
Side 1 

                  Sct.Georgs Gildet i Ølstykke 

33. Årgang 

Nr. 335 

    KNU 
December 

DEN 
   2010 

Sct. Georgs Gildet 
 Ølstykke 



Side 2

Redaktionen ønsker tillykke  

Birgitte Friis-Mikkelsen       18. December 

At dræbe en drage 

Den byzantinske martyr Sankt Georg er en af 
de absolut mest populære helgener. Alle har 
nok pa et eller andet tidspunkt hørt fortæll-
ingen om ridderen, som drog ud for at slä en 
drage ihjel, Hvis man gerne vil dykke længere 
ned i fortællingen, er man godt hjulpet pä vej 
af Erling Agergaards nye bog "Sankt Georg 
og dragen". Forfatteren kommer hele vejen 
rundt om legenden, og han tager læseren 
med pa en kulturhlstorisk rejse om drager. 
Sågar kan man i bogen blive klog på 
dragekamp i psykoanalysen. Bogen er 
udgivet af forlaget Alfa og koster 189 kroner. 
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Redaktionen  skal have indlæg  senest d. 20. december 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 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

OBS. 

Det vil glæde mig at se hele gildet d. 18.12.10 til 
åbent hus fra kl. 9.30 til 13.30 på Søsumvej 71.

Der vil blive serveret brunch. 
Håber I kan afse et par timer til en hyggestund. 

Uden julepynt og gløgg. 

Kærlig hilsen Birgitte. 



Side 4 Benny Larsen skriver stafetten januar 2011 

Stafetten                 Anne-Grethe Langgaard                     

NÅR MENNESKER MØDES: 

De 6 vigtigste ord: Jeg indrømmer jeg 
tog fejl. 
5 ord: Jeg er stolt af dig. 
4 ord: Giv mig din mening. 
3 ord: Vær så venlig. 
2 ord: Tak, du. 
1 ord: Vi. 
Og det mindst vigtige: Jeg. 
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Ved Arresødistriktsgildehal den 12. nov. 2010 i 
Ledøje-Smørum blev der optaget 3 riddere, al-
le tre var gildebrødre fra Ølstykke Gildet. 

Ølstykkegildets 3 nye riddere: 
Fra venstre: 
Povl-Erik Høxbroe 
Lisbet Hovgaard-Jensen 
Peter Hovgaard-Jensen (GM) 
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Forslag til ny aktivitet.

I referatet fra sidste gilderådsmøde er anført, at der er stillet for-
slag om, at vi fra næste år – evt. forsøgsvis – indfører en ny akti-
vitet, som vi bør kalde affaldsindsamling. Forslaget skal drøftes 
i grupperne, og for at disse kan have det fornødne grundlag for 
at vurdere forslaget, har vi lavet nedennævnte nærmere beskri-
velse af aktiviteten. 

 Aktiviteten bør foregå samme dato som Danmarks Naturfred-
ningsforening gennemfører den årlige landsdækkende indsam-
ling. I 2011 er det søndag den 3.april. Aktiviteten er kraftigt om-
talt i diverse medier, i år var der mere end 82.000 danskere til-
meldt. Vi håber og tror, at der vil være 20-25  gildebrødre der vil 
deltage i denne aktivitet heraf et antal,  som af helbredsmæssige 
årsager desværre ikke kan deltage i selve indsamlingen, men 
gerne vil bidrage til aktiviteten og nyde samværet. Dette samvær 
vil finde sted på Græstedgård i form af fællesspisning, fælles-
sang – herunder ”Jeg bærer med smil min byrde” -  og i øvrigt 
hyggeligt samvær. Maden kan enten købes eller forberedes af 
de gildebrødre, som ikke kan deltage i indsamlingen. Betaling 
efter samme princip som til vore gildemøder. Forslaget er som 
hentet fra den værdi i gildet, som vi placerede allerøverst, nemlig 
samvær og fælles oplevelser. Det har vi ikke for meget af. 

Efter vores mening er der mange fordele ved denne aktivitet: 

Vi styrker sammenholdet. 

Vi lever lidt bedre op til værdierne i gildet. 

Vi efterlever det punkt i gildeloven der siger, at vi skal værne 

naturen. At befri vores nærområde fra et antal langsomt 

nedbrydelige genstande er vel i allerhøjeste grad at værne 

om vores natur. 

PR vil have noget meget positivt at berette til den lokale pres-

se. Mange af vore medborgere vil have stor respekt for vo-

res initiativ. 

. 
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Ligesom man har det godt med at give andre en hjælpende 

hånd, vil vi også have det godt med at give vore dejlige omgi-

velser en tiltrængt hånd. 

Vi vil få masser af god motion, hvad enten man er indsamler eller 

er medarrangør af det efterfølgende samvær. 

Inderst inde vil vi være lidt stolte over at have deltaget. 

Vi kan ikke finde ulemper ved forslaget. Kan du? 
Vi tror, at vi ved at kombinere et vigtigt punkt i gildeloven med den 
værdi i gildet, som vi prioriterede højest vil få skabt en årlig tilbage-
vendende aktivitet, som er som hentet fra ånden i vores gilde. 
Tilmelding til en af nedennævnte senest ved Gildetinget?  

Med gildehilsen  

   Jytte, Kai og Jens.
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Frederiksborg Amts Avis • TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010

Liv, Ida og Frederik samlede ind fra hesteryg. 

Indsamling til hest 

EGEDAL: Der blev blandt andet samlet ind til hest, da 76 
indsamlere søndag samlede ind til Dansk Flygtninge Hjælp i Egedal 
Kommune. 
Der blev indsamlet i alt 95.625 kroner eller i gennemsnit 1258 kroner 

pr. indsamler. Det er ifø1ge Birgitte Friis-Mik-kelsen fra Sct. 
Georgsgildet i Ølstykke, der organiserer udlevering og indlevering af 
indsamlingsbøsserne, nogen-lunde det samme som sidste är. 
I Stenløse/Ganløse fik 29 indsamlere indsamlet 33.475 kroner. I 

Ølstykke indsamlede 25 indsamlere 30.278 kro-ner og i Ledøje-
Smørum fik 22 indsamlere ialt 31.872 kro-ner i indsamlingsbøsserne. 
Det er et flot resultat, når man tager det dårlige vejr betragtning, 

konstaterer Birgitte Friis-Mikkelsen. Hunretter en tak til Nordea i 
Ølsykke og Stenløse, der var behjælpelige ved udlevering af bøsser 
og optælling af pengenepä bankens tællemaskine, og også til 
rytterne Liv, Ida og Frederik. De bor ikke i Egedal Kommune, men 
har deres heste opstaldet i Ølstykke, og da de alligevel var ude at ride 
deres heste, tog de indsamlingsbøsser med og samlede indfra 
hesteryg. 
De afleverede også penge til hest, fortæller Birgitte Fri-is-Mikkelsen. 
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NORDEA Ølstykke 

NORDEA  
Egedalscentret 

Rytterskolen Ganløse 
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”KNUDENS”  redaktion ønsker alle gildebrødre i 
Ølstykkegildet og Arresø Distrikt en Glædelig Jul og 
et rigtigt godt nytår. 

   Lene, Vibeke, Povl-Erik og Christian 
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Lørdag den 8. januar 2011 kl. 18.30 på Græstedgård. 
                  Der er vandrehal fra kl. 18:00 
               Vi mødes i festtøj. 
 

      
 

Efter Gildehallen vil der blive serveret en nytårsmenu. 
Pris 100,-. Drikkevarer kan købes til gildepriser. 
 
Aftenens humørfyldte atmosfære leveres af Revyholdet,  
og det veloplagte publikum.                                        
 
 
Tilmeldingen senest 3. januar til: 
Kaj Frandsen tlf. 4717 7188 
Jens Erik Stubkjær tlf. 47179165 
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 HUSK!

Gruppe 1. festlige julegildemøde på Græstedgård 
lørdag den 4. december 2010 Kl 17:30– Husk også 
hver deltager medbringer et stykke julepynt. 

Vi glæder os til traditionel JULEMAD. 

Gildebrødrene i Ølstykke Gildet 


