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Gruppe 4 indbyder til  
Sct. Georgs Gildehal  

med optagelser og 
25 års jubilæum 

 

Onsdag den 15. April 2009 
i Veksø Sognehus 
Kirkestræde 10 

3670 Veksø Sjælland 
 

Vandrehal kl. 18.30 
Sct. Georgs Gildehal kl. 19.00 

 

Tilmelding: 
 

Alice og Povl-Erik Høxbroe 
 2326 6032 

 

Birgit 5325 9867 
 

Pris kr. 50,00 
 

Su. den 7. April pga. påsken 
 

I løbet af aftenen kort indlæg om hvad  
der er af aktiviteter inden selve bankoshowet 

 

Side   

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

32. Årgang 
 

Nr. 319 

    KNU 
April 

DEN 
   2009 
 

Sct. Georgs Gildet   

Ølstykke 



Side 2 

Lisbet HovgårdJensen    7. April 
Benny Larsen   10. April 
Kaj Frandsen   18. April 
Poul Kaltoft    24. April 

Redaktionen ønsker tillykke  

 
Tak for den smukke buket blomster 
jeg modtog fra Gildet til min 80´s års 
fødselsdag.  
 
Christian 

Side 7 

 
Inden pakkedag 
• Udarbejde plakater til ophængning i lygtepæle m.m., rutebeskrivelse, masonit- 
        plader, tryk, køb af garn 
• Modtage gaver fra gildebrødrene 
• På basis af sponsorkontrakter gemmes info om gaver, beløb m.m. på PC 
• Udskrive labels med sponsor og sponsorgave til fastgørelse på gaverne 
• Udskrive numre på labels til Kineser 1 + 2, hovedspil og billøbesedler 
• Bestille kinesere, aflevere og afhente 
• Hæfte kineserne i bdt. af 7 stk. 
 

Pakkedagen 
• Sortering af modtagne gaver for at skabe sig et overblik 
• Udvælgelse af gaver til kineser 1 og kineser 2, labels sættes på gaverne 
• Udvælgelse af gaver til hovedspil, labels sættes på gaverne 
• Udvælgelse af gaver til løbesedler bil, labels sættes på gaverne 
• På PC fastholdes numre på gaverne i henhold til kineser1, kineser 2, hovedspil og   
       løbesedler til bil 
• Planlægge hvem der til bankodagen køber ind til frokost, aftensmad, drikkevarer,  
       til baren, natmad 
• Sortering og overblik omkring sidegevinster 
 

Efter pakkedag 
• Bestille spejdere til aftenen 
• Udskrive bankoplader 
• Udarbejdelse vha. facts fra PC, aflevering og afhentning til trykning af: 

- Løbesedler til bil  
- Plakat til butik 
- Annonce til UgeNyt 

• Afhentning og opsætning af plakater i lygtepæle jf. rutebeskrivelse 
• Udeling af billøbesedler i området 
• Sikre en aftale med halbestyrer om rum, antal stole 
• Udarbejde HUSKELISTE til selve Bankshowdagen, bankoregler, spande, sakse, 
        tape, bankospil, numre m.m. 
• Planlægningsmøde over aftenens Agenda med Banko Dennis og musik. Special  
        indslag, sidegevinster, støtte m.m. 
• Nedtagelse og aflevering af plakater i lygtepæle jf. rutebeskrivelse 
 
MGH/ Povl-Erik H. 
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Hvad der foregår inden selve bankoshowet 
 
 
Ansøgning om hallen 
• Der skal ansøges om hallen i året før og inden den 1. marts 
 

Planlægning af kommende bankoshow  
• Fordeling af arbejdet i udvalget, og trækken på gildebrødre uden for udvalget  
        (prikskema før) 
• Skrive til store firmaer om sponsorstøtte, gaver og sidegevinster 
      Nye sponsorer 
 

Hvor opbevares gaverne fra sponsorerne 
• Sikre et sted, hvor gaverne fra sponsorerne kan opbevares  
 

Klargøring til gildebrødrene 
• Fordelingen af sponsorer til gildebrødrene, sponsorkontrakter 
• Printning af A4 pr. sponsor, evt. med sidste års gaver 
• Printning af gavekort, fribilletter, infobrev til gildebrødrene, infobrev til sponsorer,   
        oversigt over hvilken gildebror der har hvilken sponsor og sponsorkontrakter 
• Udmelding af sidste frist for aflevering af sponsorgaver og til hvem 
• Sortering og samling af sæt til gildebrødrene 
• Aflevering til gildebrødrene, normalt julemødet 
• Opfordring til gildebrødrene vedr. showindslag 
 

Papirnusseriet 
• Ansøge Politi om afholdelse af lotteri og spiritusbevilling 
• Ansøge kommuner og DONG om tilladelse til ophængning af plakater 
• Ansøge Landsgildet om forsikring på selve bankoshow dagen 
• Tegne forsikring på gaver for tyveri, brand og vandskade m.m. 
• Ansøge beredskabschefen om tilladelse til banko-show og herunder bordopstilling 
 

PR 
• Udarbejde konkurrence, aflevere og aftale aflevering hos UgeNyt 
• Afhente konkurrence hos UgeNyt 
• Udarbejde tekst til omtale UgeNyt og Frederiksborg Amts Avis og aflevere denne 
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Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20, april 2009 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 

Vedrørende Arresø Distrik´s friluftsgildehal. 
 
Det er i år Ledøje Smørum gildet og Ølstykke gildet  
der står for distriktets friluftsgildehal. Jeg har vores gil-
demester fået til oggave  sammen med Niels Qvist-
gaard at løse opgaven. 
Vi har reseveret Væreharebohytten den  11. juni. 
Vi håber at der nogle gildebrødre far Ledøje Smørum 
gildet og fra Ølstykke gildet til at give hjælpende hånd. 
Vi hører gerne fra jer. 
C.F.P. 
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Stafetten                                           Henning Christensen                   

Birthe Christiansen skriver stafetten maj 2009 

.Når man som jeg, snart runder endnu et skarpt hjørne, bliver man 
nok lidt nostalgisk. Tankerne går tilbage til for næsten 33år da jeg 
blev optaget i Ølstykke Sct. Georgsgildet, Fik jeg dengang opfyldt 
mine forhåbninger om i gildet at finde det kammeratskab, som jeg 
gerne ville være en del af. Mine forventninger til at finde det gode 
kammeratskab blev opfyldt. 
Der var noget vi var fælles om noget vi ville kæmpe for, som: 
 
At  få et nyt gilde til at fungere og lære mange nye gildebrødre og 
ægte fæller at kende. 
At finde ud hvilke aktiviteter vi skulle bruge vores kræfter på. Der 
kom mange ideer og forslag på bordet, nogle af dem blev gennem-
ført. Mange af aktiviteterne eksisterer stadig i dag. Her vil jeg næv-
ne det store fælles løb for de forskellige spejdergrupper, som stadig 
kan tiltrække en del spejdere. 
For at få økonomi til de forskellige aktiviteter, skulle vi jo også 
finde en måde at skaffe penge på. Det blev til at sælge skrabelodder 
foran butikker i området, der blev udvist stor kreativitet til at frem-
stille forskelligt som kunne sælges i en bod. 
Der var så på et tidspunkt en gildebror, der kom med et forslag, vi 
skulle simpelthen hyre Banko Carl, til at lave et stort bankoshow i 
Ølstykkehallen. Via dette bankoshow kom der penge til gildet, så 
der blev oprettet en gildefond, hvor der kunne søges støtte til huma-
nitære forhold og støtte til spejdere. 
Alle disse aktiviteter har givet gildet et godt kammeratskab og må-
ske også venskab. 
Nu er gennemsnitsalderen kommet lidt højt op, så det er jo ikke alle 
der har de store kræfter, derfor kan det være lidt svært, at få aktivi-
teterne til at fortsætte, men jeg håber at det gode kammeratskab og 
sammenhold vil fortsætte. 
Måske skal vi hvor mange af os næsten er i den tredje alder, skulle 
gøre lidt mere for os selv, og så håbe på at den yngre generation, vil 
gøre noget for samfundet fremover. 
                                  Med gildehilsen Henning. 
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ARRESØ DISTRIKT 
 

Friluftsgildehal 
 

Torsdag den 11. juni 2009 kl. 19.00 
 

Mødested: Væreharebohyttens pragtfulde grund. 
Adresse: Hove Møllevej 18   2765 Smørum. 

 
Efter gildehallen er der spisning og hyggeligt samvær. 

Dette foregår i Væreharebohytten. 
 

            Medbring:  Stol, madkurv, tallerken, bestik, glas,og 
            drikkevarer. Ledøje Smørum gildet og Ølstykke Gildet 
            sørger for kaffe eller te. 
            Tilmeldingt senest d. 5.juni Til: 
  
           Niels Qvistgaard  44 65 88 42. E-mail: engv@mail.dk 
           Chr. Fr. Petersen 47 33 58 96. E-mail: cfp@privat.tele.dk 
 


