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Redaktionen ønsker tillykke  

  Birgit Randløv                         9. Oktober   

  Mogens Andersen                       25. Oktober 

  Jens Erik Stubkjær                           26. Oktober 

  Povl-Erik Høxbroe             29. Oktober 

Tak til weekendtur udvalget for en fantastisk 
godt tilrettelagt weekend med kulturel- histo-
risk- naturoplevelser for ikke at glemme ma-
lerkunsten, fin indkvartering ,  os her i Frank-
rig taler stadig om turen. 
Stor gildehilsen 
 
De 4 ferierende gildebrødre. 
P.S. vi sidder i ca. 30° varme og nyder det.  
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Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 oktober 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@post.tele.dk 

47 33 58 96       47 36 16 20    47 17 70 32 

Kære Gildebrødre 
 
Hjertelig tak for den smukke blomsterhilsen jegmod-
tog i anledning af min sidste indlæggelse. Nu tror og 
håber jeg på, at alle besværlighederne er overstået, 
sa jeg atter kan deltage i gildelivet. 
 
Med mange hilsener 
 
Kaj Holdrup 



Side 4 
  Poul Kaltoft  skriver stafetten november  2010 

Stafetten                                Poul Erik Jørgensen  

Internettet, hvad kan vi bruge det til var der mange der spurgte i 1992, da det så småt 

begyndte at blive udbredt i Danmark. Her lidt historie, fundet på nettet: 

1964 – Amerikas militær kommer med et forslag til et kommunikationsnetværk baseret 

på computere 

1969 – Det amerikanske forsvar starter forsøg med 4 netværk koblet sammen 

1972 – Tallet er nu oppe på 40 

1980 – 200 computere er tilsluttet nettet 

1987 – Antallet af computere på nettet er oppe på 33.000 

1990 – Den første www (World Wide Web) browser opstår 

1992 – www offentliggjort af CERN, nu er der kommet 500.000 brugere på internettet 

1996 – Ca. 300.000 danskere på internet, i gennemsnit to timer om ugen 

1997 – Hver femte dansker er nu på internettet 

2007 – 83 procent af danskerne har adgang til internettet fra hjemmet 

2010 - Verdens Internet computere er nu sammenkoblet i netværk og tidernes 
videnssamlinger er digitaliseret og lagt på computere. Internettet er det stærkeste 
medie siden fjernsynets opfindelse! Der er stadig danskere der ikke bruger internettet. 

Når vi tilbage i 90érne skulle bruge en bestemt teknisk oplysning, havde vi i firmaet et 
bibliotek på ca. 20 hyldemeter der skulle gennemsøges. Ofte kunne man bruge flere 
timer på at lede efter nogle ting som oven i købet mange gange viste sig at være 
forældet! I dag kan jeg skaffe den samme oplysning (som er opdateret) fra www på 
ganske få minutter. 

Gildets hjemmeside – har vi noget at bruge den til? En hjemmeside som denne, skal 
for at være interessant at besøge, opdateres jævnligt. De største fornyelser der stort 
set sker, er når ”knuden” udkommer og bliver lagt ud på hjemmesiden – der kunne 
måske være nyheder og informationer fra for eksempel udvalgene der kunne have 
almen interesse (eks. Fællesløbet?). 

Måske er der nogle der synes at oplysninger om vores aktiviteter helst ikke skal ud til 

offentligheden – i så fald bør den alment tilgængelige del af hjemmesiden tages op til 

revision. Det private område af hjemmesiden kan så være her der opdateres, til brug 

for alle vores egne gildebrødre. 

Med gildehilsen 
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Gildets hjemmeside – har vi noget at bruge den til? En 
hjemmeside som denne, skal for at være interessant 
at besøge, opdateres jævnligt. De største fornyelser 
der stort set sker, er når ”knuden” udkommer og bliver 
lagt ud på hjemmesiden – der kunne måske være ny-
heder og informationer fra for eksempel udvalgene der 
kunne have almen interesse (eks. Fællesløbet?). 
  Måske er der nogle der synes at oplysninger om vo-
res aktiviteter helst ikke skal ud til offentligheden – i så 
fald bør den alment tilgængelige del af hjemmesiden 
tages op til revision. Det private område af hjemmesi-
den kan så være her der opdateres, til brug for alle vo-
res egne gildebrødre 
. 
Med gildehilsen 
 

Poul Erik (Webmasteren) 
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Refleksioner efter et Gildemesterstævne 
 
Solen skinner over Horsens. Allerede i receptionen 
møder jeg det første kendte ansigt. En gildebror fra 
Vejle, jeg var i partnergruppe med på Gildernes Høj-
skole for seks år siden. Senere møder jeg flere 
kendte ansigter både fra Gildernes Højskole; men 
også fra tidligere Landsgildestævner. 
I kongressalen er der oplæg fra PR-udvalg, internati-
onalt udvalg og kursusudvalget der vil afskaffe svend
-, væbner- og riddertrinene for at erstatte dem med 
tre stier i skoven. 
Vi går i grupper for at diskutere: 

• Fornyelse af sproget i vore love 

• Tilpasning af lovene så de passer til det vi gør 

• Er vi rummelige? 

• Gøre ledelsesarbejdet lettere 
Anerkende gildernes forskellighed 
 
Alle ideerne bliver skrevet ned og afleveret til LGL, 
der vil arbejde videre med dem. 
Tyve minutter til at få værelsesnøgle og blive klædt 
om til middagen. 
 
Næste morgen i kongressalen, hvor der var evalue-
ring af handlingsplanen 2009-2011. 
Ideer til den næste handlingsplan 2011-2013. 
Information om den store fælleslejr for alle spejder-
korps og FDF i 2012. 
Gilderne skal være med men hvordan og hvorledes? 
Rigmor fortale om arbejdet i ISGF og roste frimærke-
indsamlerne for deres store arbejde. Danmark er det 
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Gilderne skal være med men hvordan og hvorle-
des? 
Rigmor fortale om arbejdet i ISGF og roste frimær-
keindsamlerne for deres store arbejde. Danmark er 
det land i verden, der indsamler flest frimærker. 
Der er i år overført kr. 35.000 hvoraf halvdelen går 
til ISGF´s arbejde. 
Afslutning og stor ros til landsgildeledelsen for et 
veltilrettelagt stævne. 
Hjemad efter et indholdsrigt og lærerigt stævne, 
hvor gamle og nye kontakter blev udbygget. 
 

GM Peter Hovgaard-Jensen  
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Arresø distrikt 
Afholder 

Fellowship-aften 
 

Tirsdag d. 26. oktober 2010 kl. 19.00 
I GrønnegadeCentret 

Grønnegade 15 
3400 Hillerød 

 
Denne aften bliver der mulighed for at stfte be-
kendtskab med 

filosof og præst Michael Brautsch,  som vil 

causere om emner som, motovation for nye kultu-
rer, og grundholdninger til globalisering og andre 
former for inspiration, som kan påvirke os alle i 
hverdagen- 
 
Deltagerpris er 50 kr. eksklusive drikkevarer 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og tilmeld diig 
senest d. 18. oktober til  Mogens Nielsen. (GIM) 
 

Mange gildehilsener 
 

GIMérnr i Arresø distrikt 
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GILDE-WEEKEND 2010. 
  
På Vordingborg Museum var der rundvisning på det gamle borganlæg 

ved Gåsetårnet. Det var næsten så man kunne høre kanontorden og se 

Jydske Lov blive underskrevet.  
 

Herfra kørte vi til Fuglsang Kunstmuseum så og hørte om de mange 

smukke malerier.  
 

Fælles for disse besøg, var to glade Guider, der gerne delte deres  

store viden med os.  
 

Vi sluttede dagen med indlogering i Nykøbing Falster på Danhostel, og 

nød en dejlig middag med efterfølgende hyggelig eksamen om dagens 

indtryk.  
 

Søndag kørte vi til Middelaldercenteret ved Maribo.  

Her stod Væverkonen fra år 1356 og ventede på os. Hun førte os  

gennem byen fortalte om dens beboer. Om sæder og skikke på den tid, 

hvor der ikke var megen romantik. Vi overværede at 2 blider blev skudt 

af. 350 m ud i sundet, men vi forstod også hvorfor 100 årskrigen varede 

så længe. Det at flytte en blide kræver stærke heste, og ladetiden for et 

skud er på 25 min. Nogle legede Robin Hood da de prøvede at skyde 

med bue og pil. Vi overværede ridderturneringen med ridder, hest,  

lanse og brynje. Ridderne red imod hinanden og ramte skjoldene, og 

vinderen overrakte en rose til den udkårne blandt publikum.       

Vi spiste gnaveben på Kroen’s lokale, som var indrettet med et højbord 

på et podie, antikke borde og stole. Menuen år 1375, og servering af 

personale i tidens tøj. Hertil en mjød med krudt i - den var stærk. 

Det smagte herligt såvel mad som mjød.  

Sidste stop var Aunø Natur Center, hvor sæler og kongeørn ventede i  

den storslåede natur.  

TAK til udvalget. Tak til alle for en på alle måder god og festlig  

weekend.  

Lise  
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Når jeg tænker over det - kan jeg ikke forstå hvor-

for? Hvad synes du? 
 

I Sct. Georgs Gildet tilbringes mange gode timer, og i Ølstykke 

Gildet har vi altid sat pris på at have ægtefællen/samleveren 

med til såvel gruppemøder som til gildemøder og gildehaller. 

Vi har udvist respekt og glæde over for de - der selvom de  

ikke er gildebrødre - ofte har givet hånd i forbindelse med  

arrangementer. 
 

Og nu er der noget som vi efter min bør ændre. 
 

Gildets ledelse sender en opmærksomhed når en gildebror  

fylder år: 60, 70, 75 og herefter hvert femte år. 

 

Men når gildebrødre holder sølv-, guld-, diamant- og krondia-

mant-bryllup fremsender gildets ledelse 

ingen opmærksomhed til brudeparret? 

 

 

 

 

Vi må også se i øjnene, at de fleste af os 

har levet længere end vi kan forvente at 

der er tilbage at leve i, og det gælder 

også ægtefællen og samleveren som ikke er Gildebror. 

 

På den sidste rejse fremsender gildets ledelse ingen opmærk-

somhed til ægtefællen og samleveren som ikke er Gildebror? 

 

Med gildehilsen 

Povl-Erik Høxbroe    
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Gildehal i Arresø Distrikt 
Fredag den 12. november 2010  
Smørum Kulturhus kl. 19.00 
Flodvej 68, 2765 Smørum 

 
Kl. 19.00 Vandrehal 

Kl. 19.15 Gildehal med optagelse 
Efter gildehallen et festligt foredrag 

ved Jens Brenaa 
Se: www.jensbrenaa.dk 

der fortæller om 50 år i teatrets verden 
 

Derefter serveres en buffet og kaffe 
Pris kr. 100,- excl. drikkevarer 

der kan købes til særdeles rimelige priser 
Tilmelding til Ulla Frederiksen 
ulla.jorgen@frederiksen.mail.dk 

Tlf.nr. 4497 7238 
Betaling: Reg.nr. 1551 
Kontonr. 3357025362 
Senest 1.11.2010 
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Gildemøde d. 13. oktober på  

Græstedgård kl. 19.30. 
 

 

 

Vi får besøg af hovedpersonen i romanen 
”Sygeplejerske i Det Tredje Rige” Ebba Mørke-
berg, født Mikkelsen som vil fortælle om sine op-
levelser. 
 

Der serveres en let anretning - pris 40 kr. 

øl, vand og vin kan købes. 
Tilmelding senest d. 8. okt. 

til Lene og Poul Erik tlf. 21 92 20 84 eller 51 96 30 99 

Gruppe 4 

Ebba Mikkelsen var 18 år, da hun i 1943 

meldte sig til tjeneste som dansk sygeple-

jerske i Tysk Røde Kors. I to år arbejdede 

hun på lazaretter i det krigshærgede Euro-

pa, inden hun endte i Berlin, hvor hun blev 

til den bitre og blodige ende. Hun blev taget 

til fange af russerne, og først efter et halvt 

år i interneringslejr i Moskva kunne hun 

rejse hjem til Danmark - til en sigtelse for 

landsskadelig virksomhed og et radikalt 

opgør med alt det, der drev hende i armene 

på et af historiens mest forbryderiske regi-

mer.  

 

Da hun i 2007 møder bogens forfatter i 

Berlin, går hun sammen med ham i gang 

med at rekonstruere sin historie.  




