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Vibeke Raae    15  februar       

Mogens Nielsen   17  februar 

  

Redaktionen ønsker tillykke  

    
 
 

                        TUSIND TAK 
for al opmærksomhed  i anledning af min 85 års 
dag. 
Til GILDET for det fine billedværk om fortidens 
Bornholm, 
For mails, opringninger, kort, for blomster, vin,  
og chokolade  
 

     Arny  
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Indlæg fra Vibeke 
 
Når du ser en dråbe glimte, til dig fra et dugvådt spind, 
ser du mere end selve dråben. Hvis du har et åbent sind. 
Fra en tråd, der er så spinkel, at den brister for et strå, 
kan den bære hele solen, hele himlens dybe blå. 
 
Det er noget man kan glæde sig til, selvom vinteren nu 
”strænges” men måske med flere lyse og klare dage, og 
blå frosthimmel, det kan vi godt bruge efter den lange og 
regnfulde og grå december. Dagene bliver heldigvis også 
langsomt længer, og humøret stiger vel også i takt her-

med, i hvert fald nos mig.            Vibeke  

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. februar 2015 

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. 

 

Mange tak for Gavekort til min fødselsdag, som jeg kan 
købe blomster og planter for. 

Mange gildehilsener Henning 
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Christian Petersen skriver stafetten  marts 2015 

Kære Gildebrødre i Arresø Distrikt.DGM = Distriktsgildemester  Arresø Distrikt. 
I Landsgildets Love står følgende: 
 

For at opnå fornyelse og udvikling i gilderne tilstræbes det, at ingen uafbrudt bestri-
der samme funktion i en ledelse i mere end seks år. 
 

Jeg blev valgt ved Distriktsgildetinget i 2007, så jeg har vist aftjent min ’pligt’, nu 
hvor vi skriver 2015. Jeg har haft nogle meget givende år som Distriktsgildemester 
i Arresø Distrikt. Det vil jeg gerne sige Jer alle sammen TAK for. Det har altid været 
en fornøjelse at være sammen med Jer rundt omkring i gilderegi og alle de steder 
jeg har været som repræsentant for Arresø Distrikt. 
 

Det er svært at lave en jobbeskrivelse, men her nedenunder har jeg samlet noget 
af det jeg synes jobbet/posten indeholder. 
 

Distriktsgildemesteren (DGM) har som hovedopgave at være inspirator og for-
midler af samarbejde og fællesløsninger for gilderne i eget distrikt. Distriktsgilde-
mesteren formidler desuden informationer og inspiration mellem distriktets gilder 
og landsgildeledelsen. I forbindelse med nogle former for distriktsarrangementer 
kan der være store fordele i at samarbejde med nabodistrikterne. Distriktsgildeme-
steren er ansvarlig for afholdelse af ridderforberedelse og for gennemførelsen af 
distriktsgildehaller  med ridderoptagelse i eget distrikt. 
Distriktsgildet afholder hvert år inden udgangen af maj et distriktsgildeting med 
dagsorden i henhold til distriktsgildets vedtægter.  
Til distriktsgildeledelsen kan vælges gildebrødre, der besidder de til jobbet ønske-
de kvalifikationer.  
Genvalg kan finde sted, jævnfør dog § 7d. 
 

Gildeledelsen er valgt af gildetinget til at varetage gildets interesser og skal lede 
gildet i overensstemmelse med gildets holdninger og ressourcer. Gildeledelsen 
skal tegne gildet og inspirere gildets medlemmer. Men det er vigtigt at huske, at 
gildeledelsen ikke skal være alene om at tegne gildet. En velfungerende gildeledel-
se leder og fordeler arbejdet. 
 

Gildemesteren skal lede gildet i overensstemmelse med gildebevægelsens ide-
grundlag.  
Gildemesterens vigtigste funktion er at få gildeledelsen til at virke som et sammen-
tømret team, som støtter hinanden.  
Gildemesteren skal hele tiden bevare overblikket – og skal derfor passe på ikke at 
fordybe sig for meget i enkeltsager. 
 

Modtager Jubilæums’gaver’ og udmærkelser fra Landsgildekontoret og efter aftale 
med pågældende GM overrækker disse evt. ledsaget af en kort tale. 
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Distriktsforum (21 distrikter) 
 

Afholdes som et weekendarrangement hvert år i januar. Her mødes landsgilde-
ledelsen med distriktsgildemestrene.  
Formålet med møderne er at have en dialog om aktuelle emner af fælles inte-

resse. 

Deltager derudover i Sjælland og Lolland-Falster Netværk: Arresø, Kronborg, 
Sjælsø, København, Roskilde-Hedebo, Gøngerne, Lolland-Falster, Vestsjæl-
land og Dragsholm (2-4 møder/år) 
 

Landsgildetinget  
Landsgildeting afholdes hvert andet år. Et gildeting svarer til andre organisatio-
ners generalforsamling.  
Landsgildetinget er Sct. Georgs Gildernes øverste myndighed. Det sammen-
sættes af  
- Landsgildeledelsen 
 - én repræsentant for hvert distriktsgilde / stadsgilde  
   (normalt distriktsgildemesteren / stadsgildemesteren) 
 - én repræsentant for hvert gilde  
    (normalt gildemesteren). 
 

Gildemesterstævne  
afholdes som weekendmøde hvert andet år i de år, hvor der ikke er landsgilde-
ting. Her mødes gildemestre og distriktsgildemestre (eller deres stedfortræde-
re) med landsgildeledelsen og eventuelt medlemmer af udvalg og arbejdsgrup-
per, nedsat af landsgildeledelsen. Formålet er dels at behandle sager af fælles 
interesse, dels at give deltagerne inspiration i deres ledelsesarbejde. 
 

Jeg håber dette kan vække interesse og lyst hos en Gildebroder i Distriktet til at 
sige JA til opgaven. For mit eget vedkommende har det været en personlig 
udvikling, som jeg har været glad for at få lov at opleve. 
 

Spørg endelig, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Jeg kan nås på 
dgm@arresoe-distrikt.dk i hvert fald indtil Distrikts gildetinget d. 6. maj 2015 
 

Med spejder og gildehilsen 
 

Stig Laustsen 
DGM 
Arresø Distrikt 

Stor tak til jer alle for det dejlige gavekort jeg fik til  min  

fødselsdag. 

Med gildehilsen  

Povl-Erik H 

mailto:dgm@arresoe-distrikt.dk
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GRUPPE 4 SIGER: 
Noget om skikke og ordsprog 

 

 Fuld som en Allike. 
Det har jo lige været nytår og man stiftede måske kendskab til ovennævnte 
udtryk. Det er imidlertid forkert, idet det oprindelige udtryk er ”fuld som en 
alk”. Alken er en havfugl og det virker temmelig håbløst når den går på land, 
som i en stabil brandert. Dette leder videre til udtrykket Hønefuld. En høne 
er jo heller ikke ligefrem balletagtig, hvilket tidligere ledte tanken hen  på det 
foder de ofte fik, nemlig ”MASK”, der var (er) et affaldsprodukt fra ølprodukti-
on, med en del %. 
 

Fastelavn. 
Trods sit helt igennem verslige præg synes fastelavnen et have en kultisk 
oprindelse i ældgamle vinter- og nytårsskikke i Europa og den nære orient. 
Ifølge opfattelsen går året i ring, og mellem det gamle og det nye år har man 
mange primitive kalendere, en periode hvor tidens hjul er gået i stå. Det var i  
denne undtagelsesperiode, dette ingenmandsland, at man med omvendte, 
bagvendte og magiske ritualer så at sige skabte det nye år. 
 

I vor tid var det opr. aftenen før den kristne faste, som begynder onsdagen i 
den syvende uge før påskedag , askeonsdag. I Danmark kom fastelavn snart 
til at betegne tre forudgående dage, hvor man åd og drak for at have noget 
at stå imod med:flæskesøndag, flæskemandag og hvide tirsdag (hvide, fordi 
man fik mælkemad med fastelavnsboller. Se KNUDEN nr 362 sep 13). Med 
reformationen ophørte fastepligten, men helt op til 1800-t. bevarede fasten 
sit præg af bods- og andagtstid. Det var dog ikke ensbetydende med at fa-
sten var slut askeonsdag, mange steder fortsatte festlighederne helt til om 
søndagen. 
 

Fastelavnsrisning. 
Er en del af førnævnte ritualer. I ældre tid brugtes det kun på mennesker  
og dyr af hunkøn, og piskning med pile- eller birkeris skulle vække deres 
frugtbarhed. De figurer som fastelavnsriset traditionelt pyntes med 
(svøbelses-børn, blomster og frugter), peger tilbage på skikkens oprindelige 
formål. Denne uges frembringer af denne rubrik risede sine forældre op med 
råbet: ”Gi` boller, Gi`boller …....” 
 

Katten af tønden. 
Se venligst KNUDEN nr. 366 januar 2014. 
 

God fastelavn, pas på flæskedagene og masken (også den hønen åd) 
 
Måske sidste udgivelse 
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”Med det samme, jeg kom her, vidste jeg, at her ville jeg være. Her er varme og hygge. 

Her sidder vi ikke i båse langs triste korridorer som på de store institutioner,” siger 

 99-årige Karen Panum. Hun var den første beboer på Ørnhøj Friplejehjem. 

Lokal kamp for plejehjem  

På kort tid samlede landsbyen Ørnhøj ved Holstebro en million  

kroner ind og genåbnede det nedlagte plejehjem. I dag har Ørnhøj Friple-

jehjem en af landets største vennekredse og er et eksempel på overlevel-

sesvilje i små bysamfund 

FRIPLEJEHJEM 

……………………………………………………. 

Oprettelsen af friplejehjem baserer sig på friplejeboligloven, som 

trådte i kraft den 1. februar 2007. Idéen var at skabe rammer for frit 

valg for borgeren mellem kommunale og private plejeboliger uden 

for den kommunale boligforsyning, som det fremgår af ordlyden i 

lovforslaget. 

Socialstyrelsen har certificeret 48 friplejebolig-leverandører med i 

alt 1625 friplejeboliger. Af de 48 friplejebolig-leverandører er 29 

etableret i Jylland. 

Ørnhøj Friplejehjem er åbent for beboere fra hele landet. Hjemmet 

har en administrationsaftale med Danske Diakonhjem. 
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Nytårsgildehallen lørdag den 10. januar 2015 Nytårsgildehallen lørdag den 10. januar 2015 

Hygge, god stemning, dejlig mad og udfordringer imellem bordene i 

form af en konkurrence, blev til en rigtig god og meget lang aften 

uden at pusten gik af gildebrødrene. 

Og så skal der ryddes op og gøres rent, og alle hjalp til, så vi kunne 

komme hjem og i seng. 

Og så skal der ryddes op og gøres rent, og alle hjalp til, så vi kunne 

komme hjem og i seng. 
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HVEM VIL OG KAN HJÆLPE OS MED BAGNING 
 

Da vi bliver flere ved gildemø-

det onsdag den 11. februar, be-

der vi om en håndsrækning ved 

at bage en bradekandekage eller 

en kringle. 

 

Udgiften til ingredienser m.m. 

refunderes og ligger vel på  

kr. 40,00 (bradepande) og kr. 

50,00 (kringle). 

 

 

 
 

Tilsagn til 

Povl-Erik Høxbroe på   ape@hoxbroe.com  / mob. 2326 603 

Jens Erik Stubkjær på   jestub@pc.dk          /  mob. 20197073 
  

Gruppe 6 ser frem til at dele denne aften med jer. 

 

HAR DU TRANSPORT- 

PROBLEMER TIL MØDET 

DEN 11. FEBRUAR 

 

 

 

Hvis det kniber med transporten til mødet kontakt da 
 

Povl-Erik Høxbroe på ape@hoxbroe.com  / mob. 2326 603 

Jens Erik Stubkjær på jestub@pc.dk          /  mob. 20197073 
  

Så henter og bringer vi gerne 
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Januar 2015 

Gildebrødrene er ansvarlige for referater og indlæg til  

Gildeting den 11-03-2015 

 

Med henvisning til § 7 i vedtægterne gøres opmærksom på, at beretninger fra 

grupper, udvalg og enkelt funktioner skal fremsendes skriftligt til kansleren 

 senest 30 dage før gildetinget. Samme frist gælder for forslag, der ønskes  

behandlet under pkt.3. Det vil sige senest mandag den 9. februar. 

 

Det drejer sig om følgende: 

1 Gildemesterens beretning. (Peter) 

2 Forslag til behandling under pkt. 3 (Gildebrødre) 

3 Regnskab 2014 samt forslag til budget 2015. (Kai) 

4 Beretning fra grupper og udvalg: 

a.  Gruppe 1 (Inge) 

b.  Gruppe 2 (Hanne) 

c   Gruppe 3 (Birthe C.) 

d.  Gruppe 4 (Henning) 

e.  Gruppe 5 (Poul) 

f.   Gruppe 6 (Jens Erik) 

g.  DGR (Peter) 

h.  Frimærkebanken (Vibeke) 

i.   BUS (Annie) 

J.  Gildeløbet 2014 (Udvalg) 

k.  Knuden (Redaktionen) 

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.  Gildeweekend (Udvalg) 

 

                  Med gildehilsen 

   Gildeledelsen 
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 I henhold til vedtægterne indkaldes herved til Gildeting. 

 

Onsdag den 11  marts 2015 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 fremsendes skriftligt til gildemesteren senest 30 dage før  

gildetinget. Hvis der skulle være gildebrødre, som er forhindret i at komme 

til gildetinget, skal det meddeles til Gildekansleren senest den 6. marts. 

 

   Med gildehilsen 

   Gildeledelsen 

Indkaldelse til  
      Gildeting 
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Centerchef Erik Petersen fra Egedal kommune kommer, og vil tale om de udfordringer 

der er på ældre- og sundhedsområdet i Egedal Kommune de kommende årtier, bl.a. 

pga. at der bliver mange flere af de ældste borgere, vi går fra at være ca. 370 over 85 

årige til omkring 1.100 om 10 år. Men der er også andre udfordringer! 
 

Og så vil han naturligvis gerne fortælle hvad der allerede er gjort for at imødegå dette,  

og hvad der kan tænkes yderligere at komme på tale.  
 

Det handler om bygningsmæssige tiltag (flere og bedre plejeboliger), om faglige tiltag  

og om borgerrettede forventninger om at klare sig selv bedre og længere!  
 

Til inspiration vedlægges en artikel om, hvad et lille lokalsamfund i Vestjylland har 

gjort. 
 

Da mødet har almen interesse, har vi inviteret Ældre Sagens medlemmer til at deltage, 

og sat et maksimum på deltagere fra Ældre Sagen. 
 

Alle gildebrødre med ledsager berøres ikke af ovennævnte maksimum  

af deltagere - det er Sct. Georgs Gildet der er arrangør. 
 

Mødet finder sted i Salen på Græstedgård 

onsdag den 11. februar kl 19:00.  

Mødet slutter senest kl. 22. 
 

Der vil blive serveret kaffe/the og kage.  

Deltagerprisen er sat til 25,- kr. 

Der vil blive mulighed for at købe forfriskende drikkevarer. 
 

Tilmelding pr. mail senest den 6. februar til 
  

Povl-Erik Høxbroe på ape@hoxbroe.com  / mob. 2326 603 

Jens Erik Stubkjær på jestub@pc.dk          /  mob. 20197073 
  

Gruppe 6 ser frem til at dele denne aften med jer. 

 

Udfordringer på ældreområdet i lokalsamfundet 


