
Side 8 

Gildemøde i sammenholdets ånd. 
 
Onsdag den. 10 september 2003 på  
Græstedgård kl. 19.00. 
 
Pris kr. 40,00 + drikkevarer 
 
Tilmelding senest torsdag den 4. September til 
 
Anna og Viggo        4717 8252 
Arny og Christian    4733 5896 
 
P/S gruppen med de mange gildeår . 139 

Side 1 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

26. Årgang 
 

Nr. 262 
 

    KNU 
September 

DEN 
   2003 
 



Side 2 

Per Holdrup (2)          1. September 
Ebbo Christiansen (2)          1. September 
Tove Nielsen (1472)   3. September 
Per Pedersen (994)    8. September 
Lene Jørgensen (649)           13. September 
 
I parentesen vises, hvor mange der bærer navnet i 
Danmark. Kilde Danmarks statistik. 

Redaktionen ønsker tillykke  

Kære Gildebrødre. 
 

Tusind tak for Jeres opmærksomhed i anledning af vort sølv-
bryllup – og til de gildebrødre, der fra morgenstunden var med til 
at gøre dagen til en uforglemmelig og dejlig dag for os. 
 

Med gildehilsen 
Annie og Mogens 

Gilderådsmøde mandag den 29/9-2003  
 

Til de ny gruppeformænd.   

Husk at sætte datoen  af i kalenderen, indkaldelse  
kommer senere 

 

Side 7 

For spejdere fra 8 år og opefter 
 

løber af stablen søndag den 28. september på Vikingepladsen i  
Frederikssund.   
 

Vi får hjælp af Vikingerne der arrangerer det meste af løbet, men 
vi skal stadig bemande posterne. 
 

Yderligere oplysninger på Gildeskovturen.   

       Hilsen fra udvalget 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Her klip fra invitationen 
 

Hver deltager skal medbringe madpakke og drikkelse til eget brug. 
Deltagerne skal have fremstillet og medbringer noget, så man kan 
se at I er vikinger.  
 

På Vikingebopladsen vil I få en dag som vikinger med forskellige 
lege og opgaver i vikingernes verden. 
Medens vi tæller point vil der blive serveret en vikingeanretning. 
 

Mødetid og -sted: Ved Valhalla i Frederikssund kl. 09.45.  ̈
Forventet sluttidspunkt: kl. 15.00 
 

Tilmelding: Senest den 15. september 2003. 
HANNE DANIELSEN 4717 8828 / LISBETH HOVGAARD-
JENSEN 4717 5135 
 
Vi håber at der kommer rigtig mange spejdere med til vikingernes 
verden. 
 
Med spejderhilsen 
Fællesudvalget i Sct. &eorgsgildet i Ølstykke, Stenløse og Slange-
rup. 



Side 6 

 

ARRESØ DISTRIKT  inviterer til 
 

JUBILÆUMS-RECEPTION I ANLEDNING AF  
 

GILDERNE I DANMARKS  
 

70 ÅRS OG ISGF'S 50 ÅRS JUBILÆUM 
 

På Fellowship-dagen,  lørdag den 25. oktober 2003   
kl. 15.00-17.00  på 

 

Hillerød Bibliotek, Christiansgade 1, Hillerød 
 

Vi vil sammen med vore lokale samarbejdspartnere fra vort 
daglige gildearbejde, vore spejdere, institutionsledere m.fl.  
fejre denne dag lidt anderledes end sædvanligt, nemlig med en 
festlig reception. 
 

Programmet vil bl.a. byde på festtale af verdensgildemesteren 
Helen Barker samt landsgildemester Steen C. Andersen.   
Endvidere vil Bente Christensen, som i dag er landsgildekans-
ler, informere om gildernes samarbejde med erhvervslivet om 
genopstart af spejderarbejde i Østeuropa.  Indlæg og udstilling 
af de enkelte gilder i distriktets internationale og humanitære 
arbejde. 
 

Spejderorkesteret fra Allerød vil musicere for os, og der vil  
blive en let servering samt drikkelse hertil.  Arrangementet  
er gratis. 
 
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og kom og vær med til  
at markere gilderne og gøre det til en festlig dag. 

Side 3 

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. September 2003. 
Meget gerne på diskette eller via E-mail 
 

Kirsten Ahrendt      Lene Jørgensen    Povl-Erik Høxbroe 
Søholmvej 7       Strandbakken 39   Engvej 28 
3650 Ølstykke      3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 
K_p@post10.tele.dk   lene-j@email.dk            ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 17 87 31       47 36 16 20    47 17 70 32 

Morgenkaffe serveres på bopælen 
 

mandag den 8. September 2003  
fra kl. 8.00  

  p.g.a. 70 års fødselsdag.  
 

                        Per Pedersen 

 
DET DANSKE SPEJDERKORPS   Juni, 2003 
 

Kære hjælpere i Ege division 
Vi har nu fået afholdt vores ordinære og ekstraordinære  
divisionsrådsmøder, og fået vedtager den nye struktur i  
divisionen. Det betyder at der nu kun er en ledelsen, den 
har navnet divisionsteamet. 
 

Du har tidligere stået på vores hjælperliste, og det håber 
vi fortsat at du har lyst til at gøre. Når vi spå vælger at skrive til dig, skyldes 
det, at vi påtænker at udarbejde en mailliste over hjælpere og ressourceperso-
ner. Udover at stå på listen vil vi også gerne vide, hvilken ting du ønsker at 
hjælpe med og hvilke spejderaktiviteter, som du er særlig god til, da vi gerne 
vil skrive disse emner på vores liste fremover. 
 

Vi håber, at du vender tilbage med de oplysningerne enten på mail eller med 
det cyklende postbud. 
 

Du kan sende dine oplysninger til Kristian Lodberg, Kæmpesvej 13, 3600 
Frederikssund eller mail til   lodberg@image.dk 
 

God sommer og med spejderhilsen 
Alice og Kristian 
DSF DC 



Side 4 

Stafetten Ruth  Pedersen 
                      
 

 
Dette lille stykke bringer smil og lykke. 
 

Et smil koster intet, men giver meget. Det gør den rig, som 
modtager det, uden at gøre den fattigere, som giver det.  
 

Det kræver kun et lille øjeblik, men mindet om det kan vare 
for bestandig. Ingen er så rig eller mægtig, at han kan  
undvære det, og ingen er så fattig, at han ikke kan blive  
rigere af det. 
 

Et smil skaber lykke i hjemmet, fremmer god vilje og er  
venskabets besegling. Det giver hvile for den nervøse,  
opmuntrer den nedtrykte, er solskin for den bedrøvede og  
naturens bedste middel mod bekymring. Alligevel kan det  
ikke købes, tigges, lånes eller stjæles, for det har kun værdi, 
når det gives. 
 

Nogle er for trætte til at give et smil, men så giv du dem et, 
for ingen trænger mere til et smil end den, som ikke længere 
har et at give andre.  
 

Med kærlig hilsen og et smil fra Ruth Pedersen 
 

Christian Petersen  skriver stafetten i oktober 2003 

Side 5 

Bankomøde. 
 

Bankoudvalget 
starter op onsdag den 1/10-2003 kl. 19.30 
hos Alice og Povl-Erik 
 
Evt. afbud 4717 7032  
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