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Lise Linderstrøm      8  februar         
Vibeke Raae    15  februar     
Aage Kroll             17  februar     
Mogens Nielsen   17  februar 

Redaktionen ønsker tillykke  

 
        TAK 
                                    En meget stor TAK til alle, for 
                                    alle de rosende ord der blev 
                                    sagt til os i forbindelse med 
                                    vores 25 års gildejubilæum 
                                    ved nytårsgildehallen 13. jan. 
 
                               Mange gildehilsener 
                               Benny og Lis 



Side 3 

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. februar 2007 
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. 
Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Overhold venligst deadline  

HUSK: 
 
             Vedrørende gildetinget! 
Som gildebroder har du mødepligt til gildetinget, afbud sendes 
til Gildekansleren. 

                  Gildelsedelsen år 2006 



Side 4 
Lise Linderstrøm skriver stafetten i marts 2007 

Stafetten                               Lis  Larsen                                    
Et lille hjertesuk dagen efter en rigtig dejlig nytårsgildehal. 
 
En gildehal er jo en højtidelighed, men det syntes jeg at vi i Ølstykke 
gildet glemmer når vi går snakkende ind i gildehallen, når der snak-
kes glemmer man at lytte til musikken og har svært ved at finde sin 
indre ro inden man sætter sig. 
Al denne snak er mangel på respekt for gildeledelsen, den musikan-
svarlige og højtideligheden går fløjten. 
 
Nedenstående er hvad vi i vores arbejde med værdier for Ølstykke 
Gildet er kommet frem til med hensyn til Gildehaller 
 
Værdi: Gildehal: Respekt for traditioner, men plads til fornyel-
ser. 
Ord eller korte sætninger, der beskriver denne værdi: 
1 Højtidelighed stemning, indre ro med tid til tanke, åben hal og 
pænt tøj 
2 Respekt for traditioner og ritualer, men også plads til at afprøve 
nye 
ideer 
3 Fornyelse: At grupperne på skift afholder gildehal f.eks. Nytårsgil-
dehal 
Personlige eller gildeaktiviteter der bidrager til opfyldelsen af 
denne værdi: 
1 Vi påmindes om vor allerede afgivne lov og løfte 
2 Vi deltager og gildeledelsen er udførende 
3 Gildemestertale, 5 min. Sct. Georg, svende- og væbnersvar, mu-
sik, 
sange. 
Korte sætninger, der er kendetegnende for, at vi har levet op til 
denne værdi: 
1 Vi har respekt for Gildehallen og værner om den, høj mødeprocent 
2 Enhver yder sit til at gildehallen bliver en god oplevelse. 
3 Afholdelsen er tro mod vore traditioner 
 
Blot lidt til eftertanke. 
 
Gildehilsen 
Lis 
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Er gildet forsikret ?                                  Februar 2007                                                          
Jeg er i den sidste tid  ofte blevet konfronteret med spørgsmålet om, 
hvordan gildet er forsikret  i forbindelse med vor daglige virke og ar-
rangementer som f.eks. biografturen, bankoshow, divisionslejren i 
Sverige og telefonbøgerne. 
Et fyldestgørende svar på dette spørgsmål kan du læse i Håndbog for 
Gildeledelser afsnit 5. Håndbogen kan naturligvis udlånes til alle gil-
debrødre ved henvendelse til GM. men her skal jeg forsøge at give et 
kort svar. 
Gilderne har indgået en kollektiv aftale om forsikring med BHM assu-
rance v. John Kaare herunder dækning i form af en ansvarsforsikring 
og arbejdsskadeforsikring. 
Forsikring af udenlandske børn og deres ledsagere, der kommer på 
besøg, er også omfattet af denne ordning. Spejderne har deres egen 
forsikring så dem behøver vi ikke at tænke på i denne anledning. 
Ansvarsforsikringen dækker det almindeligste erstatningsansvar for 
skader, der forvoldes i forbindelse med Sct. Georgs gildernes virke. 
Forsikringen dækker de krav, der kan rejses fra trediemands side men 
ikke de krav, der kan rejses af vore egne medlemmer under udøvelse 
af gildehverv. 
Til denne forsikring er knyttet en selvrisiko  på 2000,- kr. som skal 
betales af det gilde, som anmelder arrangementet ( særligt dokument) 
Arbejdsskadeforsikring er pligtigt for enhver, der beskæftiger med-
hjælp ( ikke gildebrødre), som skal forsikres mod arbejdsskader. Den-
ne pligt påhviler også foreninger. 
Anmeldelsespligt Hvis gildet ønsker dækning ved arrangementer, 
bedes I kontakte: 
BHM assurance, E-mail: John Kaare@BHMVEST.dk  , telefon: 
7641 0076 
Som konklusion på ovenstående kan man sige , at spejdere og gilde-
brødre ikke skal forsikres, de ved, hvad de går ind til og kender risiko-
en. 
Derimod er risikoen for at en gæst til vort bankoshow får en kasse øl 
over foden og brækker en tå uforudsigelig og skal som eksempel være 
dækket af en forsikring. 
Betragt dette indlæg som en reminder inden I går i gang med gildets 
kommende arrangementer og skulle I komme i tvivl så kontakt gerne 
John Kaare  - god arbejdslyst. 
 
                                                                Poul 



Side 6 

                   INVITATION 
Spejdermuseet har fornøjelsen at indbyde til åbningen af 
sin 
                            jubilæumsudstilling 
 VERDENS   FØRSTE   SPEJDERLEJR   
       Søndag den 4. februar kl. 12.00 i Spejdermuseet,  
                          Arsenalvej 10 på Holmen. 
  
Udstillingen er tilrettelagt i anledning af 100 året for afhol-
delsen af forsøgslejren på Brownsea Island – en begi-
venhed der markerer spejderbevægelsens fødsel. 
Udstillingen fortæller om baggrunden for lejren og viser 
spændende ting fra lejren. Og giver hermed de besøgen-
de et indblik i, hvad der skete for 100 år siden.  
Tag buslinie 66 og stå af ved stoppestedet ud for Christi-
ania – gå herefter 200 meter ad Prinsessegade og følg 
så Arsenalvej eller stien langs kanalen. For bilister er der 
udmærkede (og gratis) parkeringspladser ved museet. 
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Indkaldelse til 
Gildeting 

 

I henhold til de for Sct. Georgs Gildet i Ølstykke gældende vedtægter 
indkaldes hermed til gildeting 

 

Onsdag, den 14. marts 2007 kl. 19:30 
 

på Græstedgård i Ølstykke og med følgende dagsorden: 
 

  1. Valg af dirigent og referent 
  2. Gildemesteren aflægger beretning til godkendelse 
  3. Behandling af indkomne forslag 
  4. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab og for- 
 slag  til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af 
 kontingent 
  5. Beretning fra grupper, udvalg og enkelte funktioner 
  6. Valg af gildeledelse og 2 suppleanter 
  7. Valg af herolder 
  8 Valg af repræsentant til distriktet 
  9. Valg af gildebrødre til udvalg og enkelte funktioner 
 10. Valg af revisor og suppleant 
 11. Beretning og det reviderede regnskab til godkendelse fra Ølstyk-
 ke Sct. Georgsgildefond 
 12. Valg af 2 gildebrødre og 1 suppleant til fondsbestyrelsen 
 13. Valg af revisor og suppleant til fonden 
 14. Eventuelt 

 

Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet på  
Gildetinget, skal være gildekansleren skriftligt i hænde senest 30 dage 
før Gildetinget. 

 

År 2006 regnskaber for Sct. Georgs Gildet i Ølstykke og Ølstykke 
Sct. Georgsgildefond vil tilligemed forslag til budget og eventuelle  
indkomne forslag – jf. ovennævnte pkt. 3 – blive udsendt til gilde- 
brødrene. 

Med gildehilsen 
Gildeledelsen  
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Onsdag d 14 februar 2007. 
Kl. 19.30 på græstedgård. 

 
 

Historier og oplevelser med Villy Borgstrøm. 
 

Villy Borgstrøm har lovet at komme og fortælle om livet og sine 
 oplevelser gennem 35 år som overvagtmester i Vester Fængsel. 
( Villy er gildebror og kommer fra 15.gilde Rødovre ) 
 
I løbet af aftenen vil der blive serveret noget at spise. 
 
Pris kr. 40 
 
Drikkevarer kan købes. 
 
Tilmelding senest 10 februar til : 
 
Lise Linderstrøm:                       tlf. 47172295 
 
Hanne Danielsen:                      tlf. 47178828 
 
 
Gruppe 6 glæder sig til at se jer ALLE denne aften. 


