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Hanne Danielsen    8. maj 
Ingelise Petersen                   22. maj  

Redaktionen ønsker tillykke  

Skiftedag i Gildeledelsen 
 
Læs mere på side 6 

 

Poul Erik Jørgensen GK         Jens Erik Stubkjær GM         Kai Normann Andersen GS 



Side 3 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 maj 2017 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 
 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

Arresø Distrikt - Sct. Georgs Gilderne 
 

Indkaldelse til distriktsgildeting 
Mandag d. 8 maj 2017 kl. 19.30 i  
Arrenæshytten, Carlsvej 22, 3300 Frederiksværk 
 

På distriktsgildetinget har gildeledelsesmedlemmer hver 1 stemme (i alt 3 pr gilde). 
Er en stemmeberettiget forhindret i at møde, kan der sendes en suppleant. 
Alle gildebrødre i distriktet har adgang til samt taleret på distriktsgildetinget. 
 

Dagsorden:   
 1. Valg af dirigent og protokolfører/referent. 
 2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning. 
 2a       Distriktets internationale sekretær aflægger beretning. 
 2b       Distriktets uddannelsessekretær aflægger beretning. 
 3. Distriktsgildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab 
  (vedhæftet). 
 4. Behandling af indkomne forslag.  
 5. Distriktsgildeskatmesteren forelægger forslag til budget for det 
  kommende år, herunder fastsættelse af kontingent. 
 6. Valg af distriktsgildeledelse:  
  Distriktsgildemester. 
  Distriktsgildekansler.  
  Distriktsgildeskatmester. 
 7. Valg at international sekretær. 
 8. Valg af uddannelses sekretær. 
 9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant. 
         10. Eventuelt. 
 

Gildebrødre i Ølstykkegildet: 
Tilmelding senest den 4. maj til Jens Erik 
NB: der mangler kandidater til distriktsgildekansler samt DIS  
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Lene Jørgensen skriver stafetten i juni 2017 

 Stafetten 

   Smilet 
 

 
 
 
 
 
 
Husk altid at: et smil koster intet, men giver meget. 
Det gør den rig, som modtager det, uden at gøre den fattig, 
som giver det. 
 

Det kræver blot et øjeblik, men mindet om det kan ofte leve  
for bestandigt. 
 

Ingen er så rig eller mægtig, at han kan undvære det, og  
ingen er så fattig, at han ikke bliver rig ved det.  

 

Alligevel kan det ikke købes, tippes, 
lånes eller stjæles, for det har kun 
værdi, når det gives. 
 

Nogle er for trætte til at give 
dig et smil - giv dem et! 
 

For der er ingen, der trænger  
mere til et smil, end den, som 
ikke længere har et smil at  
give andre.  
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Igen en oplevelse at være en del af Gildehallen. 
 
Peter GM talte om tilgangen af nye gildebrødre og omtalte arbejdet 
med værdier. 
 

I sin første gildemestertale var værdierne et af punkterne,. 
Peter sluttede ringen ved at pege på, at værdierne nok ”burde” have 
et eftersyn. 
 

Dog undrede det, at Sct. Georgs Budskabet ikke var modtaget fra 
landskontoret. 
 

Inge havde et meget personligt indlæg under 5. Sct. Georg, som rørte 
os dybt. 
 

Anne-Grete læste Gildeloven op for os andre. 
 

Så var det skiftedag. Peter GM takkede af efter 7 år på GM posten, 
og overdrog GM posten og øksen til Jens Erik. 
 

Kai GS holdt en humoristisk tale for Peter, og takkede ham for gode 
møder og lederskab. En gave blev også overbragt. 
 

Herefter gik vi til det kulinariske på de smukt pyntede borde, som , 
Anne-Grete havde stået for mht. bordpynt og herunder malede æg. 
De fremmødte nød med stor appetit hovedretten og desserten, og af-
sluttede med kaffe og the. 
 

En rigtig hyggelig, dejlig og god aften i gode venners lag. 
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Velkommen til gildemøde på Græstedgård  

den 10 maj kl. 18.30 
 

Aftenens program vil være som følger 
 

   Spisning  
 

                                      
   Leg 

 
 

         
   Kaffe  

 
 

Prisen vil være de sædvanlige 50 kr. 
+drikkevarer 

 

Tilmelding senest 7 maj  
 

Lisbet og Peter 47 17 51 35 eller 
lp.hovgaard@mail.dk 


