
Side 8 

Gildehal 
 
 

Onsdag den 9. november 2016 kl. 19.00 

På Græstedgård 

Vandrehal fra kl. 18.30 

 

Efter gildehallen serveres et traktement 

 
Prisen er 50 kr. ekskl. drikkevarer 

 
 

Tilmelding senest 6. nov. til 

Lene:              Mobil 51 96 30 99 

eller 

Anne-Grethe: Mobil 29 71 45 47 
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Kaj Normann Andersen              10  November  

Anne-Grete Langgaard              22. November  

Annie Andersen                           22. November 

Ove Søtofte                 29. November 

Redaktionen ønsker tillykke  

 

Spejdernes Lejr 2017 er Danmarks største 

spejderlejr, hvor 40.000 danske og internationale 

spejdere mødes i naturskønne omgivelser i Sønder-

borg fra den 22.-30. juli 2017. 

 

 

Gildebrødre fra Ølstykkegildet deltager som hjælpere på lejren, hvor 

vi har fået tildelt de samme opgaver som vi havde på Spejdernes 

Lejr 2012. Vi kommer til at råde over et stort telt hvor spejderleder-

ne fra vores område kan komme forbi og koble af med en kop kaffe, 

samt få opladet deres mobiltelefon. 

 

Foreløbig er vi tilmeldt 6 hjælpere og der er stadig plads til flere. 

 

Kontakt Jens Erik hvis du er interesseret i at deltage.  
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Arresø distrikt indkalder til distriktgildehal 
torsdag d. 17. november kl. 19.30 i Dragehytten, Frydenborgvej 25 

3400 Hillerød 

 
Dørene åbnes kl. 19 og kl. 19.30 er der gildehal, efterfulgt af spisning og 
underholdning. 
 
Pris 60,- excl. drikkevare. Hav gerne lige penge, hvis muligt. 

 

Lidt om eftergildehallen:   
Vi får besøg af LARS KANIT, som er et pseudonym for forfatteren Asger Ødum 
Berg. Siden 1986 har han hver uge skrevet en aktuel avisvise under dette navn 
– og altid med en illustration af tegneren Henrik Monved – bl.a. i Frederiksborg 
Amts Avis. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tilmelding til Birgit Jønsson, (2.Hillerød gilde), senest d. 11.nov. Gerne 
gruppevis, med deltagernavn og helst på mail. 
b.joensson@privat.dk 
Telefon: 48 26 79 79 eller mobil 51 22 60 20 
 
Vel mødt til alle gildebrødre i Arresø distrikt 
 
På distriktets vegne 
2. Hillerød gilde, gr. 1 

mailto:b.joensson@privat.dk
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I januar 2005 kunne gildebrødrene få Knuden på e-mail. 
Det var også i dette år at alle referater fra grupper og udvalg skulle fremsendes 
skriftligt inden Gildetinget. 
 
I oktober 2006 havde vi det første fælles gildemøde med Ledøje-Smørum gildet. 
I maj 2007 var der genvisit på Møllen. 
 
Den store begivenhed i 2007 var Ege divisions sommerlejr på Getnø Gård i Sveri-
ge, hvor vi skulle stå for mad-udbringningen til spejderne. 
 
På gildetinget i 2008 blev det besluttet at nedlægge biografudvalget, da tiden var 
løbet fra ideen. I stedet for blev SØS udvalget oprettet, hvis formål er at sørge for 
at beboere på plejehjem og sundhedscentre en gang om året får en god oplevelse 
i form af kaffe og kage samt fællessang. 
 
Det blev ligeledes besluttet at stoppe med bankoshow efter 27 år. 
 
2009 var sidste gang vi uddelte telefonbøger i Helsinge. 
 
Til gengæld startede vi med at uddele kirkeblade i Ølstykke Sogn. 
 
Det blev også vedtaget at uddele antennebreve fra Antenneforening Vest. 
 
Vi var med i landsindsamlingen af skrald i april 2011. Det blev til ca. 130 kg. 
 
Den store begivenhed i 2012 var Spejdernes Lejr 2012. 
Vi var en del gildebrødre som servicerede vores kommunes spejderledere. 
 
 
D. 18. januar 2014 blev det første gildeløb afviklet. 
Det er afløsningen for fællesløbet og skal afholdes ca. hvert andet år. Afhængig af 
store sommerlejre eller andre store begivenheder. 
 
En æra sluttede d. 1. januar 2015. Vi skulle ikke længere klippe frimærker hos 
ATP. 
 
Tiden med indsamling til Frimærkebanken er ved at rinde ud. 
Der bliver sendt færre og færre breve. 
 
For Ølstykke Gildet har det imidlertid været en succes i de seneste 15 år. 
 
I frimærkebankens løbende konkurrence er det blevet 
til 1 første plads, 2 anden pladser, 3 tredje pladser og 2 fjerde pladser.  
Fantastisk at vi har ligget i top 4 i alle årene. 
 
I de seneste 40 år har der været 12 Gildemestre, 12 gildekanslere, hvoraf 2 har 
været det i to omgange samt 10 gildeskatmestre hvoraf 1 har været det to gange. 
 
Så der er stadig aktiviteter i gildet. 
 

Side 3 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 november 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 

OBS

Stafetten Helge Erichsen 

Inge Hallum skriver stafetten i december 2016 

Tanker omkring efteråret. 
 

Efterårs komme giver det smukkeste løv, blade som danser i solen, 

som var det guld. 

Lysegrønne, gule, orange, rød til pinkrød belagt med det pureste 

guld, en glød som varmer helt ind i sjælen. Og mens vi nyder årsti-

dens farver skal vi også, når dagene bliver korte, mørke og kolde 

huske Søren kierkegaard ord: 
 

”Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige 

velbefindende til og går fra enhver sygdom. Jeg har gået mig mine 

bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke 

kan gå fra den”. 
 

Sådan skrev teologen og filosoffen Kierkegaard (1813-1855) 
 

Med gildehilsen 

Nina og Helge 

HUSK gilderådsmøde d. 27.10. 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
fejrede den 29. september 40 års jubilæum. Efter velkomsten holdt vi en Ju-
bilæumsgildehal hvor vi kunne hædre 4 gildebrødre som ligeledes havde 40 
års jubilæum i gildet: Poul Kaltoft, Jens Erik Stubkjær, Henning Christensen 
og Hanne Danielsen. 
Efter gildehallen var der festmiddag. 
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Gildemestertale jubilæumsgildehal d. 29. september 2016 
 

Så er der gået 15 år siden vi sidst havde jubilæum. 
 
Gildets historie for de første 25 år er beskrevet i det festskrift, der blev lavet den-
gang. 
 
Jeg vil derfor kun kort gennemgå gildets historie fra de første 25 år. 
 
Anna og Viggo Rasmussen var netop blevet slået til riddere i 1. Frederikssund. De 
fik ordre til at oprette et gilde i Ølstykke, hvor de boede. 
 
Den 29. september 1976 blev gildet indviet med 19 gildebrødre. 
 
I de følgende år var der stor aktivitet. 
 
Der blev lavet bankoshows, så der kom penge til humanitært arbejde. Pengene blev 
blandt andet brugt så der kunne deles julekurve ud og der blev givet penge til spej-
dergrupperne. 
 
Pensionisterne blev inviteret i biografen en gang om året. 
 
Senere kom der flere gange russerbørn, som vi var værter for i en fire ugers tid. 
 
Vi lavede løb for spejderne. Først hellebardløb for de store og søndagen efter et 
miniløb. 
 
Senere blev de to løb slået sammen til et  Fællesløbet. 
Jeg har prøvet at lave en oversigt over de vigtigste ting, der blev gjort, i de seneste 
15 år, udover det almindelige gildearbejde. 
 
I 2001 startede vi med at dele telefonbøger ud i Helsinge. 
 
Det var også det år hvor vi var nogle gildebrødre, der for første gang var med på 
Rødding Højskole som afslutning på Gildernes Højskole. 
 
I 2002 blev vi koordinatorer for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling i novem-
ber og det er vi stadig. 
 
I januar 2003 fik vi vores første hjemmeside. 
I december blev projektet –Værdier for Ølstykke Gildet 
præsenteret. 
 
Det blev fulgt op af en I-dag i februar 2004 i Hillerød, hvor en del gildebrødre fra 
Ølstykke deltog. 
 
Det var også i 2004 at vi fik vores første sponsorbørn i Indien. 
 
Den sommer var gildebrødre med da Ølstykke Sommer Teater opførte stykket Ro-
bin Hood her ved biblioteket. 
 


