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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

35. Årgang 
 

Nr. 347 
 

    KNU 
Februar 

DEN 
 2012 

 

Sct. Georgs Gildet   

Ølstykke 
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Lise Linderstrøm      8  februar         

Vibeke Raae    15  februar       

Mogens Nielsen   17  februar 

Redaktionen ønsker tillykke  

Månedens digt 

 

Inderlig jeg længes 

Efter vår, men vintren strænges; 

atter vinden om til nord! 

Kom, sydvest, som frosten tvinger, 

kom med dine tågevinger, 

kom og løs den bundne jord! 

 
St.St. Blicher 

 
 
Selv om vinteren ikke er så hård, som måne-
dens digt hentyder til, længes vi vel alle efter  
foråret 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. februar 2012 

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       51 96 30 99    47 17 70 32 

OBS. 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Overhold venligst deadline  

Meddelelse fra Arresø Distrikt: 
 
Distriktsgildemester Stig Laustsen har meddelt at 
Han ikke genopstiller som distriktsgildemester  til  
Distriktsgildetinget den 7. maj 2012. 
Så nu er det op til gilderne at finde et egnet em-
ne til Distriktsgildemester. 
 
Christian Petersen 
DGK 



Side 4 Ingrid Petersen skriver stafetten  marts 2012 

      Stafetten                               Ingelise Petersen                              

 

En stille dans 
 
Har du nogensinde set på børn på en karrusel? 
Eller lyttet til regnen, der slår mod jorden? 
Nogensinde fulgt en sommerfugls elegante leg? 
Eller kigget på solen, mens den gik mod nat? 
 
Tag en stille dans. Ikke så hurtigt. Livet er kort. 
Musikken varer ikke ved. 
 
Farer du gennem dine dage meget hurtigt? 
Når du spørger "Hvordan går det?" Hører du så svaret? 
Når dagen er forbi, ligger du så i din seng med de næste  
hundrede opgaver kørende i hovedet? 
 
Tag en stille dans. Ikke så hurtigt. Livet er kort. 
Musikken varer ikke ved. 
 
Har du nogensinde sagt til dit barn, vi gør det i morgen? 
Og nåede du ikke at se, hvor det sårede ham? 
Har du nogensinde mistet overblikket, mistet gode venner,  
fordi du ikke havde tid til bare at ringe og sige "hej"? 
 
Tag en stille dans. Ikke så hurtigt. Livet er kort. 
Musikken varer ikke ved. 
 
Når du farer sådan af sted,  
mister du halvdelen af glæden ved at nå det. 
Når du bekymrer og skynder dig hele dagen,  
er det som en uåbnet gave - Bare smidt væk. 
 
Livet er ikke et væddeløb. 
Tag det med ro. Hør musikken, inden sangen er forbi 
 
Dette digt blev skrevet af en kræft syg pige, som ville prøve at 
fortælle verden, at alle skal tage det med ro og nyde livet. Dette 
fik hun desværre ikke lov til.  
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Sct. Georgsgilderne i  
Frederiksværk inviterer  

 
til en interessant aften i Arrenæshytten, 
  
Carlsvej 21, Frederiksværk. 
 
Onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 

 

 
Generalsekretær 
  
Andreas Kamm 
 
fra Dansk Flygtningehjælp 
 
kommer og fortæller om organisationens arbejde, og vil  
 
sætte focus på deres internationale arbejde i Afrika. 
 

 

 

Der serveres ostebord og 
rødvin samt 
kaffe og kage 
 

Pris 50 kr. 

 

Tilmelding, senest 18. februar til 
Britha Petersen  4266 9031 
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Gildemestertale Nytårsgildehal  
den 14. januar 2012. 

 

Så er der igen gået et år. Tiden flyver hurtigere og hurtigere af sted. 

Jo ældre vi bliver jo hurtigere føles det. 
 

I Dronningen og statsministerens nytårstale var fællesskabet igen en fællesnævner 

ligesom sidste år. Vi må stå sammen i denne for vort land så svære tid og i fælles-

skab komme ud af krisen. 
 

Statsministeren sagde i sin tale – og jeg citerer 

”Hvor vi er mange, der arbejder og afleverer halvdelen til fællesskabet.  

Hvor vi tager os af hinanden, når der er problemer. 
 

Men de undrer sig også ude i verden. Hvordan kan det fungere? 

Mit bud er, at det kan det også kun, når vi alle forstår, at vi skal yde det, vi kan til 

fællesskabet. Ingen kan bare kræve. Enhver må spørge sig selv. Hvad kan jeg  

gøre?”  citat slut. 
 

Det er en let omskrivning af det tiende bud i gildeloven: 

- At gøre sin pligt frem for at kræve sin ret. 
 

Der er blevet en krævementalitet hvor flere og flere stiller krav til samfundet. 

 I skolerne stiller forældrene større krav til undervisningen for at fremme deres eget 

barn frem for fællesskabet. 
 

Der stilles krav til en hurtigere behandlingstid på sygehusene. 
 

Flere og flere ydelser skal være gratis f.eks. kosmetiske operationer og behandling 

for barnløshed. 
 

Den kollektive trafik skal være billigere. - Hvilket jeg i øvrigt synes er en god ide. 

Alle vil gerne have del i samfundets goder. 
 

Hver gang der stilles krav er der nogen, der skal betale. Denne nogen er samfundet. 

Mange forstår ikke at samfundet; det er os alle sammen. Dig og mig. 
 

For at stille krav skal man også være indstillet på at yde sit bidrag til den fælles 

kasse. 
 

Bidraget varierer med alderen. 
 

Når man er ung er det vigtigt at man får en uddannelse, så man senere kan få et 

arbejde og være med til at betale til den fælles kasse. 
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I denne tid er det svært for de unge at komme ud på arbejdsmarkedet og man kan 

frygte at vi taber en hel generation på gulvet, sådan som det er sket tidligere. 
 

Det er i den erhvervsaktive del man gør sin pligt ved at yde det største bidrag til 

samfundskassen. 
 

Når man så går på pension eller efterløn, yder man økonomisk en mindre del til 

fællesskabet. 
 

Det er her behovet for at få del i de indbetalinger man har foretaget stiger. 
 

Det er også i denne periode, at man får ”tid”. Dette er sat i gåseøjne. 
 

Se bare hvor svært det er at få aftalt en række gruppemøder et halvt år frem i 

tiden. 

Kalenderen er simpelthen booket op. 

Gildebrødre yder også deres bidrag på forskellig tid. 
 

Når man er på arbejdsmarkedet, har man som ofte mere energi og overskud til at 

yde en indsats. 
 

Når dette kapitel i ens liv er afsluttet, får man mere tid; men så slår kræfterne 

ikke altid til.  

Tempoet bliver nedsat; ting tager længere tid. 

Det kan være svært for nogen at acceptere, at man ikke kan yde med det samme, 

som da man var yngre. 
 

Vi bliver alle nødt til at acceptere, at vi bidrager til fællesskabet på forskellig tid 

og med forskellig styrke i vores tilværelse. 

 

Men det bliver man ikke en dårligere gildebroder af.  
 

Det må vi alle respektere. 

 

GODT NYTÅR 
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                                                                                                                  Januar 2012 

 

Gildebrødre er ansvarlige for referater og indlæg  

til Gildeting 14-03-2012 
 

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 13. februar. 

 

Det drejer sig om følgende: 

1. Gildemesterens beretning. (Peter) 

2. Forslag til behandling under pkt. 3 (Gildebrødre) 

3. Regnskab 2011 samt forslag til budget 2012. (Hanne) 

4. Beretning fra grupper og udvalg: 

a. Gruppe 1 (Kaj H.) 

b. Gruppe 2 (Anne-Grethe) 

c. Gruppe 3 (Kai Normann A.) 

d. Gruppe 4 (Mogens N.) 

e. Gruppe 5 (Lis) 

f. DGR (Christian) 

g. Frimærkebanken (Lise) 

h. BUS (Annie) 

i. Fællesløbet 2011 (Udvalg) 

j. Knuden (Redaktionen) 

k. GIM (Mogens N) 

l. PR (Inge) 

m. Gilde-Scrapbog (Poul Erik J.) 

n. SØS (Udvalg) 

o. Dansk Flygtningehjælp (Udvalg) 

p. Friluftsråd (Poul) 

q. Kirkebladsudvalg (Udvalg) 

r. Gildefonden (Fondsbestyrelsen) 

s. Skovtur 4. september (Udvalg) 

t. Spejderlejr 2012 ( Udvalg) 
 

 

   Med gildehilsen 

   Gildeledelsen 
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Indkaldelse til  

      Gildeting 

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til Gildeting. 

 

Onsdag den 14.  marts 2012 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 behandlet under 

pkt. 3 skal skriftligt fremsendes til gildemesteren senest 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 gil-

detinget, skal det meddeles til Gildekansleren senest den 10. marts. 

 

   Med gildehilsen 

   Gildeledelsen 
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Billeder fra Nytårsgildehallen  
Den  14. januar 2012 
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SCT: GEORGS GILDET ARRESØ DISTRIKT 

Distriktsgilderådsmøde 
 

Afholdes mandag den 6. februar 2012 kl. 19:30 

i Arrenæshytten Carlsvej 22  3300 Frederiksværk 

 

Dagsorden: 

 1. DGM:  Nyt vedrørende Distriktet 

 

 2. DIS:   Nyt vedrørende internationalt arbejde i Distriktet 

 

 3. DUS: Nyt vedrørende kursus-og mødeaktivitet i Distriktet 

  Væbnerforberedelse, Ridderforberedelse 

 

 4. Nyt fra Gilderne:; 

 

  Arrenæs -2, Frederiksværk 

  1. Frederiksværk 

  1. Hillerød 

  2. Hillerød 

  Gribskov 

  2. Frederikssund 

  5. Frederikssund 

  Ledøje-Smørum 

  Ølstykke 

 

 

 5. Økonomi (DSK) 

 

 6. Eventuelt 

 

Referat og nyt fra Gilderne bedes afleveret pr. e-mail 

 
Eventuelt afbud til DGK Christian Petersen dgk@arresø.dk 
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På Græstedgård kl. 19.30 

 
Camilla og Annika fra Erik Harefod spejderne kommer og fortæller om 

en spejderoplevelse de har været på i Hong Kong i julen. 
 

Bagefter vil vi tale lidt om spejdernes lejr 2012. 
 

Aftenens traktement vil bestå af  
kaffe / te hjemmebagte boller med pålæg  

og en overraskelse 
 

 
 

Pris 40 kr. 

Tilmelding senest 4.februar til 
 

    Lis og Benny    
47 17 80 75 / 26 53 01 69 / 23 24 99 50 

 
b.l.larsen@cdnet.dk 

 
 

 


