
Side 4 

Så nærmer sommeren sig samt vores sidste gildemøde, inden vi skal nyde  
sommerferien. 
 

Vi mødes på Viggatorp ved Ganløse kl. 17.30 i  
Lyngby Baptistspejderes hytte 

 

Find Viggahus: Viggahus, Viggatorp 9, Ganløse, 3660 Stenløse 

Vi har hytten, men husk udendørs påklædning - 
det kan være køligt, samt myggebalsam, tallerken, 
bestik og kop. 
 
Pris kr. 50,00 som vil dække et spejder måltid over grill.  
Ved regnvejr træder en nødplan i kraft. 
 
Tilmelding senest den 1. juni til : 
 

Alice og Povl-Erik Tlf. 2326 6032 E-mail   
                                 ape@hoxbroe.com 
 

NB. Drikkevarer kan købes til rimelige priser 
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Side 2 

Redaktionen ønsker tillykke  

Lisbeth Christensen          14. Juni 
Lis Larsen             17. Juni 
Ruth Pedersen           16. Jul 
Peter Hovgaard-Jensen          18. Juli 
Poul Erik Jørgensen          27. Juli 
Alice Høxbroe           29. Juli 
Birthe Christiansen                 5. August 
Lissi Sørensen                       17. August 
Niels Jakobsen                   18. August 

Kære gildebrødre 
 

Lørdag den 18. juni 2016 har vi guldbryllup  
I den anledning er der morgenkaffe hos os på  
 

Engvej 28 i Ølstykke fra kl. 08.00 til kl.11.00. 
 

Med gildehilsen Alice og Povl-Erik 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 august 2016 kl. 18:00 
Meget gerne via E-mail 
 

Lene Jørgensen      Povl-Erik Høxbroe 
Strandbakken 39      Engvej 28 
3600 Frederikssund    3650 Ølstykke 
lene-j@email.dk      ape@hoxbroe.com 
5196 3099       4717 7032 

OBS. 

Grønlandsaften hos Ledøje-Smørum Gildet 
 

Lisbet og jeg var til gildemøde i Ledøje-Smørum Gildet, hvor emnet 
var Grønland. Jeg havde set invitationen i deres blad Gløden og syn-
tes at det så spændende ud, så jeg meldte os til. Hele gildet på nær en 
var mødt op. 

Vi fik en varm velkomst af Ole Aktor, som nogen af jer måske husker, da han var deres 
GIM i en del år.  
De havde optaget en ny gildebror.  
Hun er sygeplejerske og havde været på Grønland 
i to omgange på hospitalet i Upernavik. Hun ville 
gerne aflive nogle af de fordomme og myter, der er 
om grønlænderne. 
Det var en meget spændende og interessant aften, 
hvor vi fik et indblik i grønlændernes levevilkår. 
En stor tak for en dejlig aften. 
 

Lisbet og Peter 

Side 3 

Stafetten Henning Christensen 

Birthe Christiansen skriver stafetten i august 2016 

Snart 40 år, som Gildebror, hvor tiden dog går. 
 

Da der for 40 år siden blev opstartet et nyt Gilde i Ølstykke, blev jeg sammen med nog-
le få andre optaget som gildebror, der var nogle som blev optaget i vores modergilde i 
Frederikssund. Vi var ikke så mange gildebrødre i starten.  
 

Jeg blev optaget d.29 sept. 1976, Samme dato som Ølstykke Gildet blev startet. Det var 
Viggo som stod for meget af arbejdet med at få startet Ølstykke Gildet, han var, han 
var gildebror i Frederikssund.  
Da vi i starten ikke var så mange gildebrødre, ringede Viggo til alle Gildebrødre og 
sagde , at vi kom selvfølgelig i aften til Gildemøde eller Gildehal.  
Vi turde ikke andet end at møde op. Viggo havde en meget positiv holdning, han fik 
også mange nye gildebrødre. Han havde sine egne meninger f.eks. . måtte, ikke gilde-
brødre være med til gildehal, men det mente, Viggo var ok.  
På grund af hans holdning kom der flere nye gildebrødre. 
 

Vores yngste datter Karen, hun var kun 3 mdr. da gildet blev startet. Hun blev hurtigt 
gildets maskot. Viggo var rigtig god til, at få os til mange ting. 
I årene fremover oplevede vi mange spændende møder og ture, fastelavnsfest med ud-
klædning, som var et meget festligt indslag. 
 

Vi havde mange opgaver f.eks. hvordan man tjente penge til humanitære  
formål. F.eks. 21 spil kørte vi ved de forskellige  supermarkeder i Ølstykke i mange 
lørdage i en periode. Senere det store Bankospil i Ølstykkehallen, som var en stor op-
gave for alle gildebrødre. Alene at få sponsorer til at være med til gaver og penge 
men  det lykkedes i ca. 28 år, vi tjente hvert år et pænt beløb til vores fondskasse, til 
spejderne og mange andre humanitære ting . 
 

Andre ting jeg kan tænke tilbage på er børn fra Polen og russiske børn, som havde brug 
for, at få sul på kroppen og komme væk Tjernobyl,  
Der blev gjort et godt stykke arbejde for at børnene kunne få en godt ophold.    
Det var bare en god og spændende tid, med gode oplevelser, hvor vi alle var friske, og 
havde en masse energi. 
Med mange udflugter, weekendture til mange spændende steder, som vi måske ellers 
ville komme til. 
 

Det var et lille tilbageblik på de 40 som snart er gået  
 

Med Gildehilsen Henning    

Sommerhilsen fra gildemesteren           Ølstykke maj 2016 
 

Sommeren er over os. Lad os håbe at den bliver over gennemsnittet. 
 

Alle gildebrødre og ægtefæller ønskes en rigtig god sommer. 
 

Man kan stadigvæk nå at tilmelde sig til gildets weekendtur d. 3-4. september 2016. 
 

Peter Hovgaard-Jensen 


