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Lise Linderstrøm      8  februar         
Vibeke Raae    15  februar       
Mogens Nielsen   17  februar 

Redaktionen ønsker tillykke  

Kære Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 
Hermed en lille update fra Kenya i form af en sms fra den 
lokale samarbejdskontakt: 
"Ida, bwakire buya. The work is okey at school. I will send u 
photos very soon. Thankx 4 ur good work. Cllr" ('Bwakire 
buya' betyder godmorgen på det lokale sprog, Ekegusii) 
 
Hermed bringes takken videre til jer der har støttet. 

Så snart vi modtager billederne ryger endnu en portion pen-
ge afsted til Kenya, hvor de så skal i gang med at bygge nye 
lokaler til børnehaveklasserne, der lige nu har til huse i to 
faldefærdige lokaler, der skal rives ned inden de styrter sam-
men over hovedet på børnene. 
 
Mange tak for jeres støtte og mange ønsker om et godt nyt-
år. 
 
- Ida Høgstedt 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. februar 2011 
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  

Nye SØS aktiviteter                                          februar  2011 
 
Gildes SØS gruppe har nu fået aftalt rammerne for 2 arrangementer for beboerne på 
henholdsvis  plejehjemmet Solgården i Slangerup og Damgårdsparken i Stenløse. 
Beboerne indbydes til musikalsk underholdning med pianisten Helge Brønnum, der 
til de to arrangementer vil underholde i 2* 45 min. med kendte melodier samt spille 
op til fællessang, som kun afbrydes af et fælles kaffebord med kringle og lagkage. 
Vi forventer, der kommer max. 50 deltagere pr. arrangement og håber derfor, at  alle 
de gildebrødre, som har tid, lyst og kræfter til at fungere som hjælpere ( se skema), 
om snarest at tilmelde sig. 
 
Solgården              Slangerup             torsdag den 3 februar -- 2011      1300 – 1700 
Tilmelding: Jytte Normann      4717 9782 
 
Damgårdsparken  Stenløse                  onsdag den 9 februar – 2011      1300 -  1700 
Tilmelding: Hanne Danielsen  4717 8828 
 
                          Med gildehilsen og på gensyn. 

                                          SØS 
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Stafetten                               Lis Larsen                                 

Stafetten februar 2011 
 
 
Nedenstående har mit barnebarn Sofia skrevet til en opgave i skolen 
 (hun fik 12 for opgaven og ringede til mig og var meget glad) 
Selv var jeg glad for at jeg var alene da jeg læste det, for det berørte mig 
meget. 

Husket 
 

Når jeg tænker på min oldefar, kan jeg bedst huske hans smil og hans 
latter.  Jeg kan tydelig huske de dage hvor jeg kom og besøgte oldemor 
og oldefar. Jeg valgte altid, hvad oldemor, oldefar og jeg skulle spise. 
Min oldefar passede altid på mig, han var altid kær og rar imod mig. Jeg 
kan huske oldefars skæg og hans navn Viggo. Jeg grinede altid, når jeg 
fik af vide, hvilke fornavne min oldefar havde, det var Axel Hjalmar Viggo. 
Oldefar var sådan et dejligt menneske, han var med til at få ens humør 
op.   
Jeg synes, det var dejligt, når min oldefar og min oldemor kom kørende i 
bilen, og jeg så dem og vinkede. Min oldefar kørte bil, lige indtil han blev 
så svag, at han ikke kunne køre mere. Min oldefar havde svært ved at 
bedømme afstand, så bilen havde mange buler. Han ville køre bil og kør-
te 3- 4 gange om ugen til Hillerød Sygehus, hvor han skulle i dialyse, 
selvom han var utrolig træt, når han skulle køre hjem fra sygehuset. 
Jeg kan huske en dag, hvor vi boede et andet sted end nu, der kom olde-
fars barnebarn Mette hjem til os, det var fordi min oldefar var blevet me-
get syg. Efter den dag var min oldefars liv præget meget af sygdom. Ol-
defar kæmpede og kæmpede med sygdommen. Når der var fødselsdage 
eller andre arrangementer oldefar og oldemor plejede at deltage i, var 
oldefar ikke stærk nok, og måtte blive hjemme, imens oldemor tog af 
sted. Juleaften samlede han kræfter, der ville han være sammen med 
familien. Juleaften var altid sjov og hyggelig, fordi Oldefar hver eneste 
juleaften havde slips på. Det var altid juleslips med julemænd og så kun-
ne slipset spille musik. Jeg var altid meget fascineret af min oldefars be-
klædning juleaften.  
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Oldefar var en sej mand, oldefar var spejder, og oldefar og oldemor 
var med til at starte spejderne op i Ølstykke. Jeg synes, det er sejt at 
tænke tilbage på. Når der så var banko i Ølstykke hallen, var oldefar 
og oldemor kinesere. De var begge med i Sct. Georgs Gildet, som 
stod for banko spillet. Jeg kan huske en dag, da mine forældre ikke 
var hjemme og jeg skulle på spejder tur, ja så var oldefar og oldemor 
hurtige og de fik mig hjem og sove, og så fulgte de mig op på statio-
nen.  
Oldefar og oldemor havde en lille campingvogn og vi var næsten hver 
Påske på camping med hele familien. Det var en tradition og min ol-
defar glædede sig til at være sammen med os i Påsken også, da han 
blev syg, så kørte en i familien deres campingvogn op til den cam-
pingplads, vi skulle være på. Det var en tradition, at når vi var på 
camping gav han is. Lange gåture blev det også til, når vi var af sted i 
Påsken. De sidste år han levede var han så træt, så han sov, når vi 
andre gik ture. 
Oldefars sidste måneder blev tilbragt på hospitalet, og sommetider 
hjemme i oldefar og oldemors hus. Til sidst blev oldefar indlagt på 
hospitalet, og han lå bare der, han sagde til oldemor, at han kedede 
sig, og bare gerne ville hjem. Ugen op til oldefars død, gik det meget 
godt med oldefar, han havde det forbløffende godt, og dagen inden 
han sagde farvel til os, der havde han det rigtig godt, der var ingen 
tegn på at oldefar skulle dø, men om natten sov han stille ind. Jeg fik 
at vide af min mor, at oldefar var død, og jeg kunne ikke helt forstå 
det. Han havde jo betydet meget for mig, så det var ikke til at forstå. 
Jeg var meget ked af det, og især fordi, dagen efter oldefar døde, var 
det min fødselsdag, og jeg var bange for, at oldemor var for ked af 
det til at komme. Men oldemor fortalte, at oldefar ønskede, at min 
fødselsdag blev holdt. 
 Ca. et år efter oldefar var død, finder oldemor noget spejdergrej, som 
hun så giver til mig, hun sagde til mig, at det var noget oldefar sim-
pelthen ville give mig, men han nåede det ikke. Det jeg fik af min ol-
demor som rigtig skulle være fra min oldefar er stadig gemt, og er et 
minde fra min oldefar. Det minder om oldefar og minder om oldefars 
tid som spejder og spejder grundlægger i Ølstykke. 
    
Skrevet af Sofia 9 a. 
 
Gildehilsen 
Lis  
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                                                                  J anuar 2011 
Gildebrødre er ansvarlige for referater og indlæg til Gildeting 09-03 2011 
 
Med henvisning til § 7 i vedtægterne gøres opmærksom på, at beretninger fra 
grupper, udvalg og enkelt funktioner skal skriftlig fremsendes til kansleren 
senest 30 dage før gildetinget. Samme frist gælder for forslag, der ønskes 
behandlet under pkt.3. Det vil sige senest mandag den 8. februar. 
 
Det drejer sig om følgende 
       1 Gildemesterens beretning. (Peter) 
       2 Forslag til behandling under pkt. 3 (Gildebrødre) 
       3 Regnskab 2010 samt forslag til budget 2011. (Hanne) 
       4 Beretning fra grupper og udvalg: 
                   a.    Gruppe 1 (Kaj H.) 
                   b.    Gruppe 2 (Anne-Grethe) 
                   c.    Gruppe 3 (Povl-Erik H.) 
                   d.    Gruppe 4 (Mogens N.) 
                   e      Gruppe 5 (Lis) 
                   f.      DGR (Christian) 
                   g.     Frimærkebanken (Lise) 
                   h.     BUS (Annie) 
                   i.      Fællesløbet 2009 (Udvalg) 
                   j.      Knuden (Redaktionen) 
                   k.     GIM (Mogens N) 
                   l.      PR (Birgitte) 
                   m.    Gilde-Scrapbog (Poul) 
                   n.     SØS (Udvalg) 
                   o.     Dansk Flygtningehjælp (Udvalg) 
                   p.     Friluftsråd (Poul) 
                   q.     Kirkebladsudvalg (Udvalg) 
                   r.     Gildefonden (Fondsbestyrelsen) 
                   s.     Skovtur 4. september (Udvalg) 
 
 
   Med gildehilsen 
   Gildeledelsen 
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I henhold til vedtægterne indkaldes herved til Gildeting. 
 
Onsdag den 09  marts 2011 kl. 19:30 

 
På Græstedgård, og 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 til           
          godkendelse og forslag til budget for det kommende år,  
          herunder fastsættelse af kontingent 
    5.   Beretning fra grupper, udvalg og enkelt 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 enkelt funktioner. 
  10.   Valg af revisor og suppleant. 
  11.   Beretning og det reviderede regnskab til godkendelse fra  
          Ølstykke 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 behand-
let under pkt. 3 skal skriftligt fremsendes til gildemesteren se-
nest 30 dage før gildetinget. 
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 gildetinget, skal det meddeles til Gildekansleren senest den 
5. marts. 
 
   Med gildehilsen 
   Gildeledelsen 

Indkaldelse til  
      Gildeting 
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Per Christensen døde pludselig søndag den 2. januar 2011 i sit hjem, 
Gammelhus. 
 
Per blev optaget i Sct. Georgs Gildet, 5. København den 21. februar 1974, 
og var en af initiativtagerne til oprettelse af Ølstykke Gildet ved dets start 
den 29. september 1976. Per blev overført til Ølstykke Gildet ved 
indvielsesgildehallen, hvor han som medlem i gildeledelsen beklædte 
posten som gildekansler. Gildeskråen vidner i dag om Per, som en 
omhyggelig kansler, der med en karakteristisk sirlig håndskrift satte en ære i 
at udfylde de opgaver, som han blev pålagt. Per var også en meget aktiv 
leder i Det Danske Spejderkorps. 
Vort gildeblad, Knuden, er et andet varigt minde, som vi har om Per. Det var 
Per, der opfordrede til, at vi fik lavet et gildeblad, og efter et par forsøg med 
”Flammen” udkom ”Knuden” første gang i december 1977, og i januar 1978 
var Per færdig med den nye forside med Spejderliljen knyttet sammen med 
Ølstykke byvåben. Da det var fjerde blad, fik den tildelt nr. 4. At idéen var 
bæredygtig er tydeligt, da vi nu er kommet til nr. 336. Per forblev som 
redaktør til blad nr. 107 i april 1988. Pers kreativitet kom til udtryk i 
jubilæumsnumre som nr. 25 og nr. 50, hvor forsiden fik en særlig 
udformning. At der også blev udsmykket med noder, vidner om Pers store 
interesse for musikken. 
I forbindelse med Hellebardløbene, var det ofte Per, der lavede 
hæderslæderlapperne, et læderskjold til 2. og 3. præmierne. Da vi havde 
temaet Asterix og Obelix ved Hellebardløbet i Lystrup, havde vi det største 
antal deltagende patruljer i gildets historie, og Per spillede en fremragende 
rolle som Obelix. 
Ved en andel lejlighed nød vi også hans skuespillerkunst. Her optrådte Per 
som balletdanser i Svanesøen. Og der var ikke et øje tørt. 
Per var gildemester i 1986 og 1987, og ellers aktiv i mange udvalg og i 
distriktet. 
Per blev sammen med Else overført til 1. Varde Gildet den 27. august 1994. 
Vi vil mindes Per som en meget aktiv og medlevende gildebror for hvem 
Gildebevægelsen var højt prioriteret til glæde og gavn for mange. 
Æret være hans minde.           
 

  

Per Christensen 
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Nyt fra Landsgildeledelsen. 
 
Fra Landsgildeledelsen v/Lone Erkmann. 
 
Niels Rosenbom har meddelt, at han nedlægger hvervet som 
kansler og dermed udtræder af landsgildeledelsen. Niels øn-
sker at bruge sine kræfter på andre områder. 
Kansleren har som en af sine funktioner at tilse, at de ledelses-
valg, der foretages i gildebevægelsen er i overensstemmelse 
med vore love. Manglende opbakning til dette arbejde fra for-
skellige ledelser har medvirket til Niels´ beslutning. 
Vi vil her benytte lejligheden til at takke Niels for det energiske 
arbejde, han har lagt i gildebevægelsen. Vi har trukket på Niels´ 
store kendskab til gildebevægelsen både nationalt og internatio-
nalt, og vi vil komme til at savne hans ekspertise. 
Landsgildeledelsen har besluttet at fordele kanslerens opgaver 
mellem sig indtil næste landsgildeting. 

Mange, mange tak for blomsterne som I sendte 
mig i anledning af Pers pludselige død. 
Det varmede. 
Else 
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Riddersvar fredag den 12. november 2010 
 
Spørgsmål:  
Det er en kendsgerning, at en stor del af det liv, vi lever i vor del af  
verden, er optaget af kampen om statussymbolerne.  
Hvad er prisen? Og er resultaterne prisen værd? 
 
Svar:  
Når vi anskaffer os ting, er det fordi tingene har en funktion, vi har brug for. 
- Men det kan også være for at signalere et bestemt budskab.  
 

• For at skabe os et image. 
• For at blive kædet sammen med denne tings værdi eller evne, sjældenhed   

eller tilhørsforhold. Tingen bliver andet og mere end funktion, den bliver et 
symbol på anseelse og rang. 

• Et statussymbol. 
 

I Fitness lokalet, hvor mor og far tilbringer timer på kondicyklen og løbebåndet. 
Er det alene på grund af konditionen - eller er det for at signalere overskud og  
ungdom.  
 

Vi jagter rundt efter succes, statussymboler og alt muligt, som vi tror vil give  
vores liv værdi og mening.  
Og undertiden får vi et lille glimt af, at det faktisk bare er en illusion … men så skyn-
der vi os at lægge låg på igen, fordi vi er bange for at slippe egoet, selvbesættelsen og 
materialismens tryghed. 
 

Eks. føler flere kvinder, at deres liv er en kamp af den simple grund, at de er  
omgivet af fuldstændigt uduelige mænd. Det må vi mænd tage på os. Der er tale om 
mænd, der sidder på deres arbejde hele dagen for at få råd til statussymboler - hus, 
båd og dyre vaner - og er så trætte, når de kommer hjem og når de har fri, at de ikke 
orker at gøre en indsats i hjemmet, undtagen naturligvis i plejen af deres elskede sta-
tussymboler.  
De har knapt nok overskud til at tage sig af deres hustru, som rettelig burde være det 
eneste statussymbol en mand har brug for. 
 

Hvad er prisen? 
I familien kan det berøre og gå ud over børnene. 
• Far og eller mor kan være træt efter dagens arbejde. 
• Mor og eller far kan være til fitness. 
• Børnene kan være overladt til sig selv, og opdragelsen til skolen. 
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• Økonomien kan være dårlig, familien kan være kommet i luksusfælden. 
Som kompensation forkæles børnene med alt verdens ting, og risikerer at få 
en for høj levestandard i form af eks. tøjstil, mobiltelefon eller for høje lom-
mepenge. Det kan opfattes som, at de voksne køber sig frihed.    

• Voksenlivet imellem mor og far kan være ved at løbe ud, de tager sig ikke 
tid til hinanden, for kærlighed og fællesskabet skal plejes. 

• Sammenholdet i familien kan være ved at smuldre. 
• Skilsmissen kan være ved at stå for døren. 
 
Og er resultaterne prisen værd? 
• Finanskrisen har bevirket en ny trend. Slut med kæmpebiler, fladskærme i 

overstørrelse og dusinvis af dyre håndtasker. 
• Talen om finanskrise har gjort blær og ydre statussymboler til et tegn på dår-

lig smag. 
I stedet bliver blikket vendt mod de nære værdier. 

• Og det gælder, selv om langt de fleste danskere har mindst lige så god  
økonomi i dag, som de havde, da forbrugsfesten var på sit højeste. 

• Krisen betyder, at vi lynhurtigt ændrer vores opfattelse af os selv 
Vi bliver mere indadvendte og viser os mindre frem gennem vores forbrug. 

  
• Mange har i flere år søgt efter at blive ”fri” som menneske og ikke at skulle 

søge efter andres anerkendelse. 
• Mange har måttet sande, at kærligheden og den sande opmærksomhed ikke 

kommer fra jagten på statussymboler og præsentationen af disse overfor om-
verdenen. 

• Den ægte vare kommer fra venner, kæreste og familie. 
• Så nej det er ikke prisen værd. 
• At anskaffe ting og foretage sig aktiviteter i fritiden er begge vigtige  

forhold, som det enkelte menneske og den enkelte familie bør drøfte og  
tage stilling til med det formål sammen at opnå consensus. 
 

Povl-Erik Høxbroe 
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Gruppe 3 inviterer til Gildemøde 
på Græstedgård 

den 9. februar 2011 kl. 18.30 
 

Aftenen byder på en let anretning, og anderledes  
musikalsk underholdning på 11 m/k.. 

 
Prisen for alt dette vil være 40 kr. 

Drikkevarer til de sædvanlige gildepriser. 
 

Tilmelding senest den 6. februar til : 
Alice Høxbroe                  Tlf. 4717 7032 

E-mail: ape@hoxbroe.com  
Jytte Normann Andersen  Tlf. 4717 9782 

E-mail: jytte.normann.andersen@post.tele.dk 
 

Fællesløbsudvalget har inviteret de 3 
vindende hold i 2010 til overrækkelse og  

påsættelse af sølvplader på vandrepræmierne. 
Mødet starter med dette. 


