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11. februar 2009 Kl. 19.30 
 i kælderen på Ølstykke bibliotek 

 
gruppe 2 invitere jer alle til at komme og høre Birgitte fortælle om 

MIN DAGLIGDAG PÅ CAMINOEN SEPTEMBER 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Efter foredraget vil der blive serveret en let anretning 
Pris 40 kr. 
Øl og vand kan købes til de sædvanlige gildepriser. 
 
Tilmelding senest 6. februar til Kaj 
 

 47 17 83 15  gunkaj@webspeed.dk 
 
Eller til Lis   
 

 47 17 80 75 – 26 53 01 69 b.l.larsen@nrdc.dk 
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Lise Linderstrøm      8  februar         
Vibeke Raae    15  februar       
Mogens Nielsen   17  februar 

Redaktionen ønsker tillykke  

Nytårsmenu 
 
Man tager tolv gode friske måneder og renser dem for 
alle ondsindede, misundelige og egenkærlige tanker, der 
sidder ved roden. Hvis der er sorte pletter af løgn, slad-
der og smålighed, skæres de bort med en skarp kniv. 
Vask derefter månederne i forhåbningens og den gode 
viljes klare, friske vand. Del hver måned i cirka 30 lige 
store dele og tilbered dem med følgende dele. 
12 dele kærlighed, 11 dele hjælpsomhed, 10 dele tål-
mod, 9 dele arbejde, 8 dele selvovervindelse, 7 dele op-
timisme, 6 dele trofasthed, 5 dele fantasi, 4 dele hvile, 3 
dele stilhed samt 1 stor og velovervejet beslutning. 
Det hele blandes godt og tilsættes en håndfuld gyldne 
glæder og en knivspids spænding, hvorefter det lægges i 
en stor skål med glade farver og stilles nogle timer i ro 
og frisk luft i et åbent vindue. 
Bør nydes i små portioner, en skefuld om dagen, og kan 
med lidt god vilje slå til et års tid. 
 
Gunhild ved nytårsgildehallen den 10.1.2009 
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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 11. marts 2009 kl. 19:30 
 

I bibliotekskælderen 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 1 gildebror 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 2008 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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Februar 2009 

 
Gildebrødre er ansvarlige for referater og indlæg til Gildeting 11-03-2009 
 
Med henvisning til vores vedtægter hvori der står at: 
Beretninger fra grupper, udvalg og enkelt funktioner skal skriftlig fremsendes til kansle-
ren senest 30 dage før gildetinget og publiceres inden gildetinget. 
     Forslag, der ønskes behandlet, kan fremsættes af et medlem af gildet og skal fremsen-
des skriftligt til gildekansleren senest 30 dage før gildetinget. Indkomne forslag tilsen-
des medlemmerne i rimelig tid inden gildetinget. 
     Med reference til dagsorden for Gildetinget 2009 ønskes skriftligt indlæg fremsendt 
af nedenstående gildebrødre til Gildets Kansler senest den 11 – 02- 2009  
 
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) 
        DGR (Christian) 
         Frimærkebanken  ( Lise L ) 
         Bankoudvalget ( Henning )  
         BUS ( Annie) 
         Fællesløbet 2007 ( Annie) 
         Knuden (Christian ) 
         GIM ( Mogens N. ) 
         PR 
        Telefonbogsudvalg ( Kai N ) 
         SØS ( 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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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. februar 2009 
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. 

I andledningen af min 70 års fødselsdag vil det glæde 
mig at se jer til morgenkaffe i festsalen 
på Sigurtsvej i Ølstykke  den 17-02-2009  fra kl 8 til 
kl.11  .  
 
Med Gilde hilsen Mogens 

Kære gildebrødre 
Mange tak for jeres deltagelse, blomster, 
breve og varme ord i forbindelse med  
Pers død og bisættelse 
 
Mange gildehilsner Ruth       



Side 4 Lisbeth Christensen skriver stafetten i marts 2009 

Stafetten                               Britta Bang Bæk                                
Kære Gildebrødre 
 
Sidder her i mit sommerhus og nyder udsigten ud over Roskilde fjord. Hvor er 
vi dog heldige at bo i så smukt et land med så mange muligheder og så skøn en 
natur. Der er desværre en grim tendens i vores samfund til altid at fokusere på 
det, der ikke er godt. Efter min mening kommer det til at blokere for alle de 
værdier, vi har mulighed for at gøre brug af. Vi har igennem de senere år været 
inde i opgangstider, med råd til mange materielle goder, eller måske et overfor-
brug, som naturlig skal betales tilbage igen. Der var bare ikke ret mange, der 
regnede med at den tid allerede var nu, og den er for mange noget af et chok og 
måske også en trussel mod deres velstand. Så er det jeg tænker, der er da hvis 
nogen, der ikke kan se skoven for bare træer, endnu engang har de fokus på det, 
de ikke kan mere. Det kunne være godt for dem selv at have øje for det, de kan 
og har mulighed for i vores skøøøøne lille Danmark. Tænk, at vi er så heldige, 
at vi f.eks. ikke har krig, hungersnød eller er gået bankerot. Nogen af os skal 
måske undvære en udenlands ferie eller vente med at skifte bilen ud, men det er 
vist også der, de fleste er. Så er der selvfølgelig dem, der er kommet i klemme 
med 2 huse eller har fået købt for dyrt og måske har udsigt til at blive fyret og 
det kan jo have store følger for en familie. Disse familier håber jeg vil have fo-
kus på det nære (det, at vi har hinanden, samværet, de gratis glæder). Hvem har 
sagt, at man bliver mere lykkelig af de materielle goder. 
 
Nu kommer bomben: Ud med bankospil, telefonbøger, kirkeblade og lad os 
f.eks. i stedet være deltagende på Roskilde festivalen en gang om året. Så kan vi 
bruge alle vores kræfter i løbet af året til at gøre en forskel. Som jeg ser det, er 
vi på nuværende tidspunkt kun vores eget sociale netværk. Vi når ikke ud med 
vores gode ideer og budskaber og vi får ikke engageret nye gildebrødre, men vi 
er gode til at få vores kassebeholdning til at vokse. 
 
Kære gildebrødre. Det er så lige her, jeg synes, vi har en samfunds opgave i 
DET AT VILLE NOGET MED OG FOR HINANDEN. Vi skal tænke nyt i for-
hold til vores samfund, som f.eks. 
 
• Hvordan kan vi synliggøre samfundet værdi? 
• Hvordan kan vi lave tiltag for de unge/familier i forhold til der, hvor vores 
samfund er nu? 
• Skal vi evt. til at være aktive skribenter i de lokale aviser, om værdierne og 
forskellige nye aktiviteter? 
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  • Kan vi med vores sociale vilje ændre ved et egocentreret samfund? 
Kan vi gøre noget for at stoppe volden? 
 
Lad os sætte nogle mål for, hvad vi vil bidrage med i fremtiden. 
 
Lad dette være oplæg til en debat i Knuden og til vores møder på den gode måde (det 
er forbudt at sige, at det har vi prøvet, men sig i stedet, at da vi gjorde det sidst, gjorde 
vi sådan, kan/skal vi gøre noget anderledes denne gang). 
 
Mange optimistiske Gilde hilsner 
 
Britta Bang Bæk 

Nyhedsbrev om naturen  9                                            februar 2009 
 
Kære gildebror i Ølstykke og Ledøje-Smørum. Jeg håber, at du og din 
familie er kommet godt i gang med  Den store Safari og har/får nog-
le gode oplevelser med at registrere nogle af Danmarks vilde pattedyr 
til www.obsnatur.dk. 
      Dette brev vil jeg bruge til at informere om de resultater og den 
indflydelse, gilderne i Egedal kommune har opnået ved på opfordring 
fra Landsgildet at være aktivt medlem af Friluftsrådets lokale kreds-
bestyrelse og på den måde har været med til at værne naturen og 
vore nationale værdier ved udgivelse af hæftet friluftsliv I EGE-
DAL KOMMUNE. 
      Hæftet, der er inspirerende og spændende læsning, indeholder 
mange ideer og forslag, som ønskes indført i den ny Kommuneplan 
2009 for Egedal Kommune til gavn for borgerne, herunder også for 
vore spejdere. 
      Især afsnittet Forslag til fremme af friluftsliv i Egedal Kommu-
ne er interessant med konkrete forslag  til stier, friluftsliv på søer og 
åer, overnatning og lejrpladser samt miljøaktivitetsområder og skov-
rejsning. 
      Har dette projekt din interesse, er du velkommen til at kontakte 
mig, hvis du ønsker et eksemplar af hæftet. 
 
                                                       Med gildehilsen 
 
                                                        Poul/ Ølstykke 


