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

Redaktionen ønsker tillykke  

ARRESØ DISTRIKT 
Udvikling af gildebevægelsen 

 
Arresø Distrikt inviterer til  

I-dag 09. marts 2008 

fra 9.30 til 15.30 

i Dragehytten, 

Frydenborgvej 21, 3400 Hillerød 

Dagens program: 

09.30 – 10.00  Ankomst og kaffe 

10.00 – 10.15  Velkomst 

10.15 – 12.00  Landsgildets Kursusudvalg 

12.00 – 13.00  Frokost   

13.00 – 15.30  Café seminar 

15.30   Afslutning   

Pris for traktement kr. 50,- (kaffe & frokost incl. 1 vand eller 1 øl). 
Vand & øl kan købes for 5 kr. stk. 

Tilmelding senest 2. marts 2008 

Nils Qvistgaard  Knud-Erik Lagersted 

       44658842                  48286243 

   enqv@mail.dk     d-klagersted@privat.dk   



Side 3 

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. februar 2008 
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. 

Hej Gildebrødre. 
 

På opfordring har jeg søgt om  vi kunne få en uge på Store-
dam . Og nu har jeg fået svar fra Storedam om at jeg må have 
uge 23 til en gilde uge. Den går fra 2 juni kl 15 til 8 juni efter 
frokost . Så nu håber jeg at i stadig vil med derop ?  det koster 
1015 kr. for hele ugen alt inkluderet, man medbringer selv sen-
gelinned og håndklæder , men det kan lejes. 
Så sæt nu hurtig et kryds i jeres kalender,  og give mig besked 
snarest . 

 
 

Med gilde hilsen Tove 
47170716 



Side 4 Ingerlise Petersen skriver stafetten i marts 2008 

Stafetten                               Christian Petersen                                   
STOREDAM 

 
Som det kan ses på side 3 her i KNUDEN  indbyder Tove Nielsen til 
en Gildeuge på Storedam (Uge 23). Det har fået mig til at tænke på 
historien om Storedam. Det var først da jeg var DUS i distriktet i 1996 
at jeg hørte om noget der hedder Storedam.  Det var Hillerød gilderne,  
der havde en Storedamsrepresentant.– Derfor vil jeg skrive lidt histo-
rie om Storedam. 
    Storedam ligger på en 18 tdr. land naturskøn grund i udkanten af 
Tokkekøb hegn. 1927 købte den kendte skolemand, rektor på Hellerup  
Gymnasiun Grunden Storedam, som efter hans død blev overtaget af 
datteren Kirsten Lauritzen ( gift med skibsredder Lauritzen). I 1976 
omdannede Kirsten Lauritzen Storedam til en selvejende institution, 
som drives uden offentlige tilskud af nogen art. Dette kan naturligvis 
kun lade sig gøre, fordi alle der benytter Storedam, er parate til at yde 
en indsats for at holde det i gang. 
    Fritidsskolen har til huse i 5 bygninger: Lilledam, Superdam, Lan-
gedam, Annex og Damtrofte. Skolen råder over 6 dobbeltværelser og 
15 eneværelser. Der er badeværelser i alle husene. 
    Der er gode opvarmingsmuligheder overalt, hyggelige fælleslokaler 
med radio, TV (teleslyngeanlæg i TV stuen) og video samt en stor  
bogsamling. 
    De daglige gøremål: rengøring,servering, opvask m.m. fordeles 
mellem deltagerne som naturligvis også holder deres egne værelser. 
 
    Det var Kirsten Lauritzens kongstanke, at: 
 

Alle skal være aktive. 
 

Storedam drives ved fælles hjælp. 
 

Alle skal yde efter evne og kræfter. 
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Gildebrødre. 
 
 

I samarbejde med Dansk Røde Kors 
Vil vi gerne starte en cafe`her i byen  

Den skal være et mødested for alle Ølstykke- borgere,  
også flygtninge og indvandrere. 

På cafe`en skal der være mulighed  for at kunne mødes 
over en kop kaffe. 

lektiehjælp, information om vores kommune o. lig  
spørgsmål. 

Hvis det er muligt, også en genbrugsforretning. 
 

Røde Kors vil komme og informere i samarbejde med 
os, om projektet. 

Informationen, vil være ved et fyraftenmøde, som inden 
da er annonceret i vores lokale uge avis. 

Mødet vil blive i uge 14 og  på biblioteket i kælderen. 
 

Et sådan projekt kræver nogle ildsjæle!! 
Er der nogle gildebrødre, som synes, det kunne være 

spændende. 
Kontakt Birgitte.  

48180302,  26248218.  bibi.friis@webspeed.dk 
MGH. 

Birgitte. 
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januar 2008 
 
Gildebrødre ansvarlige for referater og indlæg til Gildeting 12-03-2008 
 
Med henvisning til vores vedtægter hvori der står at: 
Beretninger fra grupper, udvalg og enkelt funktioner skal skriftlig fremsendes 
til kansleren senest 30 dage før gildetinget og publiceres inden gildetinget. 
     Forslag, der ønskes behandlet, kan fremsættes af et medlem af gildet og 
skal fremsendes skriftligt til gildekansleren senest 30 dage før gildetinget. 
Indkomne forslag tilsendes medlemmerne i rimelig tid inden gildetinget. 
     Med reference til dagsorden for Gildetinget 2007 ønskes skriftligt indlæg 
fremsendt af nedenstående gildebrødre til Gildets Kansler senest den 12 – 02- 
2007  
Ad 2  Gildemesteren aflægger beretning til godkendelse  (Lisbeth) 
Ad 3  Behandling af indkomne forslag  (alle gildebrødre kan indsende forslag) 
Ad 4 Gildeskatmesteren fremlægger regnskab og budget  (Hanne) 
Ad 5 Beretning fra grupper og udvalg herunder: 
         Gruppe  1  GF   ( Jytte) 
               ”      2   GF  (Birthe) 
               ”      3   GF  (Christian ) 
               ”      4   GF  ( Birgit/Vibeke) 
               ”      5   GF  (Mogens) 
               ”      6   GF  (Hanne) 
        GDR (Christian) 
         Frimærkebanken  ( Lise L ) 
         Bankoudvalget ( Povl )  
         BUS ( Peter H.) 
         Fællesløbet 2007 ( gruppe 1) 
         Knuden (Christian ) 
         GIM ( Mogens N. ) 
         PR( Jens M ) 
        Telefonbogsudvalg ( Kai N ) 
         Biografudvalg  ( Hanne D ) 
         Udvalg for  indsamling Dansk Flygtningehjælp ( Mogens A ) 
         Friluftrådet (Poul) 
 
Ad 11 Beretning og det reviderede regnskab  for Ølstykke  
                    Sct. Georgsgilde gildefond( Henning C)          
 
Ad 14 Eventuelt  (alle gildebrødre bedes indsende tanker 
                     og ideer) 
                      
                                                         Gildeledelsen  
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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 12. marts 2008 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 2007 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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Gruppe 4 indbyder til 
Gildeaften med et spændende emne. 

 

Onsdag den 13. februar 2008  
 på Græstedgård kl. 19.30 

  

Tilmelding: 
 

Birgit 47 10 02 52 
Britta 47 17 76 12 

Senest den 10. februar. 
 

Der serveres the, kaffe, boller med pålæg.  
Pris kr. 30.00 

Drikkevarer til sædvanlige priser.   Skovplantning, 
kvinder og vand 

Skovridder Karsten Raae vil fortælle om de  
udfordringer og problemstillinger der er i Nepal, 
landet som ligger i Himalaya. 

Bosætning og skovhugst blotter dyrebart land, og monsunregnen får den 
bare jord til at smuldre. Resultatet er, at befolkning, dyr og planter har 
svære vilkår. JIWAN giver befolkningen en forståelse for, hvordan de 
undgår denne situation.  
 

JIWAN betyder liv, og det er der et stort behov for i Nepal. 


