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Hør om historiske vingesus på et 
 

 
 

Onsdag den 12. oktober 2005. 
 

Vi mødes på Græstedgård kl. 1830, fordeler 
os i bilerne og kører til ’Bassebjerg’, som er 
De Gule Spejderes bjælkehytte ved Nødebo. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Det historiske består bl.a. i et besøg i deres spejdermuse-
um (som meget gerne modtager effekter fra vores gemmer), 
fortælling om De Gule Spejderes virke og der kommer 
helt sikkert også anekdoter om Ølstykke Gildets spæde 
start. 
Denne oplevelse fås for 40,- kr. pr. person, excl. drikkeva-
rer. Alle gildebrødre er velkomne – også fra andre gilder. 
 

S.u. senest den 9. oktober til Benny Larsen – 47 17 80 75 
                                           eller Poul Kaltoft – 47 17 81 55  
 

Med gildehilsen 
Gruppe 4 
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Bigit Randløv  (10.11.93)  9.  oktober 
Mogens Andersen (08.01.92) 25. oktober 
Jens Erik Stubkjær (08.09.76) 26. oktober 
Povl-Erik Høxbroe (21.01.87) 29. oktober 
 
I  parentesen vises optagelsesdatoen i Gildet 

Redaktionen ønsker tillykke  

Hvis der er interesse (det er nok mest for damerne) 
kan denne gildenål bestilles gennem  

Lisbet Hovgaard. 
Bestilling hurtigst muligt da hun skal  

videregive bestillingen. 
Nålen er håndlavet i Finland og koster ca. 150 kr. 
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En stor tak til alle fra Ølstykke, som har bidraget til det flotte resultat. 
 
Følgende blev nyvalgt til LGL: 
LGM Hanne Borgstrøm, LGS Karsten Barfoed, 
Int.nat. sekretær Søren Silving, Udd. sekretær  Leif Stilling 
 
Regnskab og budget var overstået uden de store armbevægelser, så Landsgil-
detinget kunne   informere om at København skulle være vært for Landsgil-
deting 2007. 

 
Sidste handling på dette Landsgildeting var indsættelse af de nye medlemmer 
af ledelsen og en stor tak for veludført arbejde til de afgående medlemmer af 
den tidligere Landsgildeledelse. 

 
Tak fordi vi fik lov til at repræsentere Ølstykke gildet ,det har både været 
lærerigt og inspirerende. 

 
                                                    Gildeledelsen 

Ting du aldrig glemmer  
                                                                                    
Gruppe 3 havde flyttet sidste gruppemøde  til de smukke omgivelser ved 
Kvistgård, hvor der  meget passende også befandt sig et dejligt stort lege-
tøjsmuseum fyldt med ting, der gav os besøgende en masse gode oplevel-
ser. 
De ting vi så i museet var ikke overraskende  for de fleste - og heldigvis. 
Mange ting kendte vi fra vores barndom, men det finurlige ved det hele 
var dette, at vi i et par timer indbyrdes fik lejlighed til at udveksle de 
mange erindringer, som dukkede op ved mødet med vores gamle legetøj. 
At vi i dag er sammen som ligeværdige mennesker er en god følelse, 
særligt når erindringerne om ens kæreste legetøj spænder fra ham som 
fandt sten ved havet til ham, som samlede på de smukke røde Falck biler 
i den flotte brandstation. 
Der skal lyde en stor tak til gruppe 3 for en god aften . 
 
                                                          Gildeledelsen 
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Der var engang - og det er ganske vist  
 
Traditionen tro drog hele gildeledelsen sammen med 550 andre tilmeldte 
GB og ledsagere til Landsgildeting, der i år blev afholdt på Dalum Land-
brugsskole i Odense. 
Lad det være sagt med det samme, det blev 3 vellykkede og udbytterige 
dage som vore venner i Odense fortjener stor ros og tak for. 
I vil naturligvis senere i Sct. Georg kunne læse et udførligt referat af mø-
det, så betragt kun dette indlæg som et kort resume’ af gildeledelsens ople-
velser. 
Vi ankom fredag aften til den smukke historiske landbrugsskole, hvor vi 
efter indkvartering i diverse karlekamre mødte den fynske gæstfrihed  og 
gildevenner fra Højskolen til en festlig kammeratskabsaften. 
 
Lørdag åbnede Landsgildetinget med flag og musik før Landsgildemeste-
rens beretning der efter uddeling af gildernes hæderspris kort fortalt inde-
holdt følgende: 
Vi er 6312 gildebrødre fordelt på 219 gilder, som med flere spejderrelate-
rede aktiviteter skal bygge  bro til spejderne. 
Vi ønsker en gildebevægelse , hvor vore centrale værdier understreges af 
vore handlinger. 
Vore gode ideer skal samordnes og viden deles med spejderne, men ikke 
arbejdsopgaverne. 
Vi skal øge vor indsats i friluftsrådet og støtte spejderne med valg i de nye 
regioner/kommuner. 
Det er et vigtigt mål at styrke samarbejdet og den lokale indsats i gilderne 
og distriktet via DUS og gildernes GU. 
Internationalt arbejde skal styrkes og viden udbredes via DIS og GIM. 
Viden om dette arbejde kan af alle gildebrødre læses på hjemmesiden DIS-
AVIS. Litauen projektet som har fokus på samarbejdsrelationerne med de 
lokale spejdere har prioritet. 
Af eksterne aktiviteter har særligt Dansk Flygtningehjælp gildebevægel-
sens bevågenhed. 
 
Handlingsplanen for gildebevægelsen 2005, der kan læses i Sct Georg, 
kom derefter til debat og blev  efter nogle få sproglige justeringer god-
kendt. Begreber som rummelighed  og enighed om værdier blev fremhæ-
vet  som positive resultater af processen bag Handlingsplan  2005. 
 
Søndag var den dag vi havde set frem til med spænding, for første punkt 
var Frimærkebankens resultat af flittige gildebrødres arbejde. Ølstykke 
gildet fik en meget respekteret 4. plads med 104 kg, men måtte se sig slået 
af Præstø gildet  som havde klippet 165 kg 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. Oktober 2005 
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 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk OBS. 

 Good - Turn mærker 2005 
 

Kære gildebrødre årets bestillingskort til Good – Turn mær-
ker er nu modtaget af gildets GIM / Mogens Nielsen, der vil 
tage mod bestillinger til en pris af 20 kr. pr. ark. 
Formålet med udsendelse af mærket er, at yde økonomisk 
støtte til danske og grønlandske spejdere med spejdernes 
handicaparbejde  som topprioritet 
Gildeledelsen håber at  I  alle vil tage mod dette tilbud og 
bestille  et eller flere ark for dermed at støtte de aktive spej-
dere. 
                                                      Gildeledelsen 

Månedens digt 
 

                   Ved  Efteraar, ved Efteraar, 
  saa tungt, saa tungt det ruger, 
  ved Efteraar, ved Efteraar, 
  naar Mørkett Jorden knuger. 
  Og Blæsten flænger, 
  vild af Magt, 
  mens bort den slænger 
  Som´rens Pragt. 
  Ved Efteraar, ved Efteraar, 
  saa tungt, saa tungt det ruger 
                                                                  Gustav Bie-
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  Birgitte Friis Mikkelsen skriver stafetten november  2005 

Staetten                                Anne Fraxinus                    
H. C. Andersen-året 2005  
”Overalt” er der i hele landet arrangeret, opsat, skrevet, spillet og fortalt i 
anledning af H. C. Andersens 200års dag i år. Også jeg har ladet mig påvirke 
heraf, idet jeg har sat mig for at læse samtlige hans eventyr. Undervejs er jeg 
faldet over nedenstående fra 1868, som giver stof til eftertanke endnu i dag, 
hvor integrationsdebatten raser… 

Laserne 
Udenfor fabrikken stod i stakke højt opstablede kludebunker, samlet vidt og 
bredt fra; hver las havde sin historie, hver førte sin tale, men man kan ikke 
høre dem alle sammen. Nogle laser var indenlandske, andre var fra fremmede 
lande. Her lå nu en dansk las op til en norsk las; pæredansk var den ene, og 
ravnorsk var den anden, og det var det morsomme ved de to, vil hver fornuf-
tig norsk og dansk sige. 
 
De kendte nu hinanden på sproget, uagtet hvert af disse, sagde den norske, 
var så forskelligt som fransk og hebraisk. ”Vi går til ås for at få det råt og 
oprindeligt, og dansken laver sig sin suttesøde fade bragesnak.” 
 
Laserne talte, og las er las i ethvert land, de gælder kun noget i kludebunken. 
 
”Jeg er norsk!” sagde den norske, ”og når jeg siger, at jeg er norsk, så tror jeg 
at have sagt nok! jeg er fast i trævlerne, som urfjeldene i gamle Norge, lan-
det, der har en konstitution som det frie Amerika! det kildrer mig i trævlerne 
at tænke, hvad jeg er og lade tanken malmklinge i granitord!” 
 
”Men vi har en litteratur!” sagde den danske las. ”Forstår De, hvad der er?” 
 
”Forstår!” gentog den norske, ”fladelands beboer, skal jeg løfte ham til fjelds 
og nordlyse ham, klud som han er! Når isen tør for den norske sol, da kom-
mer danske pæreskuder op til os med smør og ost, ret ædelige varer! og der 
følger til ballast dansk litteratur. Vi behøver den ikke! man undværer helst 
dovent øl, der hvor det friske væld sprudler, og her er det en brønd, der ikke 
er boret, ikke skvaldet europæisk kendt ved aviser, kammeratskab og forfatte-
res rejser i udlandet, Frit taler jeg fra lungen, og dansken må vænne sig til 
den frie lyd, og det vil han i sin skandinaviske klamren til vort klippeland, 
verdens urknold!” 
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 SKOVTUREN  2005                                                                     
 
En dejlig søndagsmorgen  blev udgangspunkt for  gildets skovtur  som 
efter de bedste traditioner  blev indledt med en tur til Bagsværd sø , 
hvor vi spiste morgenmad  i parken ved det smukke Sophienholm med 
udsigt over søen og i selskab med en flok nysgerrige og meget sultne 
ænder. 
 
Turen forsatte gennem skoven ved Furesøen og videre frem gennem det 
dejlige landskab, der forbinder Frederiksdal med Sorgenfri og Lyngby 
og videre frem til Øresund , hvor næste stop var planlagt til at være 
Danmarks akvarium. 
 
For de fleste af deltagerne var det med en vis forventning de så frem til 
besøget da det var længe siden de sidst havde været her. Vi fik mulig-
hed for at røre fiskene samt fodring af hajer og den elektriske ål indgik 
også i programmet på det spændende  museum. 
Særligt tankevækkende var præsentationen af en australsk fisk, som 
havde ligget indtørret i sand i mere end 5 år for derefter at blive spræl-
levende efter 1 time i frisk vand – måske kan mennesket her hente in-
spiration til manges livsdrøm ? 
 
Frokost hører også med til en god skovtur, så vi fortsatte til Røde port 
ved Trepilevej i Dyrehaven, hvor Øresund lå til den ene side og sletten 
med det smukke Eremitageslot lå til den anden. Vi fandt en passende 
stor hytte, hvor vi spiste madpakken før vi vandrede over sletten og så 
på dådyr på vej op til slottet i det dejlige solskin -  en passende gang 
motion. 
 
Dagen går altid hurtigt i godt selskab så nu var tiden kommet til at nyde 
resten af eftermiddagen ved Strandmølle kroen og det skønne Øresund 
med udsigt til Hven. Kaffe og dejlig hjemmebag blev tryllet frem  og  
var med til at skabe den gode stemning og hygge vi alle sætter stor pris 
på. 
 
En stor tak til alle gildebrødre for en dejlig og begivenhedsrig skovtur. 
 
                                                      Gildeledelsen    
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40 års jubilæum                                                     
 
Torsdag den 13 oktober kan Anna og Viggo fejre deres 
40 års jubilæum som medlemmer af  Sct. Georgs gilderne 
i Danmark. 
 
Der er al mulig grund til at give de to ildsjæle et stort 
tillykke med tak for mange års arbejde med de idealer og 
den inspiration, de som unge bragte med fra 
spejderbevægelsen, da de for 40 år siden  blev optaget i  
Frederikssund gildet. 
Man kan sige at efter 10 år i Frederikssund var det videre 
forløb inden for gildebevægelsen allerede bestemt for de 
to gildebrødre, som blev bedt om at prøve at starte et 
gilde i Ølstykke. 
 
Til glæde for nuværende og kommende gildebrødre i 
Ølstykke tog de udfordringen op og blev for næsten 30 år 
siden de reelle igangsættere af en forening, om hvem der i 
kommunen er skabt stor respekt og som har givet både 
spejdere og gildebrødre mange gode oplevelser. 
 
Venskab er et nøgleord  for Anna og Viggo. Det er derfor 
ingen tilfældighed at de to gildebrødre stadig kan opleve 
og nyde samværet i Antikklubben med de gamle venner 
fra Frederikssund og på den måde udtrykke den nære 
forbindelse, der ofte er mellem livet som gildebror og det 
nære personlige venskab. 
 
På Ølstykke gildets vegne ønskes I begge  tillykke med  
jubilæet og en stor tak for et veludført arbejde for spejder-
og gildebevægelsen. 
 
                                                      Gildeledelsen       
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”Således kunne nu aldrig en dansk las tale!” sagde den danske. ”Det er ikke vor 
natur. Jeg kender mig selv, og som jeg er alle vore laser, vi er så godmodige, så 
beskedne, vi tror for lidet om os selv, og det vinder man rigtignok ikke noget ved, 
men jeg kan så godt lide det, jeg finder det så yndigt! For resten, det kan jeg forsik-
re Dem, kender jeg til fulde min egen gode bonitet, men jeg taler ikke om den, så-
dan fejl skal ingen kunne beskylde mig for. Jeg er blød og bøjelig, tåler alt, misun-
der ingen, taler godt om alle, uagtet der er ikke meget godt at sige om de fleste 
andre, men lad dem om det! jeg gør nu altid grin af det, for jeg er så begavet!” 
 
”Tal mig ikke dette fladelandets bløde klistersprog, jeg vamles ved det!” sagde den 
norske og løste sig i vinden fra bunken og kom over i en anden. 
 
Papir blev de begge to, og tilfældet ville, at den norske las blev et papir, hvorpå en 
nordmand skrev et trofast elskovsbrev til en dansk pige, og den danske las blev 
manuskript for en dansk ode til pris for Norges kraft og herlighed. 
 
Der kan også komme noget godt ud af laserne, når de først er af kludebunken, og 
forvandlingen er sket til sandhed, de lyser i god forståelse, og i den er velsignelse. 
 
Det er historien, den er ganske fornøjelig og fornærmer aldeles ingen uden laserne. 

Arresø Distrikt 
afholder 

Fellowship-Aften 
Mandag  d. 24. oktober kl, 19:30 i menighedshjemmet, 

Kirkegade 8  i Frederiksværk. 
Temaet denne aften er Litauen, her er vi på flere fronter med ti at 
geopbygge og udvikle spejderarbejdet. 
 

Sct. Georgsgilderne, spejderne og dansk erhvervsliv er engagerede i 
dette arbejde. 
Marianne Skovgaard Nielsen, projektleder for ”Støtte til Spejderarbej- 
Det i Øst– og Centraleuropa”, vil komme og fortælle, vise billeder 
fra sit arbejde, især i Litauen. 
Marianne Karstensen, formand for DDS arbejdsgruppen i Litauen, vil 
komme  og  fortælle, vise billeder fra sit arbejde i Litauen. 
Desuden vil hun lære os sange og lege fra Litauen. 
 
Der bydes på et let traktement. Pris 60 kr.  
ilmelding senest mandag d. 10. oktober til dit gildes GIM. 
Alle er velkomne 
Birgitte Friis-Mikkelsen. DIS Arresø-distrikt. 
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Møde med Ledøje-Smørum gildet 
 
I forbindelse med etablering af den kommende Egedal kommune hav-
de gildeledelsen den 23 august  2005 inviteret Ledøje/Smørum gildets 
GM Nils Qvistgaard og GK Connie Nefling til møde i Ølstykke. 
Formålet med mødet var at udveksle gensidige informationer om vore 
gilder samt drøfte de  muligheder et fremtidigt samarbejde indenfor 
samme kommune .kunne bringe. 
 
Mødet startede med rundvisning ved Spejderhytterne og på Græsted-
gård, hvor vore gæster udtrykte stor beundring for de faciliteter vi har 
fået stillet til rådighed af kommunen og de gode muligheder, der tilby-
des for et nært samarbejde med spejderne. 
 
Efter rundvisningen blev mødet genoptaget hjemme hos Lis, hvor 
hverdagen - og aktiviteterne i de to gilder blev præsenteret og drøftet. 
Det kom tydeligt frem under samtalen, at størrelsen af gilderne 
(Ledøje / Smørum 25 GB) har stor indflydelse på de muligheder for 
aktiviteter, som det enkelte gilde kan tilbyde sine medlemmer at gen-
nemføre  - med andre ord et dobbelt så stort gilde vil i mange tilfælde 
være i stand til at tilbyde mere end dobbelt så mange muligheder. 
 
En spændende ide som de bruger i Ledøje/Smørum er at lade trakte-
mentet til gildemøder og haller  ( 30 kr.) samt jule - og nytårsmøder ( 
50 kr..) indgå i kontingentet ( ca. 400 kr. per år). 
Der betales altså også selv om man ikke deltager i mødet. Fordelen er 
den, at alle møder har et fastlagt budget alt inklusive, du behøver ikke 
at have pungen med til mødet.. 
Gildeledelsen håber at grupperne vil drøfte denne ide og fremkomme 
med  eventuelle kommentarer gerne her i Knuden. 
 
En vellykket aften blev afsluttet med at de to gildeledelser aftalte, at 
de til næste år vil arbejde på at  gennemføre et fællesmøde for gilderne 
med temaet Egedal kommune og vores fælles muligheder. 
 
                                                          Gildeledelsen 
 


