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Gruppe 4 inviterer til 
 

Gildemøde 
 
 

Onsdag den 11. oktober 2017  
 

Vi mødes kl.18.30 på Græstedgård og fordeler  
os ved bordene i salen 

 

 Mens vi sidder der, kan vi indtage et let 
måltid, som vi har betalt for ved indgangen 

 

Det koster standard prisen kr. 50,00 
at deltage i aftenens møde. 

 

Drikkevarer kan købes til de  
sædvanligt billige priser 

     

  
  

Tilmelding senest søndag den 8. oktober til:  
 

   Anne-Grethe Langgaard Mobil: 2971 4547 
 

   Lene Jørgensen E-mail:  lene-j@email.dk  
           eller Mobil: 5196 3099 

 
På gensyn  
Gruppe 4 

Side 1 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

40. Årgang 
 

Nr. 403 

Sct. Georgs Gildet 

 Ølstykke 

DEN 
   2017 

    KNU 
Oktober 



Side 2 

Redaktionen ønsker tillykke  

  Mogens Andersen                       25. Oktober 
  Jens Erik Stubkjær                           26. Oktober 
  Povl-Erik Høxbroe             29. Oktober 

Årsplan 2017 - 2018 
 

2017 
 

27/08  Gildeskovtur    Gildeledelsen 
13/09  Gildemøde    Gruppe 3 
11/10  Gildemøde    Gruppe 4 
00/10  Fellowshipday   DIS 
00/11  Distriktsgildehal   2. Hillerød 
08/11  Gildehal     Gruppe 5 
09/12  Julegildemøde   Gruppe 1 
 

2018 
 

13/01 Nytårsgildehal   Gruppe 2 
14/02  Gildemøde    Gruppe 3 
14/03  Gildeting     Gruppe 4 
11/04  Sct. Georgs gildehal Gruppe 5 
00/05  Distriktsgildeting   Arrenæs 
09/05  Gildemøde    Gruppe 1 
13/06 Gildemøde    Gruppe 2 
25-26/08 Gildeweekend    Udvalg 
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 Søndag den 27. august 2017 
Selvom Frederikssund Museum (Mennesker og Fjord) har beskedne rammer 
m.h.t. til plads, var vores område rimeligt dækket ind med info om fortiden og 
forfædrene. En opstilling viste vandhøjden i forhold til land for Roskilde Fjord og 
Isefjorden  igennem tiderne.  
 

Frokosten blev indtaget på Femhøj Gl. Skole der er nænsomt restaureret, og er 
et kursuscenter med selskabsfaciliteter og 21 dobbeltværelser med tv, internet 
og eget bad og toilet 
 

Cultus Minister, Lensgreve Porthus havde forfald, og Jens Erik (GM) måtte  
”springe til” og fortælle om Skandinaviens 4. største kongerige Elleore og dens 
placering i Roskilde Fjord. 
 

Meget flot, uddybende og humoristisk beretning, meget stor tak til Jens Erik, som 
må have brugt mange timer på indlægget.  
 

A & PE 
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Brugergruppen på Græstedgård 

Brugergruppen på Græstedgård fungerer som kontakt 
mellem foreningslivet og Kultur og Fritid.  
 

Brugergruppen har 4 møder om året.   
 

Benny oplyser, at den 28. november 2017 skal der vælges brugergrup-
pe for de kommende år. Vi vil senere høre mere om valget. 
 

Benny har lyst til en ny periode i brugergruppen. 
Vi bør alle støtte op om valget ved at møde op på valgdatoen. 
 
Brugergruppe Græstedgård fra 2014 har følgende medlemmer: 
  

1. Marianne Witt, APA 
2. Frode Westh, Ølstykke Petanque Klub 
3. Benny Larsen, Sct. Georgs Gildet 
4. Jens Erik Langkow, Egedal Frimærkeklub 
5. Marianne Wadt Hansen, AOF 
6. Ann Larsen, Ældresagen - Ølstykke 
7. Bent Münster, Stav & samvær/Skakklub 
8. Elisabeth Hansen, Egedal Linedance 
9. Shekeba Sahebzada, Multikulturel forening 
10. Jens Weihrauch, Veteranbil-klubben 
11. Alice Inge Johansen, Ølstykke Folkedansere 
12. Ole Andersen, Teknisk serviceleder 
13. Susanne Mosbæk, Fritidskonsulent 

Side 3 

Kære Gildebrødre      

Da vores gildeblad er lidt tyndt  

for tiden, må i meget gerne  

komme med nogle indlæg.  

Det kan være hvad som helst,  

alt bliver publiceret.   

Redaktionen 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 oktober 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 

OBS

Kære gildebrødre 
 

Jeg vil gerne takke mange gange for de fine  
tallerkener, som jeg fik af gildet i anledning af  
min fødselsdag. 
 

De bliver brugt flittig hver dag. 
 
Jeg siger også rigtig mange tak  for besøgene  
m.v., det var jeg glad for. 
 

I er altid velkommen til at besøge mig og få en kop kaffe eller 
andet, og se mit nye hjem. 
 

Mange Gildehilsner 
Lissi 
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Stafetten Poul Kaltoft 

Stafetten oktober 2017 
 

Vi er i år 2017, og vi i 60erne, 70erne og ældre endnu har oplevet 
en teknologisk udvikling, der er sket med en hastighed, der ikke 
er oplevet tidligere. Jeg har selv været med til at udvikle nogle af 
nutidens tekniske vidundere, og jeg har haft et fantastisk arbejds-
liv, men også et dejligt fritidsliv med mange skønne oplevelser. 
Man kan vel sige, at de drømme, jeg som ung havde, er blevet 
indfriet. I mit fritidsliv er Sct. Georgs Gildet en forening, som jeg 
har været medlem af i mere end 40 år. Jeg har været både kansler 
og gildemester. 
 

Livet har været travlt, man kan vel sige, det var et liv i overha-
lingsbanen, men da jeg som 65-årig gik på pension, blev livet lidt 
mere stille, selv om jeg stadig havde mange fritidsinteresser. De 
første år som pensionist gik da også strålende, men så begyndte 
helbredet at skabe problemer. Den ene sygdom blev til flere, og 
de sidste 10 år har hverdagen ændret sig markant. De fleste dage 
går med at få dagen til at fungere nogenlunde, men sygdommene 
sætter begrænsninger for udfoldelse. Der er ellers nok at se til, 
fysioterapi, lægebesøg hos praktiserende læge eller på Herlev, 
Gentofte eller Glostrup hospitaler. På grund af min sygdom kan 
jeg heller ikke mere køre bil og må transporteres til alle mulige 
gøremål. 
 

Man kan vel sige, at efter et liv med masser af aktiviteter og ople-
velser, så leves livet nu tilbagetrukket på den stille villavej. 
 

Jeg har været med i mange arrangementer i Gildet, men i de sid-
ste 10 år har jeg kun kunnet deltage i få af Gildets aktiviteter, 
men sådan går det vel også for mange andre gildebrødre. 
 

Det er derfor med vemod, at denne stafet bliver min sidste til  
Knuden. 
 

Poul Kaltoft 

Anne-Grethe Langgaard skriver stafetten i november 2017 
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Arresø distrikt inviterer hermed til 
Fellowship aften 

Tirsdag den 24. oktober 2017. kl. 19.00. i Dragehytten 
Frydenborgvej 25, 3400 Hillerød 

Vi får besøg af Christian Jacob Hansen fra Dansk Flygtninge Hjælp. 
 

Der er ca. 65 millioner flygtninge i verden (i ht. FN opgørelse fra 2015). 
Vi har som gildebrødre lovet at  tage del i samfundsmæssige spørgsmål. 

Vi bør derfor også være orienteret om vigtige internationale begivenheder, 
som f.eks. flygtningesituationen i verden i dag. 

Mød op til en hyggelig aften med andre gildebrødre fra distriktet.  
Der vil blive serveret en lettere anretning,  
samt kaffe/te og kage til en pris af kr.: 60,- 

 
Tilmelding til Niels Christensen på SMS 40 47 06 50 eller  
e-mail: nich50@gmail.com senest den 15. oktober 2017. 

mailto:nich50@gmail.com

