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Onsdag den 10. februar 2010 på Græstedgård kl. 19.30 
 
Gruppe 1 indleder 2010 med et spændende møde, hvor 
vi har indbudt Iben & Martin Christensen til at fortælle og 
vise billeder om deres oplevelser i Gambia i forbindelse 
med familiens deltagelse i et udviklingsprojekt for spej-
dere og gildebrødre. 

 
Der vil være en let anretning samt kaffe og te. 

 
                                     Pris KR.40 
 
                Øl og vand til de sædvanlige billige priser  
 
                Tilmelding senest den 6 februar til: 
 
 
                         Ruth                   47 17 92 67  
 
                         Eller 
 
                         Kaj Holdrup       47 17 83 15 
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Lise Linderstrøm      8  februar         
Vibeke Raae    15  februar       
Mogens Nielsen   17  februar 

Redaktionen ønsker tillykke  
Nytårs Gildehal. 
 
En fest og glæde alle gildebrødre i festtøj og dansesko. 
Vi bar denne glæden med os ind i gildehallen og til Højbordet. Hvor 
Gildemesteren bragte os sine tanker fra klimatopmødet. Alle lande vil så ger-
ne, men det må ikke gå ud over profitten. 5. min. Sct. Georg, mange gode ord 
og tanker bragte Inge os. 
Vibeke overbragte med værdighed øksen, på vegne af Frimærkebanken. 
Herefter havde gruppe 5 dækket op tilnytårsfest med smukke borde, lækker 
og dejlig mad. Og senere efter få kilo på maven, blev der af en flok glade un-
ge mennesker spillet op til dans. Glemt var hold i ryggen og andre skavanker. 
Der blev danset i Ølstykkegildet. Og hvorledes kan alt dette lade sig gøre? 
Det kan det kun med et dygtigt køkkenhold. 
Med venlig gildehilsen gruppe 4. 
Lise. 

Kære Gildebrødre 
. 
Mange tak fordi  i var med til at gøre min fødselsdag festlig 
Tak for blomster og gaver 
Med gildehilsen 
Henning. 
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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 10. marts 2010 kl. 19:30 
 

På Græstedgård 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 under 
pkt. 3 skal skriftligt fremsendes til gildemesteren senest 30 dage før gil-
detinget. 
Vedr. pkt.12 gøres opmærksom på vedtagelsen på gildetinget i 2009, at 
det tilstræbes, at disse to afgår på skift. 
Hvis der skulle være gildebrødre, som er forhindret i at komme til gilde-
tinget, skal det meddeles til Hanne senest den 5. marts. 
 
   Med gildehilsen 
   Gildeledelsen 
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                                                                                                      Januar 2001 
 
Gildebrødre er ansvarlige for referater og indlæg til Gildeting 10-03-2010 
 
Med henvisning til § 7 i vedtægterne hvori der står at: 
Beretninger fra grupper, udvalg og enkelt funktioner skal skriftlig fremsendes til 
kansleren senest 30 dage før 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 2009 ønskes skriftligt indlæg frem-
sendt af nedenstående gildebrødre til Gildets Kansler senest den 08 – 02- 2010  
 
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   ( Peter Hovgaard) 
               ”      2   GF  (Anne-Grethe) 
               ”      3   GF  (Jytte ) 
               ”      4   GF  ( Lise) 
               ”      5   GF  (Lis Larsen) 
        DGR (Christian) 
         Frimærkebanken  ( Lise L )  
         BUS ( Annie) 
         Fællesløbet 2009 (Udvalg) 
         Knuden (Redaktionen) 
         GIM ( Mogens N. ) 
         PR ( Birgitte ) 
         SØS ( Udvalg ) 
         Dansk Flygtningehjælp ( Udvalg) 
         Friluftrådet (Poul) 
         Kirkebladsudvalg (Udvalg) 
         Gildefonden (Fondsbestyrelsen) 
         Weekendtur 28.—29. august (Udvalg) 
 
 

Med gildehilsen 
                                                          Gildeledelsen  
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. februar 2010 
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.com 
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 Gilde-
kansleren. 

D. 30.11.09 overtog Birgit Jønson fra 2. Hillerød og Mette Mohr  fra 1. Hil-
lerød mit job, som DIS for Arresødistrikt. 
Birgit som DIS og Mette som suppleant. 
Jeg ønsker, de begge vil få glæde af dette erhverv. 
Jeg har været meget glad for tiden som DIS, det har været sjovt og lære-
rigt. Men nu gælder det PR.-arbejdet i Ølstykkegilde. 
Der går lidt tid med at finde min arbejdsform. Men til en start : 
Hvis I Synes, I har noget stof, som skal i pressen; så må I komme med 
det. Stort som småt. 
Hvis I vil have omtalen får en bestemt ordlyd,  må I komme med et oplæg. 
Billeder kan jeg også bruge, dog må jeg vide hvorfor, I netop, vil have bil-
ledet i pressen. 
Jeg håber, at vi ved fælles hjælp, kan få gildet mere kendt i Egedal. 
 
Birgitte. 

Godt nytår og tak for sidst (nytårsgildehallen) og en stor tak for hjælpen 
med at lede efter min ørestik. 
Da jeg kom hjem, ledte jeg videre og fandt ikke ørestikken. Søndag 
morgen gik jeg ud igen og udenfor i revnen mellem to fliser lå ørestik-
ken. Jeg blev meget glad. 
Tak for hjælpen. 
 
Hanne 
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Lisbet  Hovgaard-Jensenskriver stafetten  marts 2010 

Stafetten                               Kaj Holdrup                                  

1/3 ÅRHUNDREDE 

Den 29. januar i år fylder vort gilde 33 år og 4 måneder hvil-
ket svarer til 1/3 århundrede. 
 
Det synes jeg er en god anledning til at kigge bagud på de 
mange aktiviteter, vi har haft i den forløbne periode. Der er 
især to ting jeg vil hæfte mig ved. Nemlig de to ting, som har 
givet os mest arbejde og flest penge i vor hjælpefond og i vor 
gildekasse. De to aktiviteter har vi netop stoppet i det forløb-
ne år, så det vil være på sin plads, at starte med dem.  Ban-
kospillet begyndte i 1983 med Banko-Carl og da han stoppe-
de, fortsatte vi selv med Dennis. Igennem de 26 år har ban-
koaftenerne givet os knap 1 mio kroner til vort velgørenheds-
arbejde . Flot resultat, men også et stort arbejde især for de 
gildebrødre, der har været primus-motorer i bankoudvalgene. 
En tak til jer alle for det store arbejde. Telefonbøgerne be-
gyndte vi at uddele i Helsinge kommune i 1999. Starten var 
svær, men da vi efter nogle år lærte kommunen at kende gik 
det meget bedre. Trods sne og glatte veje kom bøgerne altid 
ud til tiden. Tak til telefonbogsudvalget og omdelerne. Tele-
fonbøgerne gav os ca. 150.000 kr. i indtægt. Vi har i de for-
løbne år også haft andre indtægtsgivende arrangementer.  
Det har i årenes løb givet os en indtægt på pionerfester, som 
gav vor hjælpekasse 11.500 kr. Senere prøvede vi at sælge 
21-spil og lave tombola, som gav os 8.200 kr. I 2008 begynd-
te vi at dele kirkeblade ud i Ølstykke sogn. Det har indbragt 
ca. 39.000 kr. i de to år og en lille gruppe delte breve ud for 
antenneforeningen, hvilket gav. 7.000 kr. Igennem årene har 
det givet os ca. 1,2 mio. 
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Herudover har vi haft mange gode aktiviteter. Miniløb og helle-
bardløb, samt i de sidste år fællesløb.  Vi har haft spejderleder-
aftener, deltagelse i høstnat, kulturnat, og indsamling til Dansk 
Flygtningehjælp.  Et enkelt år serverede vi mad for ølstykke 
kommunes ældre til en fest. Vi må heller ikke glemme det store 
arbejde vi havde med Tjernobylbørnene igennem nogle år ne-
de i hytterne. Også her en tak til de gildebrødre, som var pri-
mus motor i det arbejde. Vores biografture var også et godt 
indslag, især i begyndelsen, hvor vi kunne fylde Stenløse bio 
med ældre medborgere fra vore 3 kommuner. Det er nu afløst 
af arrangementer på vore plejehjem. Et initiativ, som forhåbent-
lig bliver til glæde for plejehjemmenes beboere. Mange gilde-
brødre har deltaget i Gildehøjskolen og vi har vist os helt frem-
me på landsgildeplan, hvor vi i alle årene har deltaget med fri-
mærker til frimærkebanken. Tak for det flotte resultat med en 
første plads i 2009. Det skyldes næsten ene og alene vore flitti-
ge klippere, som flere gange om måneden bruger mange timer 
på dette arbejde. Tak for jeres indsats. På de indre fronter har 
vi holdt ca. 100 gildehaller, ca. 200 gildemøder og 1500-2000 
gruppemøder. Hertil kommer weekender, udflugter og andre 
arrangementer. Alt i alt tegn på et aktivt gilde og nogle interes-
serede gildebrødre. Tak for de 331/3 år og godt nytår. 
 
KAJ HOLDRUP 

 
Tak for al opmærksomhed i forbindelse med min 
80 års fødselsdag: 
 
Den ualmindelig flotte ORKIDE fra Gildet, besøg, 
blomster, gavekort, fødselsdagskort og opringnin-
ger. 
 
Arny 


