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Redaktionen ønsker tillykke  

Per Holdrup         (13.11.91)     1. september                      
Ebbo Christiansen        (14.04.01)     1. september 
Tove Nielsen        (14.04.82)     3.september 
Per Pedersen        (18.11.92)     8.september 
Lene Mejer Jørgensen   10.01.96)          10. september
         
 I  parentesen vises optagelsesdatoen i Gildet 

Månedens digt 
 

  Skønne september. 
  Hybenpragt på gærde! 
  Sladrende stære, 
  i er sent på færde! 
  Guldsol i guldløv 
  varmt for livet kæmper. 
   - Skønne september! 
 
        Olf. Ricard 
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Overhold venligst deadline  

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20 . Sept. 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 
 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 
 

  
Telefonbøger  

 
Fra TDC har vi fået brev om, at Regionalbogen 2006 forventes 

leveret  i uge 42-43. 
Hvis det holder, har vi disse 3 week-end’er ( 2 uger ) til 

at overholde vores del af aftalen: 
28-29 okt.,  5-6 nov. og 12-13 nov. 

 
Vi skal igen have nyt opbevaringssted. Vores ’agent’ i Helsinge har 

fundet ’Slettegård’, Kurrebrovej 24, Laugø, som dette års 
lagerplads. 

  
Nærmere info ved Gildemødet d. 7. september - der er jo detaljerne 

om hvem kører hvornår !  
 

På Telefonbogsudvalgets vegne 
Kai N. Andersen 
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Staetten                                           Kaj Frandsen                      

   Anne Fraxinus skriver stafetten oktober  2005 

Udpluk fra Valdemar Rørdam´s bog Fugleviser fra 1924. 
 
Da jeg læste den, slog det mig, at det passede, med de sidste 
tre  år af mit liv, for hvem skal? Hvem gør, hvem tager 
initativ. Hvem skal jeg tale med når jeg kommer hjem, 
hvem skal vaske mine? stryge? o.s.v. 
hvem skal jeg dele mine oplevelser med, nu rejser jeg til 
Island, jeg skal endnu en gang op og gøre turen, vi gjorde 
Sammen for femten år siden. 
Tænk jer om, lev livet medens I er to. 
Jeg tror der er mange sande ord i de gamle vers. 
 
Den gamle Mand og Natravnen. 
Jeg har seet dig og hørt dig hundrede Gange: 
det er første Gang, nu at du lader dig fange- 
nu da jeg intet jager mer, 
men er pæukket selv forde fleste Fjer, 
kun af til blunder og af og til ser. 
 
Bag Snebær-Buskettet, med Rullestolen,   
Har de sat mig til soling i Efterårssolen.   
Og så, idet jeg slår Øjnene op,    
Ser jeg din fjedrede Tusmørke-Krop 
på Bænken bag min Safte-og Vands-Krop. 
 
Jeg såe dig tumle og hørte dig skrige 
Bag blomstrende Hyld på et Kirkrgårdsdige, 
Når jeg kom hjem i den lyse Nat 
Med Kys på min mund. I var to, fløj Tagfat. 
Og det Skrig kaldte Søvntryner vild og forladt. 
 
Det var rigdom og Ro, og vi høtre dig snurre 
såe dig tumle, senkvælds, over Troldbankens Purrer 
og den kullsorte Lyng, mens vi helt uden Hast 
fulgtes hjem langs et Såspejl af bleg Alabast, 
jeg med Bøssen, og hun holdt min Jægerhånd fast. 
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Og nu er jeg, og du ligger stille. 
Dog vedbliver din og min Længsel at spille. 
Som før, da min Vandring blev fulgt sf din Flugt: 
Mere vildt, måske, ikke mindre smukt, 
Mod fjerne Havs Drøn, nu da Somren er brugt. 
 
Kan hænde, at, når jeg lytter tilbage, 
Din latter alligevel skjulte en Klage. 
Du fløj, gik aldrig. Var det dig et Savn? 
Du ombruste, men tog aldrig i Favn. 
Var det i dit Råb, at du kaldte dig Ravn? 
 
Ja, Gud ske Lov, at vi foer, da vi kunde, 
langs Blåbærlyng og i susende Lunde 
med jord og Bølger og Regn og Vind 
og blandede Sind med Alskabningens Sind, 
så ingen af os døer døv og blind. 
 
Gud ske Lov allermest for de dybe Nætter, 
da vi to fik skønnet, det andre kun gætter: 
Det Stjernerne svimled, da Jorden svang, 
og Bølgerne bruste, og Blæsten sprang- 
du, Fugl, i di Flugt, jeg, Mand, i min Gang. 
 
Kaj Frandsen 
 

Da jeg runder de 50 år, holder jeg åbent hus  
torsdag den 22 sept. fra kl. 16 til ?. på  
Strandbakken 39 i Frederikssund.  
Det vil glæde mig at se jer.  
alle. 
Hilsen Lene    
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Høstnat igen. 
 
På sidste gildeting blev der nedsat et høstfestudvalg. Dette har be-
stemt, at Gildet igen i år deltager i høstnatten den 2. september i 
tiden 1600-2100 og igen sammen med spejderne. 
Høstnatten arrangeres af Ølstykke Erhvervsforening, og den er 
blevet en årlig tilbagevendende begivenhed den første fredag i 
september. Arrangementet foregår i centrum af Ølstykke Stations-
by, og det trækker almindeligvis virkelig mange mennesker. Der 
er masser af høsttilbud fra de handlende, udstillinger, underhold-
ning og andre spændende ting for børn og voksne. 
Sammen med spejderne har vi atter fået tildelt området på Rådhus 
Allé ud for Nybolig, lige ”neden for” det nu nedlagte Irma. 
Formålet med vor deltagelse: 
 Markere Gildet i lokalsamfundet 
 Udbygge samarbejdet med spejderne 
 På sigt at kunne udvide Gildet med nye gildebrødre. 
Vi håber, at de fleste af jer vil kigge forbi og se, hvad vi har fået 
lavet. Vi synes selv, at det er spændende. 
 
Med gildehilsen 
Høstfestudvalget. 

 

Bør vi debattere mere? 
 

 I referatet fra sidste gilderådsmøde er anført, at Gildemeste-
ren har foreslået, at der for at skabe lidt mere indhold i eftergilde-
hallen kunne gildemestertalen være udgangspunkt for en efterføl-
gende diskussion og debat. 
 Dette initiativ fortjener anerkendelse, og jeg ser allerede 
frem til at overvære/deltage i nogle gode meningsudvekslinger til 
gavn for Gildet og dets udvikling. 
          Derfor er svaret på spørgsmålet i overskriften: Ja, bestemt. 
 

Med gildehilsen 
Jens. 
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"Emil fra Lønneberg" har nu i mere end 3 uger haft ind-
taget byen og jeg tror ikke, der er mange i nærmiljøet, 
der er i tvivl om, at der har været sommerteater i Øl-
stykke. 
Efter at have været med i styregruppen i Ølstyke Som-
merteater Støtter siden februar, sidder jeg nu med en 
dejlig fornemmelse af, at det lykkedes; at det at ville 
noget for og sammen med andre og at når bare vi er 
mange nok med den rette vilje og ånd, kan det lade sig 
gøre. 
Tak for hjælpen og opbakningen til alle jer, der gav en 
hjælpende hånd, både før og efter forestillingen. Vi har, 
som jeg ser det, været med til at gøre noget for kultu-
ren og som en positiv sidegevinst har vi fået gjort os 
synlige som  aktive, hjælpsomme 
og ansvarsbeviste. Sommerteateret har været så glade 
for at have os med og har set hvor mange styrker, vi 
har i Sct. Georgs Gildet og det, tror jeg, vil komme os 
til gav og glæde senere. 
Det spændene har jo så været, om det kunne løbe øko-
nomisk rundt og jeg er nu i den lykkelige situation at 
kunne fortælle jer, at det har givet overskud på ca. 
30.000 kr. Der er stadig nogle få små afregninger, som 
man mangler at få ind, men vi fik ikke brug for kommu-
nens underskudsgaranti og har en startkapital til næste 
år. Ølstykke Sommerteater er klar til at gå igang med 
forberedelserne til næste år, hvor vi håber, I også er 
med. Jeg er i hvert tilfælde. Det har været hårdt, men 
også sjovt og fuld af udfordringer.    
  
Endnu engang tak for jeres opbakning 
  
Britta          
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En del af Gruppe 4 kunne ses på cykeltur lørdag den 6. august, hvis man 
ellers befandt sig på den nyanlagte sti mellem Buresø og Farum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi mødtes ved Græstedgård, tog alle cyklerne på bilerne og kørte til Bure-
sø, hvor cykelturen startede. Vores første forhindring var, at Jytte havde 
glemt nøglen til sin låste cykel. Mens Kai hentede nøglen hjem-me, tog vi 
øvrige os en kop kaffe og en Gammel Dansk. Første stop på turen var ved 
Myrestenen i Ganløse Eged. Der var ingen myrer, men vi så skåltegn på 
stenen. Videre ad den nye sti nord om Bastrup Sø, hvor vi gjorde holdt ved 
Bastrup Ruin. Vi nød den flotte udsigt og fik hørt noget om kildekalk, samt 
hvorfor tårnet blev bygget dengang i 1100 tallet. Så gik det rask videre. Af 
forhindringer kan nævnes – et endeløst antal røde skovsnegle, forcering af 
græsningsareal for tyre-kalve ( samt deres efterladenskaber ) og op- og 
nedkørsler på ikke under 10 %. Sidste stop var ved Hestetangs Mølle, hvor 
der er opsat borde og bænke – velegnet til indtagelse af frokost. Da vi næ-
sten var færdige, kom der en gruppe mennesker på cykler, 20-30 stykker, i 
alderen 5 - 60 år. Det var familie og venner, som ligesom os, havde fået idé-
en med motion og frokost ved de borde vi var ved. Herefter kørte vi hen 
forbi Hestetangs Mølle og op på vejen til Ganløse gennem Ganløse Ore. Da 
vi kom ud af skoven, kørte vi til højre ad en ’privat vej’og  gennem et par 
gårde (uden at blive antastet), kiggede lidt på Bastrup Sø fra en bådebro og 
endte på Undinevej, som vi fulgte til børnehaven ’Røde Rose’ og derfra 
tilbage til Buresø, hvor den igen stod på kaffe inden den obligatoriske regn-
byge kom.  
Sommerhilsen fra gruppe 4.                                           v/Jytte. 
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Før Landsgildetinget 2005                                                                            
Knuden september 2005 
 
De fleste i vort gilde har sikkert sideløbende med vor egen værdiproces 
fulgt Landsgildets udvikling af Handlingsplan 2005, som har været 
præsenteret  og debatteret  flittigt i Sct. Georg i det forløbne år. 
På Landsgildetinget 2005  i Odense bliver det absolut vigtigste punkt at 
vedtage en ny handlingsplan for de kommende år. 
Den nye plan er blevet udarbejdet på god demokratisk vis -  der som I 
måske husker det, er fremkommet ved at vort gilde gennemførte vor 
egen værdianalyse. Den blev derefter sammenskrevet med gildernes i 
distriktet, hvis oplæg derefter blev sammenskrevet med de øvrige di-
strikters for til sidst at havne på Landsgildeledelsens bord. 
LGL har sammenfattet og udarbejdet det oplæg, som vi  skal vedtage på 
Landsgildetinget 2005 og som kan læses i august nummeret af Sct. 
Georg. 
Det er  nu gildeledelsens opgave som repræsentanter for et lokalt gilde 
med mange meninger at forholde sig til indholdet ved  at ændre, god-
kende eller forkaste oplægget. 
Gildeledelsen vil derfor inden mødet i Odense med nedenstående kon-
klusion meget kort informere om, hvilke synspunkter vi har på Hand-
lingsplan 2005, der er modtaget fra LGL og som vi forventer at ville 
godkende. 
Vi foreslår at alle gildebrødre gennemlæser oplægget til Landsgildetin-
get 2005 og fremkommer med deres kommentarer og forslag til gildele-
delsen om det fremsendte materiale. 
Konklusion 
Det er gildeledelsens opfattelse, at Handlingsplan 2005 til fulde lever 
op til de forventninger vi har i Ølstykke gildet til den støtte, som vil 
komme fra LGL. 
Handlingsplanen indeholder ikke de store revolutionerende nyheder, 
men er en nyttig information til os alle om, hvilken vej - og hvordan 
gildebevægelsen  ønsker at udvikle sig de kommende år. 
Som lokalt gilde bliver det  derfor vor opgave efter bedste evne  at støt-
te op om Handlingsplanens gennemførelse, når vi nu trækker i arbejds-
tøjet og går i gang med at realisere de mål og visioner vi selv har defi-
neret som Værdier For Ølstykke Gildet. 
Med hensyn til den omfattende økonomiske redegørelse for Gildebevæ-
gelsen samt diverse fonde vil gildeledelsen afvente en nærmere redegø-
relse på mødet i Odense før vi beslutter os til at godkende regnskabet. 
 
PS. Det kan anbefales, som en god gruppeøvelse,  at sammenligne 
Handlingsplanen 2005 med resultaterne af vor egen Værdi analyse. 
 

                                                 Gildeledelsen 
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     Alle spejdergrupper i Stenløse, Slangerup og Ølstykke kommuner 
                                            inviteres til 
 
 
 
 

  

 
 
             Løbet er for spejdere fra 8 år og opefter og løber af stablen 
             søndag den 25. september på spejderengen i Ølstykke 
Mødetid kl. 9.00 på spejderengen i Ølstykke - forventet sluttidspunkt ca. kl. 16.00. 
Hver deltager skal medbringe en lille madpakke samt drikkelse. 
Hvert hold skal fremstille og medbringe en træsko ca. str. 38. 
Træskoen skal fremstilles af naturmaterialer. 
Efter løbet åbner Sct. Georgs gildets pølsebod. 
Tilmelding senest fredag den 16. september til 
 

 
Det er kun de hold der er tilmeldt, der kan deltage i løbet. 

 
Med spejderhilsen 

 
                                                                   Sct. Georgs gildet i Ølstykke 

 

 

 

Benny Larsen tlf.  47 17 80 75 23 24 99 50 

Bjarne Sørensen tlf.  47 17 90 44 20 87 61 30 
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Fællesløbet søndag den 25. september 2005 
 
Gildebrødre - vi mødes ved spejderhytterne i Ølstykke 
kl. 8.00 
 
Medbring kaffe, the, kop, kniv evt. madpakke, 
i får morgenmad og efter løbet pølser. 
 
Løbet afholdes på Spejderengen i Ølstykke, 
og ungerne kommer kl. 9.00 med start herefter. 
 
Forvente sluttidspunkt ca. kl. 16.00 
 
MGH.  
Fællesløbsudvalget. 

 
Det er med stor glæde, at vi kan byde Mogens Nielsen velkom-
men til opgaven som gildets ny GIM og dermed afløser for Bir-
gitte Friis- Mikkelsen, der som bekendt har påtaget sig opgaven 
som DIS for distriktet. 
Vi vil sige Birgitte tak for veludført arbejde og ønsker begge 
gildebrødre held og lykke med de nye funktioner til gavn for 
både  distrikt og gilde. 
 
Gildeledelsen     
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Vi tager på tur til Legetøjsmuseet i Kvistgård – kom og vær med. 
 

Vi mødes den 14. september 2005 kl. 18:15 på Græstedgård. 
 

Vi fylder bilerne op og kører derefter til legetøjsmuseet. Efter rundvisning 
serverer vi et let måltid. 
 

I bedes selv medbringe tallerken, kop og bestik. 
 

Arrangementet koster kr. 60,- pr. person excl. drikkevarer, der kan købes til 
de sædvanlige, rimelige priser. 
 

I bedes tilmelde Jer senest den 11/9 til: 
 

Birgit Randløv – tlf. 47 10 02 52 eller 
Peter Hovgaard Jensen – tlf. 47 17 51 35. 
 

Vi ses. 
 

Med gildehilsen 
Grp. 3 

 
 


