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Redaktionen ønsker tillykke

Stafetten

Lissi Sørensen

Stafetten februar 2016
Årstidens digt
Du kære lille vintergæk
du står så kæk bag havens hæk.
Vi vented’ på dig længe.
Men kommer der en smule sne
og dækker dig, så må vi se,
hvornår du atter kommer
og viser os, at det er vår,
og at vi snart får sommer.
Ove Søtofte skriver stafetten i marts 2016
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Normaltal for februar




Middeltemperatur: 0,0 °C
Nedbør: 38 mm
Soltimer: 69

Vejrrekorder for februar måned








1926 – Den solrigeste med hele 100 soltimer
1932 – Februar 1932 satte 2 vejrrekorder. Det var både den solrigeste med 140 soltimer, og den tørreste med kun 2 mm nedbør
1947 – Den koldeste februar med en middeltemperatur på -7,1 °C.
Max- og minimumtemperaturen var hhv. 3,0 og -21,5 °C
1990 – Den varmeste februar med en middeltemperatur på 5,5 °C.
Max- og minimumtemperaturen var hhv. 15,8 (rekord for februar) og
-6,1 °
2002 – Den vådeste med hele 109 mm nedbør
2010 – Vinteren er total, da man d. 2 februar får den 4. snestorm ind
over hele landet. Bornholm havde på dette tidspunkt allerede
3 meter sne, og blev lammet i 6 dage

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

OBS.

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 februar 2016 kl. 18:00
Meget gerne via E-mail
Christian Petersen
Sønderparken 22
3550 Slangerup
cfp@privat.tele.dk

Lene Jørgensen
Strandbakken 39
3600 Frederikssund
lene-j@email.dk

Povl-Erik Høxbroe
Engvej 28
3650 Ølstykke
ape@hoxbroe.com
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Så skete det heldigvis igen!
Gildebrødre og gæster fik en eventyrlig oplevelse efter
Nytårsgildehallen i 2016!
Som afslutning på en vellykket gildehal havde den arrangerende gruppe sørget for at vi kunne lytte til levende musik, mens
vi indtog en dejlig nytårsmiddag. Musikken var styrkemæssigt
afpasset til, at vi kunne konversere under middagen uden at
skulle sige ’hvad’ hele tiden.

Aftenens overraskelse var dog urpremieren på ’Tre små
Soldater’, suverænt fremført af gruppe 4. De havde fortjent
stående ovationer for anstrengelser og kunstnerisk fremføring,

men det blev ’kun’ til lange klapsalver og rosende ord fra
tilhørerne. En rigtig vellykket gildehal, som jeg kunne ønske,
at vi evnede at fremtrylle nogle flere af.
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Arresø Distrikt - Sct. Georgs Gilderne
Indkaldelse til distriktsgilderådsmøde.
Sendt via distriktsstafetten til: GM, GK, GS, DGR, DGM, DGK, DGS samt til DUS og
DIS
Distriktsgilderådsmøde onsdag den 3. februar 2016 kl. 19.30
Græstedgård Udlejrevej 13B 3650 ØLSTYKKE
Dagsorden
1. Nyt vedrørende Distriktet (DGM) – Orientering fra det netop afholdte
distriktsforum.
2. Nyt vedrørende det internationale arbejde i distriktet (DIS)
3. Nyt vedrørende kursus- og mødeaktiviteter i distriktet (DUS)
4. Nyt fra Gilderne (GM) – Kun nyheder og episoder af almen interesse.
1.Frederiksværk
1.Hillerød
2. Frederikssund
2.Hillerød
Arrenæs
Gribskov
Ledøje-Smørum
Ølstykke
6. PC-kursus (er der brug for flere?)
7. Hvad skal vi bruge DGRerne til (deres funktion vedr. sammensætning af
distriktsgilderådet er der ikke mere)
8. Udgifter vedr. møder (lokaleleje – returpant og hvad der ellers ikke er blevet brugt)
9. Økonomi (DGS).
Referat og Nyt fra Gilderne bedes sendt pr e-mail til DGM: dgm@arresoe-distrikt.dk.
Tilmelding til Peter Hovgaard-Jensen lp.hovgaard@mail.dk 47 17 51 35
senest den 1. februar
Med gildehilsen
Distriktsgildemester
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Januar 2016
Gildebrødrene er ansvarlige for referater og indlæg til Gildeting 9-03-2016

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 8. februar.
Det drejer sig om følgende:
1) Gildemesterens beretning. (Peter)
2) Forslag til behandling under pkt. 3 (Gildebrødre)
3) Regnskab 2015 samt forslag til budget 2016. (Kai)
4) Beretning fra grupper og udvalg:
a) Gruppe 1 (Hanne)
b) Gruppe 2 (Tove)
c) Gruppe 3 (Kai.)
d) Gruppe 4 (Poul Erik J)
e) Gruppe 5 (Benny)
f ) DGR (Peter)
g) Frimærkebanken (Peter)
h) BUS (Annie)
i) Gildeløbet 2016 (Udvalg)
J) Knuden (Redaktionen)
k) PR (Inge)
l) Webmaster & Gilde-Scrapbog (Poul Erik J.)
m) SØS (Udvalg)
n) Dansk Flygtningehjælp (Udvalg)
o) Friluftsråd (Poul)
p) Kirkebladsudvalg (Udvalg)
q) Gildefonden (Fondsbestyrelsen)
r) Gildeskovtur (Peter)

Med gildehilsen
Gildeledelsen
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Indkaldelse til
Gildeting
I henhold til vedtægterne indkaldes herved til Gildeting.
Onsdag den 9 marts 2016 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
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Velkommen til gildemøde på Græstedgård
den 10 februar kl. 18.30
Ca. kl. 19.00 vil vi servere en let anretning
efterfuldt af kaffe/ te og
Fastelavn er mit navn,
boller vil jeg have
hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade.
Pris 50 kr. + drikkevarer

Tilmelding senest 7. februar
Lisbet og Peter 47 17 51 35 eller
lp.hovgaard@mail.dk
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