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Den Regionale telefonbog i Helsinge  
har i år sin lagerplads på Troldemosevej 2 i Helsinge.  
Stedet bruges normalt til opbevaring af landbrugsmaskiner,  

     så de sanitære faciliteter har nok ikke den sædvanlige standard..  
             På Gildetinget i november kan vi fortælle mere – og det gør vi så. 
 

    På Telefonbogsudvalgets vegne 
    Kai N. Andersen 
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Kai Normann Andersen (14.11.90) 10. November 
Viggo Rasmussen            (13.10.65) 22. November 
Anne-Grete Langgaard ( 6.01.99) 22. November 
Annie Andersen  ( 8.01.92) 22. November 
Ove Søtofte   (19.04.95) 29. November 
 

 I parentesen vises optagelsesdatoen i Gildet. 

Redaktionen ønsker tillykke  

Bankomøde. Bankoudvalget mødes   
 

onsdag den 17. november 2004 kl. 19.30  
hos Bjarne 
Evt. afbud 4717 9044 / 4717 7032  

Da Aage Kroll føler, at han lige nu mangler kræfter til at deltage i 
vores møder, har vi sendt ham en opmuntring. Vi ønsker Aage 
god bedring, og glæder os til at se ham igen i gruppen. 
Mvh. Gruppe 2. 
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En ildsjæl kom forbi        
Vort sidste gildemøde hvor teaterchef Mikkel Vadsholt var indbudt til at tale 
om sit virke i Ølstykke udviklede sig på en måde, som gav stof til eftertanke 
og stor glæde. For den arrangerende gruppe 6 startede aftenen dramatisk, da 
Vadsholt måtte melde afbud på grund af sygdom så en ung uprøvet kollega 
Martin Nielsen lovede at redde vores forestilling. 
Martin som er 36 år, social pædagog og Ølstykke ”dreng” startede med at for-
tælle, at han ikke havde forberedt sig specielt til denne aften, men spontant 
ville fortælle om sit liv som amatørskuespiller og hvad denne fritidsinteresse 
kunne føre til, når amatører og professionelle skal samarbejde om at opføre 
sommerens Robin Hood på biblioteket. 
Martins begejstring for hvorledes det frivillige teaterarbejde har udviklet ham 
personligt, men også kan bruges til konfliktløsning og samarbejde blandt unge 
smittede af på gildebrødrene. Hans opfordring til os alle uanset alder om at 
være med og opleve teaterlivet var utroligt positivt og skabte næste fase i fo-
redraget, hvor gildebrødrene spontant kom med ideer til, hvorledes teater og 
gilde kunne få udbytte af hinanden. 
Det blev en aften, hvor virkelyst og kreativitet fik lov til at komme frem i ly-
set. Først gruppe 6 hurtige ageren på et afbud, så Martin, som turde tage ud-
fordringen op og som sidst, men ikke mindst mødte gildebrødrene i en positiv 
dialog uden skelen til generationskløften. 
At telefonbøgerne nu har fundet husly i Helsinge, Buresø marchen er ved at 
genopstå og aftenens anretning var superb er medvirkende til, at denne onsdag 
blev noget særligt. 

                                 Gildeledelsen 
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I Gøngernes tegn.  
 

En dejlig september morgen med en 
svag støvregn havde hovedparten af gil-
debrødrene med ”påhæng” sat hinanden 
stævne for at afholde det årlige Fæl-
lesløb i Lystrupskoven. Det var en bro-
get forsamling af Kulso, Svend Gønge 
og hans tro væbner Ib, der indtog deres 
morgenmåltid i det fri for der at modta-
ge de første instruktioner af Overgønge 
Mogens inden spejdernes ankomst  
kl. 1000. 
Solen var ved at bryde gennem skylaget 
da gildebrødrene førte de 16 tilmeldte 
hold og deres hjemmelavede fantasiful-
de transportmidler ud i skoven til 10 
spændende opgaver. Stemningen blandt 
spejderne var høj og lysten til at konkur-
rere stor, da løbet startede ved elleve tiden. Opgaverne på posterne, som var 
planlagt af  gildets grupper bød traditionen tro børnene på  gode udfordringer, 
der stillede krav til både samarbejde, snilde og sammenhold.. Det var tydeligt 
at børnene og deres voksne ledere nød løbet, der blev afsluttet med fælles 
spisning og præmieuddeling kl. 1500. 
Fra gildeledelsen skal der lyde en stor tak til udvalget og de fremmødte gilde-
brødre med ”påhæng” for et vel gennemført løb og en god stemning, der er 
med til at styrke Ølstykke gildets gode spejderrelationer. 
 

                                                         Gildeledelsen 
Vinderne blev: 
Mini:  Bjørnene, Stenlænderne fra Stenløse 
Juniorer: Pilene, Erik Harefod fra Ølstykke 
De store: Pluto, De grønne spejdere fra Ølstykke 

Har du set vores hjemmeside på  
 

//www.sct-georg.dk/oelstykke 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 18. november 2004 
Meget gerne på diskette eller via E-mail 
 

Christian Petersen      Lene Jørgensen    Povl-Erik Høxbroe 
Sønderparken 22      Strandbakken 39   Engvej 28 
3550 Slangerup      3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 
cfp@privat.tele.dk      lene-j@email.dk            ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 33 58 96       47 36 16 20    47 17 70 32 

Nyt fra GIM 
Jule Good-Turnmærket er kommet. Bestil det hos Birgitte, når vi  
holder gildehal d.10.11.04  Birgitte 
Vi har skrevet brev til vore to børn. I brevet vedlægges et juleophæng, som 
Sara (Lis og Bennys datter ) har lavet. 
Desuden kommer der et dansk julekort med en julehilsen ved brevet. Hvis 
nogle af jer på et tidspunkt for lyst til at skrive ( gerne på engelsk ) til vore ” 
børn ”, kan I give mig brevet, så vil jeg videresende det til Indien, og tilføje 
en hilsen fra mig. Jeg er kontakt personen.  
Med gildehilsen.                        Birgitte. – Gim. 

Kære  ………. 
Tak for dit brev det blev vi meget glade for at modtage. Det er dejligt at læ-
se, at du har det godt, og er glad for at gå i din skole. Vi er, som du måske 
allerede ved, 46 voksne tidligere spejdere, der bor i Danmark i en lille by, 
som hedder Ølstykke, nær ved København . 
Som spejder, er det vigtigt, at du ikke kun interesserer dig for dig selv, men 
også tænker på at hjælpe andre mennesker, selv om de bor langt borte fra 
Danmark. Vi taler meget om dig, og har set et dejligt  billede af dig, så vi 
synes alle vi kender dig, og føler du er vores ven fra Indien. 
Danmark er meget forskellig fra Indien, her er ikke så mange mennesker, og 
der er meget mørkt og koldt med sne om vinteren. 
Om vinteren fejrer vi julen,  så danser vi omkring juletræet, og får besøg af 
julemanden. Det er en meget hyggelig tid , som alle, børn og voksne, glæder 
sig til; for efter jul  bliver dagene ige lysere, og solen kommer frem. 
Med dette brev sender vi vores bedste ønsker til dig, og håber du får en rig-
tig god jul  samt et godt nytår. Vi glæder os til at læse dit næste brev. 

Med kærlig hilsen 
Sct. Georg’s gildet i Ølstykke 

OBS. 
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Stafetten Kirsten Ahrendt 
 
En dag i september starter vi vor ferie. Det skal blive en gentagelse af sid-
ste års oplevelser i det mellem – og sydjyske landskab. Vi har nok aldrig 
fået udlevet vor spejdertilværelse eller også har vi aldrig fået nok, så et 
”simpel living” står det på, med overnatning og bålmad på Rodbjerggårds 
shelter. 
Når man ankommer hen på eftermiddagen og får indrettet sig og tilberedt 
det første måltid er det stilheden det første der slår en, som Marianne, Pe-
ters datter, der lige er flyttet til Holeby på Lolland efter i flere år at have 
boet klods op af motorringvejen 3 v. Herlev, siger: ”mon der ikke bor ret 
mange mennesker her”.  Så sænker mørket sig og der breder sig en stjerne 
himmel som ikke kan opleves i Københavns området, tænk vi kunne se 
”mælkevejen” helt tydeligt. 
Og så den første nat i det fri med bæl ravende mørke, så det er med at hu-
ske hvor lygten ligger når vi skal op og naturen kalder. En nat vågnede Pe-
ter ved en stram lugt i næsen. Hvad var det? Ja. Vi blev enige om at en 
mink eller mår havde lusket sig ind under gulvet og troede at den her kunne 
ligge i ske med Peter. Bålet er for os det væsentligste. De sidste gløder fra 
om aftenen pustes til live om morgenen og et mindre bål anrettes til kog-
ning af vand til morgenkaffe og en kande til at tage med til dagens køretur. 
Et genialt hængeristesystem, som er konstrueret ved bålpladserne, gør det 
også muligt at riste brød. Risten er næsten uundværligt ved koge og grill 
bålet. Når det mørkner taget bålet over som hyggebål, medens resten af 
rødvinen nydes og kaffen gøres klar. (det kaldes råhygge) 
Men ellers er det utroligt hvor tidligt trætheden indfinder sig og der gå til 
køjs, det må være alt det friske luft. 
Morgenerne er noget helt specielt på Rodbjerggård og morgenkaffen med 
tilbehør skal nydes ved bænken med udsigt over Vejleådalen og Ravning 
broen. Der er en stemning som jeg nok ikke kan beskrive, men det at sidde 
der og mærke historien vingesus, og se dette fantastiske landskab brede sig 
ud for en er noget helt specielt. 
Når man har ferie skal ”oplevelsestanken” fyldes op, så det blev den, med 
udflugter i omegne, overskrævs på vore gamle Nimbusser. På de lidt læn-
gere ture tog vi bilen til hjælp (men det var mest fordi det regnede). 

Peter Ahrendt skriver stafetten i december 2004 
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Dagene på pladsen blev udnyttet med at indhente en del af den litteratur vi 
ikke i hverdagen har tid til at læse, og sjovt nok havde jeg stukket en lille 
bog til mig, ved sortering af bøger på Marielyst, som viste sig at handle 
lige der hvor vi befandt os, men på Christians d.4 tid. Det var skægt at føl-
ge bogens handling direkte i landskabet. (bogen hedder ”I kongens tjene-
ste” og ligger nu på Rodbjerggård.) Maden bruger vi selvfølgelig også en 
del tid på, Peter ved at sørge for at der er et ordentligt bål og jeg for at til-
beredelsen bliver perfekt. Og her går snakken så om alle de spejderture 
med mislykket mad og når det blev godt, ”maddommere” får en ordentlig 
omgang, og sådan var det bestemt ikke da vi selv blev ledere og 
”maddommer” næ nej vi var retfærdige i vor bedømmelse. 
Vi har her prøvet at give et indblik i vor opfattelse af ”simpel living” eller 
hvordan vi kan lide at holde ferie, hvis det har kedet så spring næste nr. af 
stafetten over for forsættelse følge. 

Buresømarch. 
     Gildet har fra Grønt Forum i Slangerup modtaget en indbydelse til at 
forestå en del af arrangementet med at arrangere Buresømarchen i 2005. 
Datoen er fastsat til 4. september. Marchen, der følger forskellige ruter på 
mellem 10 og 14 kilometer, blev gennemført i årene 1973-1983. Grønt Fo-
rum har fået mange positive tilkendegivelser og tilsagn om støtte fra mange 
foreninger og enkeltpersoner om hjælp til forberedelse og gennemførelse af 
marchen efter 22 års pause, og der indkaldes derfor til et forberedende mø-
de på Slangerup Gæstgivergård den 16. november i år. Indbydelsen er 
sendt til egnens foreninger, sportsklubber, kommuner m.fl., og initiativet 
med at få marchen op at stå igen har været flittigt omtalt i den lokale pres-
se. Såfremt Gildet vælger at deltage vil det have en vis PR-mæssig værdi. 
Indbydelsen blev kort omtalt på sidste gildemøde. 
 Såfremt der er en nogenlunde bred opbakning fra Gildet (mindst 8 – 
10 gildebrødre) vil jeg gerne deltage i mødet den 16/11, såfremt endnu en 
gildebror vil deltage. Et sådant tilsagn er nødvendigt for på mødet at kunne 
meddele, på hvilken måde Gildet kan bidrage til arrangementet. 
     Derfor anmodes grupperne om et ring eller en mail til mig om antal gil-
debrødre, der ønsker at deltage i forberedelserne og gennemførelsen af 
marchen senest tirsdag den 8. november. 
 

Venlig hilsen 
Jens. 


