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Side 3 

Stafetten Peter Hovgaard-Jensen  

Alice Høxbroe skriver stafetten i november 2022 

Besøg på Spejdernes Lejr 2022 
 

Vi havde bestilt en plads i gæstelejren for hele lejrperioden; men vi fik 
Corona i ugen inden lejren begyndte, så det måtte vi aflyse.  
Vi var dog raske nok til at tage derned en enkelt dag om torsdagen. 
 

Det var en lige så stor oplevelse at besøge denne lejr, som de tidligere lejre. 
Uanset hvor vi gik, var der mange mennesker. Nærmest en folkevandring. 
Da vi gik rundt i den underlejr Egedal spejderne lå i, var der tomt på de 
forskellige lejrpladser. Frokosten var netop ovre så der var kun en enkelt 
leder eller to tilbage, for at holde øje med bålet, alle andre var afsted, enten 
på aktiviteter, på shopping på fællestorvet eller på tur, måske for at møde 
andre spejdere. 
 

Der var ikke så mange store pioner byggerier som på de tidligere lejre; men 
vi så dog nogen spektakulære. 
Det var ikke den samme oplevelse kun at være på lejren én dag som hvis 
vi havde været der hele ugen. Vi savnede at få lejrstemningen ind under 
huden og besøge nogen af de mange aktiviteter. Dertil var afstandene for 
store, når man kun har én dag. 
 

Jeg besøgte også HOTELT, som gilderne stod for. Det var ikke kun et sted, 
hvor man kunne overnatte. 
 

Så snart man trådte ind på grunden var man i år 792. 
 

Det var lavet som en aktivitet primært for mini spejdere, hvor de fik et 
indblik i, hvad man lavede på den tid. 
Det var der udklædte gildebrødre, der fortalte og instruerede i. 
 

Det var et sted, der lå lidt afsides fra lejren, så både spejdere og ledere 
kunne ”slappe af” fra det hektiske liv på den øvrige lejr. 
 

Der var kun positive tilbagemeldinger fra spejderledernes side, om hvor 
godt det havde været. 
 

Den næste lejr er planlagt til 2026, så hvem ved, måske kan vi komme hele 
ugen. 
 

Peter 



Side 4 

Nogen gør det aldrig, andre gør det tit” 
– i gruppe 2 vil vi gøre det af og til! 

 

Altså besøge en begivenhed på vores gruppemøde/
gildemøde, når vi synes at det har vores og/eller almen 
interesse.  
F. eks. har Foreningen Norden et foredrag onsdag 
den 28. september klokken 1900 i salen på 
Ølstykke bibliotek.  
 

En storvildtjæger vil i ord og billeder fortælle om sine 
jagtture på Grønland.  
 

Gruppe 2 har gruppemøde den dag. Vi starter 
mødet om eftermiddagen og udveksler 
synspunkter på oplægget om gildets fremtid, 
 som vi skal tage stilling til. Herefter blander vi os med det civile samfund for 
at høre røverhistorier fra Grønland.  
 

 Se: https://egedal.foreningen-norden.dk/program/ 
 

Du vil måske også gerne opleve foredraget – der er gratis adgang. 
 

Mgh 
Kai 

https://egedal.foreningen-norden.dk/program/
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 Skovturen den 28. august 2022 
 

Lene, Tove og Lisbet havde planlagt og inviteret 
alle Gildebrødre til Søfartsmuseet i Helsingør.  

  

Vi kørte i biler fra Græstedgård kl. 9.30, og parkerede gratis bag  
Søfartsmuseet. 
  

Gik i samlet flok ind i museet kl. 11.00, og fik armbind på af vores 
studerende guide Sarah. 
  

Sikke et flot museum tegnet af arkitekt Bjarke Ingels (BIC). 
  

Fra slot til dok  
M/S Museet for Søfart har haft til huse på Kronborg Slot fra 1915 til 30/12-
2012 under navnet Handels- og Søfartsmuseet. 
Kronborg blev optaget på Verdensarvslisten i 2000 på grund af sin unikke 
arkitektur, placering og betydning for hele Østersøområdet. 
I begrundelsen nævnes også, at Shakespeares Hamlet menes at foregå på 
Kronborg. 
På denne baggrund kunne Museet ikke længere være på Kronborg.  
  

Der havde gennem en årrække været overvejelser om nye rammer til muse-
et, og valget faldt på værftsområdet i Helsingør – en grund hvor der i år-
hundreder er bygget skibe, og som i perioden 1882 til 1985 husede én af 
Danmarks betydelige aktører i skabelsen af nutidens maritime Danmark.  
  

Flytningen fra de gamle lokaler på Kronborg Slot til de nye i dokken betød 
en mulighed for at gentænke hele museet og fortælle de seneste 600 års dan-
ske søfartshistorie på en helt ny måde.  
 

Museet skiftede i 2011 navn til M/S Museet for Søfart, som det nye museum 
kom til at hedde, da det åbnede 5/10-2013. Den originale tanke med museet 
var at fortælle historien om dansk søfart i forhold til handel, fiskeri og mili-
tær, men med åbningen af bl.a. Fiskerimuseet og Vikingeskibsmuseet, æn-
drede fokus sig til formidlingen af den danske handelsflåde fra middelalde-
ren og fremefter. 
 

For at sikre at grundvandet ikke presser museet op af jorden, er der banket et 
meget stort antal betonpiller ned under hele museet i en dybde på 35meter - 
som Rundetårn er høj.  
 
Fortsættes på side 6 
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Fortsat fra side 5 
 

Vores guide Sarah sikrede at alle var med, og fortalte levende om Museets 
historie og om de mange varierende udstillinger. 
 

Jeg tror at mange Gildebrødre har lyst til at besøge Musset en gang til, for 
det rummer mange indtryk til nethinden, og det kan være en god ide at tage 
børn med. 
 

Eks. Hver dag mellem kl. 14 og 17 åbner vi for hygge i sømandsknejpen 
med en stor bunke helt nye brætspil, puslespil og kortspil. Man kan også 
synge sømandskaraoke eller sysle med kreative sager. Alt sammen med ma-
ritimt tema. Det store legeunivers DRØMMESKIBET er selvfølgelig 
åbent, og museets café flytter ind med en kaffevogn med varm kakao, hind-
bærsnitter og sunde eftermiddagssnacks til børnene samt kaffe til de voksne. 
 

Efter den gode rundvisning gik vi ind i Kulturværftets Spisehus hvor der var 
dækket et lang bord til os i et roligt område. 
Vi blev serviceret godt af flinke Pia. 
 

Og sikke flot smørrebrød og utrolig mange stykker, som vi alle mætte ikke 
kunne spise mere af. 
 

God frokost og god snak ved bordet. 
 

Godt mætte af indtryk og mad gik turen til Stenløse, hvor Tove bød på  
kaffe- og the-bord assisteret af barnebarn Mie. 
Lene havde lavet lækker kransekage. 
 

Og der var plads til alle i Toves stuer hvor snakken gik igen 
 

Tak til Skovtursudvalget Lene, Tove og Lisbet 
 

Peh 

Gildemødet 14/9-2022 
 

Der var stor tilslutning til vores gildemøde i september.  
Vi var 21 gildebrødre. 
Bespisningen var smørrebrød og så kunne der købes vin, øl og vand. 
 

Kaffen blev serveret med en lækker kage som Gunhild havde bagt. Vi havde 
svært ved at få en foredragsholder, alle var desværre optaget denne aften, så 
det blev vores sangbøger der blev brugt.  
 

Det var en rigtig hyggelig aften. 
 

På vegne af gr. 3 
Lene 

https://mfs.dk/droemmeskibet/
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Arresø Distrikt - Sct. Georgs Gilderne 
 

ARRESØ DISTRIKTSGILDE indbyder alle Sct. Georgs gildebrødre i distriktet til gildehal og 
foredrag onsdag den 16. november kl. 19.30 i Dragehytten Frydenborgvej 19-21 i Hillerød. 
 

Aftenen indledes med, at pastor emerita Hanne Storegaard fortæller om sine 
oplevelser som fængselspræst i Horserød og om at manøvrere mellem vogtere og indsatte. Hun 
vil afslutte med at fortælle om ”Café Exit”, hvor tidligere indsatte kan søge mental hvile, efter 
at de har forladt den trygge rutine i Horserød for at lande i et utrygt liv ude i samfundet. 
 

Efter et lettere traktement vil distriktsgildemesteren afslutte aftenen ved at lede gilde-
hallen. Aftenen afsluttes ca. kl. 22.00 
 

Prisen vil være kr. 50,- incl. drikkevarer, samt kaffe med lidt sødt til. 
 

Vi har på sidst afholdte gilderådsmøde aftalt at der fra hvert gilde skal være en koordinator, 
hvortil men melder sig, og vedkommende sørger herefter for at der tilrettelægges samkørsel. 
 

Da der endnu ikke har været mulighed til at finde denne person starter vi med at melde til, til 
egen kansler. 
 

Gildevis tilmelding senest d. 11. november til Lene Rasmussen – 
emerik@tdcadsl.dk eller 23 29 75 57 

 
 

I Dragehytten, Frydenborgvej 19-21, Hillerød 
Torsdag d. 27. oktober kl.19.30 

 

Vi har fået tidligere kirurg Finn Warburg til at komme og fortælle/underholde om 
sit liv som udsendt læge. Finn Warburg er Danmarks mest erfarne krigskirurg. 
Han var bl.a. med i Beirut i firserne, Sarajevo i halvfemserne, jordskælvet i Iran og 
Indien, sult, tørke og borgerkrig på Afrikas Horn, tsunamien og senest med forsva-
ret i Afghanistan i 2006.  Finn Warburg har set mere død og ødelæggelse end de 
fleste og har opereret under de mest kummerlige forhold, men valgte at handle og at 
helbrede med de midler, der var til rådighed. 

Der vil selvfølgelig også blive sørget for lidt til maven og Fellowshipbudskabet vil 
blive oplæst, inden vi slutter.  
Prisen vil være kr. 50,- incl. drikkevarer til et par stykker smørrebrød, samt 
kaffe med lidt sødt til. 
 

Vi har på sidst afholdte gilderådsmøde aftalt at der fra hvert gilde skal være en 
koordinator, hvortil men melder sig, og vedkommende sørger herefter for at 
der tilrettelægges samkørsel. 
Da der endnu ikke har været mulighed til at finde denne person starter vi med at 
melde til, til egen kansler. 
 

Gildevis tilmelding senest d.25. oktober til DGM Henning Rasmussen –             
dgm@arresoe-distrikt.dk eller 23 29 75 57 

mailto:emerik@tdcadsl.dk
mailto:dgm@arresoe-distrikt.dk
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Gildemøde 
 

Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 18.00  
på Græstedgård. 

 

Der vil blive serveret en let anretning.  
Prisen for dette arrangement er 50 kr.  
Drikkevarer til de sædvanlige priser. 

 

Tilmelding: 
 Ingelise på 60100325 eller 

mail. petersen57@gmail.com 
 

Senest søndag den 9. oktober. 
 

Med gildehilsen Gr. 1 

mailto:petersen57@gmail.com

