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GILDEMØDE 

 9-10-2013 
 

På 
  

GRÆSTEDGARD  

kl: 1900  
 

Carsten Wiedemann, kendt fra  

radioens P-1 "Spørgehjørnet"  

vil udfordre "GRUPPE 4 SIGER".  

 

Pris 50 kr. for en let, men lækker anretning, 

eksl. drikkevarer, priserne for disse  

er som sædvanlig rimelige?  

 

Tilmelding senest søndag 9 okt til:  

 

Christian Petersen: 47335896  

Ove Søtofte: 47179693/23961137  

 

PS.vi ses ellers går vi fra snøvsen.  

MGH  
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Redaktionen ønsker tillykke  

  Mogens Andersen                       25. Oktober 

  Jens Erik Stubkjær                           26. Oktober 

  Povl-Erik Høxbroe             29. Oktober 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er efter- året her og så er 

det tid til at betale kontingent for oktober 

kvartal 2013. 
 

Betalingen på 160,-kr. for hver gildebroder 

kan som sædvanlig ske til gildets konto, som er 
 

Reg. 3433 kontonr. 3433302834 
 

Betaling af kontingent kan kun ske ved at 

indbetale beløbet til gildets konto eller 

kontant til skatmesteren 
 

         Med gildehilsen 
         Kai N. Andersen 
         Gildeskatmester 
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Arresø distrikt 
afholder Fellowship-aften 

 
Torsdag d. 24.oktober 2013 kl.19.30 

i Grønnegadecentret 
Grønnegade 15 
3400 Hillerød 

 
 

Vi har fået Claes von Holstein-Rathlou fra Terres des Hommes til at komme og 
fortælle om organisationen og specielt hans arbejde i Indien . 
Her er hans introduktion til aftenens foredrag: 
     Terre des Hommes er en hjælpeorganisation, som blev grundlagt for 47 år 
siden. TdH Danmark er medlem af den internationale Terre des Hommes orga-
nisation.Vores primære mål er at hjælpe børn i nød, uanset hvordan deres situ-
ation er opstået og uanset religiøs eller etnisk tilhørsforhold.       TdH Danmark 
opererer ved frivilligt arbejdskraft. Størstedelen af vores projekter er fadderska-
ber, som finansieres gennem sponsorater. Vi hjælper med mad, medicin, udstyr 
og i meget stort omfang skolegang og mulighed for senere efteruddannel-
se.TdH Danmark har projekter i Asien, Afrika og Haiti.Mit foredrag den 24 okto-
ber vil give en general orientering om organisationen og tage tilhørerne med på 
en rundrejse til projekter i Indien. Vi skal besøge en række projekter i slumom-
råder, ofre for Tsunamien i 2005, børn af indsatte i fængsel, skoler og børneha-
ver samt jordskælvsområder og uuviklede områder. 
Desuden en kort beskrivelse af finansielt støttede iværksætterprojekter i Syd 
Indien 
  
Det bliver helt sikkert en spændende og lærerig aften, så tilmeld dig senest d. 
16. okt.  
Prisen er 60,- for fortæring. Drikkevarer til rimelige priser.  
 
Gruppevis tilmelding med navn: 
GIM: 

2.Hillerød gilde: Mona Bartels Jensen  Tlf.: 4826 0886  mail.: 
mdbj@mail.dk 

 
Vi glæder os til at se dig. 
 

Mange gildehilsner 
DIS og GIMèrne i Arresø distrikt 

 

mailto:mdbj@mail.dk
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Distriktsgildehal 
 

                fredag den 8/11 2013 kl. 19.30 

 

i 

Arrenæs Gildets hytte 

 

Carlsvej 22, 3300 Frederiksværk. 

 

 

I eftergildehallen vil krimiforfatterne Lotte og Søren Hammer fortælle 

om deres forfatterskab. 

 

Derefter en let anretning og mulighed for at stille spørgsmål. 
 

 

 
 

Pris for traktementet er 50 kr. 

 

Alle er meget velkomne denne aften. 

 

 

 

 

 

Tilmelding senest den 3/11 til 

 

Birthe: birthe.loeth@gmail.com - 4772 2199 eller 

             Annie: anniethygesen@gmail.com - 4772 0789 
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Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 oktober 2013 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       51 96 30 99    47 17 70 32 

 

 

 

 

 

 

Det var Birgit Randløvs ønske, at der ikke blev afleveret 

blomster ved mindehøjtideligheden til ære for hende. I stedet 

kunne man donere beløbet til Kræftens Bekæmpelse. 
 

Sct. Georgsgildet i Ølstykke har derfor betænkt Kræftens Be-

kæmpelse med 300,- kr. 
 

Ved gildemødet onsdag den 11. september var der indsamling 

blandt gildebrødre og gæster og der er yderligere sendt     

889,50 kr. til foreningen. 
  
Med gildehilsen 
Kai N. Andersen 
Gildeskatmester 
 

 

 

 

 

mailto:birthe.loeth@gmail.com
mailto:anniethygesen@gmail.com
javascript:void
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Peter Hovgaard-Jensen skriver stafetten november  2013 

Stafetten  Lisbeth Hovgaard-Jensen                                

 

 

 

 

 

  

Gildemøder. 

 
Så er det ”vores” tur til at stå for gildemødet. I 
ved sikkert alle, at det kan være svært at finde 
på. Hvad kunne vi tænke os, kan det løbe 
rundt, og ikke mindst vil det trække folk af hu-
se. Forslag kommer frem – men det har vi prø-
vet eller var der ikke noget lignende for ikke så 
længe siden og vil gildebrødrene så møde op, 
hvis de ikke finder det interessant nok. Tit tæn-
kes der: Det er ikke lige noget, der interesserer 
mig, så jeg tror måske, jeg springer over denne 
gang. Min erfaring siger mig, at selv om det er 
den tredje sommerlejr i træk, vi hører om, så er 
det alligevel en god oplevelse, nye oplevelser 
og fortællinger (selvom rammen er den sam-
me) og ikke mindst en rigtig hyggelig aften 
med de øvrige fremmødte, så man går altid 
hjem med følelsen af, det har været en dejlig 
aften og bestemt ikke spildt. 
 
Tænk over det – vi ses til næste møde. 
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hold 2 

 

4 piger er på løb  

ude i den grønne skov 

De skulle ud og finde poster 

Vi var bare rigtig gode 

Da vi fandt dem alle uden besvær 

 

Posterne var rigtig gode og vi fandt 

dem alle 5 

Og så gik vi lige hjem 

 

Hold 3 

 

Vi i skoven gik en tur 

Vi er alle med på sjov 

Vi har taget poster 5 

Benny kendte ej T 

Vi ku heller ej det se 

 

 

 

 

 

Hold 4 

 

Når vi er på gildetur 

Så kom vi til Viggatorp 

Men vi skulle på løb  

Og de bedste blev jo snydt 

Skønt vi jo er nummer 1 

 

 

Efter løbet var der tændt op i grillen hvor der blev grillet bøffer 

til byg selv burgere på terrassen i det gode vejr.  

Efter kaffe/te og dejlig kage var tiden inde til at tage hjem og 

holde ferie. 
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12 juni var gruppe 2 så heldige at stå for tur til at arrangere gil-

demødet, efter en del  snak med mange gode idéer ved et grup-

pemøde blev vi enige om at holde det ved Viggahus i Ganløse,  

et dejligt område som Helge har tilknytning til, ja men hvad 

skulle vi så lave denne aften, vi blev hurtigt enige om at vi da 

skulle på et lille løb. 

Det blev til 5 poster: 

 

1: en kop vand på snor rundt om et træ 

2: kæmpe puslespil 

3: kompasretninger 

4: smags kimsleg (sirup - eddike- ristede løg – cornflakes – ket-

chup - vingummi) 

5: digte et vers på melodien Skorstensfejeren gik en tur 

(se nedenstående) 

 

 

 

Melodi skorstensfjeren gik en tur 

  

Hold 1 

 

Gildefolket er på tur 

Det er nemlig noget der dur  

gildefolket er på tur 
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Indlæg fra Vibeke 
 
Tanker omkring efterårsjævndøgn. 
Så gik den sommer, og den var slet ikke så dårlig. Nu er vi 
så småt på vej ind i efteråret, og der vrimler med gode tilbud 
fra kommunens forskellige foreninger og ikke mindst fra vo-
res Gilde. Der er allerede taget hul på et par stykker. 
Først  gildeskovturen til Roskide Domkirke og senest et fint 
foredrags og sangaften med vores sognepræst Elisabeth 
Højgaard, som fortalte om Ingemanns morgen og aftensan-
ge, som egentlig var bestilt til eleverne på Sorø kostskole. 
Komponisten Weyses dejlige musik passede så fint til teks- 
terne, og vi sang med til Elisabeths akkompagnement på 
klaveret, en rigtig dejlig aften og bagefter en lækker fiskebuf-
fet. 
Gildemesteren talte pænt om Birgit Randløv, som vi desvær-
re mistede den 31.8. Vi var nogle gildebrødre der deltog i 
den lille mindestund, som Birgits 3 børn med deres familier 
havde arrangereti Fælleshuset overfor Birgits bolig i nr.64. 
Og der blev sagt mange pæne ting om Birgit, både fra bebo-
erne og Ggildet. 
 
Nu kan vi andre så glæde os til forårshjævndøgnet om et 
halvt år. 
 
 
Vibeke 
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GRUPPE 4 SIGER:  
Noget om ordsprog og skikke  

 

"Tage bladet fra munden"  
I middelalderen blev anførte "seletøj" (hjælm) 

med blad, der blev anbragt i munden, brugt som 

straf helt til begyndelsen af 1800-tallet. Straffen 

ramte kun kvinder som blev tvunget til at bære 

den offentligt.  

Når straffen var udstået tog man masken af,  

altså bladet fra munden. 

 I dag bruges udtrykket om en person der siger 

sin mening. 
 

Vi er bevidst om at der findes en anden forkla-

ring, måske  flere.  

PS. Billedet her og af Sct. Georg i September   

      knuden er fra Illustreret Videnskab.  
 

"Brask og Bram" 

Hårdtslående og pågående finansmand Alex BRASK Thomsen (1919-  

2005) der tjente en formue på at starte først Kreditbanken og senere 

Finansbanken samt den barske irske forfatter BRAM Stoker (1847-

1912) der skrev" Dracula ", Derfor: NN udtalte sig med brask og 

bram, altså lige på og hårdt.  
 

"En på Sinkadusen"  
Fra middelaldertysk Sinkedus. Oprindeligt terningekast hvor den ene 

terning viser fem øjne (middelaldertysk sinke, ældre fransk cinque), 

den anden to øjne (middelaldertysk dus, ældre fransk doues). Det var 

et dårligt kast derfor blev det tydet som tilfældighed, modgang eller 

uheld.  

I dag: Kraftigt slag i hovedet eller en på tuden.  

NB. I øvrigt bliver summen af øjnene på modsatte sider af terningen 

altid 7.  

Her 5+2=7.  
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Kære gildebrødre 

Som i alle jo ved har vi skiftet det mange årige fællesløb ud med GILDELØBET som 

finder sted 18 jan. 2014. Start og slut på  Maglevad og løbet i centret og det område. Til 

dette har vi brug for hjælp fra jer. Efter løbet og når alle børnene er taget hjem bliver der 

en aftenfest for spejderlederne og gildebrødrene som afholdes på Maglevad. Til dette har 

vi også brug for hjælp. Se på nedenstående om der ikke er lige en eller flere opgaver der 

lige er dig, og meld tilbage til os senest på gildemødet i oktober. 

Post ved Kvickly: 

Hver spejder skal lave en Star Wars mand (Dart Vader) fremstillet af æbleskive hoved og 

pandekage krop. 

De små får udleveret en æbleskive og en færdig pandekage som de så dekorer med diverse 

krymmel – glasur – karamelstjerne stang til svær  o.s.v.  tid 15 min. 
 

De store skal holde gang i bålet og selv bage en pandekage hver, de får en æbleskive, og 

samme dekorations materiale som de små. Tid 25 min 
 

Vi har brug for hjælp til b.la: 

at lave pandekagedej 

En der vil klæde sig ud som DART VADER 

For jer der melder sig bliver der afholdt et møde for nærmere planlægning  

SÅ MELD JER BARE OG FÅ MASSER AF FRISK LUFT (det siges det skulle være 

sundt) 
 

Smøre sandwich:  

til alle spejderne som skal udleveres kl. 12,00 på posten  
 

Aftensfesten: 

Dække bord   

Pynte lokalet op  

Lave flødekartofler 

Salat buffet 

Bage flutes 

Der bliver serveret  helstegt pattegris (for dette står  Povl-Erik ,Alice , med velvillig hjælp 

af Per Holdrup og Birthe) 
 

Gildeløbshilsen 

Jens Erik, Peter, Helge, Benny og Lis 


