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19. april 2006 kl. 19:30 
Vandrehal fra kl. 19:00 

 
Vel mødt til årets Sct. Georgs gildehal, med indsættel-
se af ny Gildeskatmester. 
 
Eftergildehal med besøg af Ida Høgsted, der vil for-
tælle nyt om skolebyggeriet i Kenya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der vil blive serveret ostebord m.m. til 40 kr. 
Drikkevarer til de sædvanlige billige priser. 
 
Tilmelding senest 9. april til Tove 47 17 07 16 
eller Jytte 47 17 97 82 
 
Gildehilsen 
                  Gruppe 4 
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Lisbet HovgårdJensen    7. April 
Kirsten Ahrendt     9.April 
Benny Larsen   10. April 
Kaj Frandsen   18. April 
Poul Kaltoft    24. April 

Redaktionen ønsker tillykke  
Månedens digt 

 
  Jeg vælger mig april! 
  I den det gamle falder, 
  i den det ny får fæste; 
  det volder lidt rabalder, 
  dog fred er ej det bedste, 
  men at man noget vil! 
 
  Jeg vælger mig april, 
  fordi den stormer, fejer, 
  fordi den smiler, smelter, 
  fordi den evner ejer, 
  fordi den kræfter vælter: - 
  i den bli’r somren til! 
 
               Bjørnstjerne Bjørnson 
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Tilmelding: 
 
NAVN:                                       Antal personer:__ 
 
Ankomst den:                        Hjemrejse den:________ 
 
Logi: kr. 65,- x antal personer x dage = 
Kost: krr 65,- x antal personer x dage =               Total kr.______ 
 

 

Distriktsgildemøde februar 2006                                    april 2006 
 
Følgende er de væsentligste punkter som blev omtalt på  det afholdte Distrikts-
gildemøde den 1 februar 2006 i Ølstykke: 
    DGM/ Nic fremhævede betydningen af, at de lokale gilder bakker de arran-
gementer op som tilbydes af distriktet – det vil styrke vor organisation. Tid og 
sted kan læses i de lokale gildeblade. 
    DIS/ Birgitte fremhævede det kommende Fellowship arrangement i 2006, 
hvor Andreas Kamm  Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp vil holde fore-
drag - så sæt kryds i kalenderen. 
    DUS/ Knud-Erik fortalte, at der ikke var noget naturlaug på Sjælland og 
opfordrede, at vi opretter et i distriktsregi ! 
Der vil blive afholdt væbnerforberedelse i marts 2006. 
    Der skal vælges en ny DGK da Annie ønsker at stoppe efter 5 år på posten. 
Alle væbnere og riddere er valgbare, så har du mod på udfordringen, så kon-
takt gildeledelsen. 
    Ølstykke gildet er pt. et af de store gilder i distriktet med 48 medlemmer, 
hvilket også blev afspejlet i et omfattende aktivitetsniveau som blev omtalt af  
Poul 
    DGS/ Ole Rafn bemærkede, at der ingen grund er til kontingentstigning i 
2006 
Distriktets kalender 2006/ 07 blev rettet til og findes nu som forslag. 
 
                                                            Gildeledelsen 
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STOREDAM´S UGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storedam - hvad er det, jo et godt gammelt spejdercenter, hvor vi har 
været så heldige at få ophold i uge 29. (fra  17/7 –23/7 2006). Der er 
enkelt– og dobbelt-værelser. Opholdet vil koste 65,- kr. pr. person for 
logi pr. dag, og 65,- kr. for kost pr. dag. 
Storedam ligger på en 18. Tdr. Land naturskøn grund i udkanten af 
Tokkekøb Hegn ca 6.km vest for Hørsholm og direkte til søen Store 
Donse Dam. Der er fine muligheder for traveture i skoven. 
 
Storedam blev i 1927 købt af den kendte skolemand, rektor Hans 
Hartvig-Møller, også kendt som medstifter af den første spejderpa-
trulje i Danmark.,  
 
Gilwellhytten ligger som  en nabo, her har mange seniorer været på 
primikurser i påsken,  en del vil  sikkert have minder om påskevejret, 
samt det primitive liv, der kan leves her. 
Det behøver vi dog ikke nu, der er 6 dobbelt/ og 15 eneværelser,  
Dette specielle sommertilbud til gildebrødre i vores gilde kræver en 
tilmelding med besked hvornår I/Du kommer og hvornår  I/Du tager 
hjem. 
Tilmelding og betaling skal ske til Kaj Frandsen senest 1. maj 2006 
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Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20, april 2006  kl. 18:00 
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 

OBS. 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Valg til Friluftsrådet i Egedal                            april 2006 
 
Den 31 januar 06 blev der afholdt valg til Friluftsrådets kreds-
bestyrelse for Nordkøbenhavns kredsen, hvor Ingvar Frier fra 
Værløse gildet blev indvalgt som vor lokale repræsentant. 
Da Ingvar fungerer som Landsgildets kontaktperson til Fri-
luftsrådet var det helt naturligt, at han fik de lokale gilders 
eneste plads i kredsbestyrelsen således at gilderne i Ledøje 
Smørum og Ølstykke  fremtidige kontakt til Friluftsrådet rent 
formelt vil foregå via kommunikation mellem Ingvar og Poul 
fra Ølstykke, som derfor vil formidle nyhederne i de lokale 
gildeblade. 
Pt. arbejder Ingvar med Flyvestation Værløses fremtid, et pro-
jekt som har mange gildebrødres interesse. 
Det udelukker ikke, at vi i Egedal kommune nu har en kon-
taktperson som kan formidle de nye tanker til gavn for fri-
luftslivet som et evt. kommende fælles naturlaug eller et laug i 
begge gilder kan fremkomme med, hvis interessen er til stede. 
 
                                                    Med gildehilsen 
                                                            Poul 
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Stafetten Alice Høxbroe                   
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   Poul-Erik Høxbroe skriver stafetten  maj 2006 

Tur til Færøerne den 18. til 25. februar 2006 
 
Lørdag den 18. februar 2006 gik turen til Færøerne. 
 
17 gildebrødre og 6 ægtefæller kørte forventningsfulde ombord på Smy-
ril Lines kæmpe store færge Norrøna i Hanstholm. Niels Ole Krohn GM 
i Assens gildet havde sørget for alt det praktiske med reservering af 
færge, hotel, mødelokaler, foredragsholdere, ekstra morgenmad og en 
særlig festmiddag på hotellet i Thorshavn. 
Vi fik de store luksuskahytter på Nørrøna med entre med klædeskab, en 
dobbeltseng, stue med sofa og to lænestole, køleskab, stort badeværelse 
og to store vinduer med udsigt direkte ud mod vandet, så vi kunne sidde 
og nyde sejlturen. Selv vejret havde Niels Ole sørget for, for det var 
simpelt hen så stille at vi ikke mærkede at vi sejlede, så det var helt af-
slapning de næste 36 timer. 
Motorerne på Nørrøna hørte vi ikke meget til. Der var cafeteria og 2 
restauranter ombord, stor toldfri butik hvor priserne dog ikke var lave, 
barer og særlig afdeling for børnefamilier. 
 
Søndag den 18. februar. 
Søndag tidlig morgen lagde vi til i Bergen hvor en del nordmænd stod 
af, og videre efter en time mod Thorshavn forbi et utal af olieplatforme, 
vejret var stadig stille. 
Vi hyggede os dels i kahytten og dels sammen med de øvrige på rejse-
holdet. 
 
Mandag den 20. februar. 
Mandag morgen kl. 6.00 ankom vi til Thorhavn. Checkede ind på hotel 
Føroyar som ligger højt oppe på fjeldet over Thorhavn. Vi nød den dej-
lige morgenmad og pakkede ud på værelset, som skulle være vores ud-
gangspunkt de næste 4 dage. Hold da op så flot en udsigt over byen og 
havet fra hotellet, med store fjelde fra de andre øer ude i Atlanterhavet, 
det var bare skønt. 
Om formiddagen kørte Lisbeth, Henning, Povl-Erik og jeg en tur op 
over fjeldet (750 m. over havet). Det var ikke så rart, da det heroppe var 
glat på grund af isslag og vejene smalle med stejle op- og ned-kørsler. 
Mange steder er der kun et spor på asfalten og vigepladser så man kan 
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passere hinanden hvis der kommer modkørende. Povl-Erik fik os dog igennem 
ved at holde en meget lav hastighed. Senere opdagede vi, at færingerne næsten 
alle kører med pigdæk på grund af turene i fjeldet. På denne årstid er der lidt 
nattefrost og temp. på ca. 6-11 plus gr. om dagen. På fjeldet falder temperatu-
ren i højden. Det var simpelt hen en betagende natur, den ene skønne bugt 
med små samfund efter den anden. Byerne er meget specielle og charmerende, 
da der er mange farver, ikke et hus er ens. Færøerne er også anderledes, da der 
er meget få træer og et betagende lysspil over hav og øer, vi kunne nu godt 
forstå billedmalernes omtale af det særlige lys. 
Flere steder oplevede vi imponerende vandfald med masser af smeltevand fra 
fjeldsiderne. 
Første stop var den skønne by Vestmanna, hvor vi efter en rundtur på havnen 
og i byen aflagde den smukke kirke et besøg. Alle døre - på nær den præsten 
bruger - var låst, men vi kom ind i den ny restaurede kirke. Uden for fik en 
god snak med kirketjeneren og hørte om livet i byen og på havet. På grund af 
årstiden sejlede der ikke båd til de store flotte fuglefjelde på Vågø. Næste stop 
var den uendelig lille by Tjørnuvik, og de mange kilometer herud gik ad en 
ensporet asfaltvej. Byen har egen skole, kirke og rådhus. Ved den pragtfulde 
strand på nordspidsen af Streymoy var der en smuk udsigt til Fysturoy og de 2 
klipper ude i havet Risin og Kellingin, som rejser op af dybet på nordspidsen 
af øen. Vi fik kørt ca. 230 km. 
Mandag aften havde vi besøg af MF Høgni Høydahl, som på en inspirerende 
og betagende måde talte om ”Hjemmestyre – og vejen til selvstændighed”. 
Står det til Høgni Høydahl’s parti, ønsker Færingerne selvstændighed uden 
tilskud fra Danmark. Høgni Høydahl lagde ikke skjul på, at Færingernes over-
forbrug i 90’erne var en stor post på budgettet nu hvor de årlig afdrager gæl-
den til Danmark. En god og inspirerende aften. 
 
Fortsættes i næste Knude. 


