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Hanne Danielsen    8. maj 
Ingelise Petersen                   22. maj  

Redaktionen ønsker tillykke  

Tak til Lisbeth for gildemestertale i vores Sct. Georgsgilde 
om ”Livsanskuelse”. Det kunne da give stof til eftertanke. 
Du har i dine 3 år som Gildemester holdt  gode taler i vores 
gildehaller— tak for dem, og for veludført ”gerning”. 
Velkommen og til lykke til Peter som nu er vores Gildeme-
ster— og god arbejdslyst. 
 
Vibeke Raae 

Her præsenteres Gildeledelsen årgang 2010. 
 

fra venstre: 
GK. JensErik Stubkjær                              GSK. Hanne Danielsen 

Gildemester Peter Hovgaard-Jensen 
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Overhold venligst deadline  

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 maj 2010 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.com 
47 33 58 96       47 36 16 20    47 17 70 32 

OBS. 
Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

           Kære Gildebrødre 
 
Ja nu er det ved at være for at tilmelde sig den årlige uge på Storedam. 
den vil finde sted i uge 30 fra mandag den 26. juli kl. 15:00 til søndag den 1. 
august efter morgrnad.– Det koster kr. 1.065,- for hele ugen.—Hvad I skal 
Lave er helt op til Jer selv. Håber vi må få en god uge. Giv mig besked 15. 
maj 2010. 
 
Med gildehilsen 
Tove og Mogens 

Husk at bruge hjemmesiden til at formidle informationer fra f. eks. 
udvalgene! 
Også muligheden for at bruge den lukkede del af hjemmesiden, som 
kun er for Ølstykkegildets medlemmer. 
Har i problemer med at logge på medlemssiden, kontakt webmaste-
ren: pej@teknik.dk 
Poul Erik Jørgensen. 
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Nils Jacobsen skriver stafetten  juni 2010 

Stafetten                   2 x Høxbroe        
 
Stof til eftertanke - Danmark dejligst - Ude godt hjemme bedst     
Magiske Indien – fra Rajastans ørken til hellige Ganges. 
Sådan lyder appetitvækkeren i udbyderens katalog. Men et er forventnin-
ger, noget andet er med selvsyn at se herlighederne, fortiden og nutiden. 
Aldrig nogen sinde tidligere har vi haft så store forventninger til et frem-
med land, og her verdens største demokrati. 
I lufthavnen i Delhi oplever man ikke en anderledes verden, - men det gør 
man udenfor, hvor solen, varmen og et væld af farver strømmer en i møde. 
Kvinder i Sari, mænd i pludderbukser med og uden turban og børn masser 
af børn. Og på landevejen de 250 km. mod Jaipur den Røde By, et land 
uden færdselsregler, og dyt båt og dyt båt. Alles kamp mod alle - men alli-
gevel giver kamelen, den 3 hjulede scooter, en rickshaw eller den gamle 
lastbil luft så bussen kan overhale. Cafeterierne på landevejen, en mindre 
bygning hvor der vaskes kopper i en balje og laves te af vand måske fra 
floden, hullet i jorden bag et par opstillede mure hvor det nødvendige besøg 
klares.  
Den lille skole, hvor ikke alle børn møder, for de skal jo hjælpe med at tje-
ne til føden med ægte tæppearbejde eller brokadearbejde. Derfor er analfa-
betisme fortsat er problem. Frokost undervejrs i form af små dejlige søde 
bananer og vand på plasticflasker til 25 rupies til den tørstige.  
Den hellige ko skal opleves, den er også i byerne, den er vant til trafikken 
og lever i dag mange steder hovedsagligt af plasticposer.  
Derfor findes der ko hospitaler, hvor dyrene plejes. Enker og unge piger 
synger sange for køerne. Kogødningen bruges til brændsel og røgelsespin-
de. 
Renovation virker ukendt i dette imponerende land. Skidt, møj, høm 
høm’er, papir og plasticposer bevirker, at ens øjne flyver op og ned. 
På markedet lader hønen/kyllingen hovedet, for det er jo friske varer der 
sælges sammen med chili og et udbud af grøntsager. Køerne og grisene 
spises ikke, men mælken bruges også til fremstilling af Yoghurt.  
I byen møder man tiggerne, sælgerne af postkort m.m. samt gadebørnene.  
Et stort antal borgere sover på gaden eller under et dække af klude og po-
ser, men påklædningen er for de fleste farverig og ser prober ud.  
Regeringen sidder på transporten til Jaipur slottet, som er på elefantryg, 
Overvældende at se Jaipurs stolte fortid med stormogul og rigdomme,  
og her var propert.  
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Besøget hos juveleren (vistnok milliardær), hvor søn var daglig leder og 
datter smykkedesigner, stod i stor modsætning til befolkningen. Origina-
le smykker fra Victoria tiden, brokadearbejde i fineste udførsel, og en 
rulletrappe i bygningen viste stor ulighed. Udefra lignede bygningen 
mange andre, men antallet af vagter vidnede om at indholdet var noget 
særligt. De småhandlendes butikker er på 8 - 12 m2, og det er plastic 
flaske vand, coca cola, cigaretter, kager, brød og tørvarer der sælges, 
Dybfrost findes ikke, ligesom den trætte turist skal lede længe efter en 
lille oase for at slukke tørsten, oftest hos en af de handlende, der overla-
der egen stol til kunden. De daglige måltider på hotellerne og de større 
spisesteder, viste sig ikke at være stærkt krydret. Flere forskellige grønt-
sager som var kogt sammen, rigtig god suppe, ris, få steder lam, kyllin-
geknoglestykker med mest hud på, kogt æg i curry, sjældent kartofler og 
hertil vand eller god Indisk øl. Indisk rødvin kostede kr. 150,00 og uden-
landsk kr. 180,00. Og i stormogulens stad Accra ligger Taj Mahal - et af 
verdens 7 vidundere, vist det eneste der er tilbage. Et storslående og pro-
pert indtryk. I selve krypten skal den besøgende være barfodet eller have 
plasticposer på skoene. Under tiger safarien i Ranthambhore viste  en 
tiger sig, men den gik kort efter ind i buskadset.   
De 1000 år gamle Chandela Templerne er ved et ufatteligt held velbeva-
ret i byen Khajuraho, og giver et indtryk af forsvundne kulturer. Tem-
plernes sandsten er overalt smykket med stenarbejde. Scenerne viser dyr 
og mennesker. Mange scener er erotiske, og begrebet Kama Sutra som er 
elskov på 68 måder blev skabt i denne gamle kultur.  
Ekstatisk, imponerende og tankevækkende. 
Den hellige by Varanasi ligger ud til den hellige flod Ganges. Ingen be-
byggelse på øst-siden af floden, for her må ikke skygges for morgenso-
len når hinduen gør morgentoilette, børster tænder og bader i floden.  
På vest siden i den denne store hellige by med utrolig mange mennesker 
ligger de berømte Ghats. Et antal terrasser (trappetrin) fra gaden og ned 
til floden summer af aktivitet. Hindu præster op til 7 ad gangen tilbeder 
guderne, yoga træning, vaskemænd nede ved floden banker tøj imod ste-
nene, badende mennesker, de døde der først vaskes i floden for bagefter 
at blive brændt på bålet. Hundene der løber rundt imellem det hele og så 
de hellige køer. Krematoriet som ingen Indere vil benytte.   
Sikke oplevelser i en helt anden kultur, hvor også malaria lurer, og hvor 
sundhedsvæsenet ikke er af dansk standard.  
Vi bør fortsat hjælpe til i Sct. Georgs Gildet  
 

Danmark dejligst - Ude godt hjemme bedst - Hvor har vi det godt     
Alice og Povl-Erik marts 2010 
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Gildeweekend den 28 – 29. august 2010. 

 
 
Det kan oplyses, at der har meldt sig 27 deltage-
re til turen. Det er lidt flere end det antal vi havde 
skønnet ville deltage, så vi har ikke skudt helt 
over målet med hensyn til interessen for turen, 
snarere tvært imod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagerne vil få direkte besked om de praktiske 
detaljer vedrørende turen inden juli måned. 
 
Brugerbetalingen skal først finde sted ved turens 
start den 28. august. 
 

Venlig hilsen 
Gruppe 3. 
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Riddertrin 
 
Der er tre udviklingstrin i Gildet. 
Svend-, væbner- og riddertrin. 
Vores distriktsgildemester Stig Lausten fortalte på 
vores eftergildehal i april os om riddertrinet. 
Forhåbentlig blev nogen af jer mere afklarede om-
kring det at blive ridder og hvad det indebærer. 
Ridderforberedelsen og besvarelsen af ridder-
spørgsmålet foregår på nøjagtig samme måde som 
væbnerforberedelsen. 
Ridderløftet, som også står bag på den gule gilde-
kalender er som følger 
 
Jeg lover oprigtigt 
- at træde op mod falskhed og svig, 
- at kæmpe for ret og mod uret, 
- at være barmhjertig, forstående og hjælpsom. 
 
Hvis der er tilslutning nok vil ridderforberedelsen 
starte i september 2010. 
 
Distriktsgildehal med ridderoptagelse er fredag d. 
12. november 2010.  
 
Hvis der er nogen der har lyst til at deltage i ridder-
forberedelsen udover de tre, der har meldt sig, hø-
rer jeg gerne fra jer. 
 
GM Peter Hovgaard-Jensen 
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Gildemøde den 5. maj 

Vi skal besøge 
 J. F. Willumsens 

museum  
hvor vi får en 
rundvisning. 

 
Vi mødes på græstedgård kl. 18.30 

hvor vi fordeler os i bilerne. 
 

Der vil blive serveret en let anretning pris 40 
kr. hvortil der kan købes vin, øl eller vand. 

 

Tilmelding senest d. 2. maj 
til 

Ingrid: 47 17 46 62 
eller 

Lise:  47 17 22 95 


