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Henning Christensen    8.  Januar 
Gunhild Stubkjær   12. Januar 
Arny Juul Munch   13. Januar 
Jytte Normann Andersen  18. Januar 
John Jensen    25. Januar 

Julehilsen, Knuden december 2018 
  

Kære Gildebrødre. 
 
Her mod årets slutning, vil gildeledelsen gerne siger  
Jer tak for året, der snart er gået og ønske Jer en  
glædelig jul. 
 
Vi har glædet os over stor kreativitet ved årets gildemøder og 
andre arrangementer, og med et ønske om at fortsætte denne 
linje, vil vi indkalde til Gilderådsmøde i slutningen af januar eller 
begyndelsen af februar. 
 
Dels for at undersøge, om der er interesse i, at vi fremover skal 
holde gilderådsmøder 2 eller 3 gange årligt, og for at vi kan drøf-
te hvilke tiltag vi skal gøre, for at dele idéerne med hinanden, så 
væsentlige beslutninger herom kan tages på gildetinget i marts. 
På gensyn ved en festligt nytårsgildehal og godt nytår til Jer alle. 
 

Gildeledelsen 
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Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 januar 2019 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

Årsplan 2019 
 

12/01     Nytårsgildehal  Gruppe 2  
13/02     Gildemøde     Gruppe 3  
13/03     Gildeting     Gruppe 4  
10/04     Sct. Georgs gildehal Gruppe 5  
02/05     Distriktsgildeting  Hillerød  
08/05     Gildemøde     Gruppe 1  
12/06     Gildemøde     Gruppe 2  
17/06     Friluftsgildehal   DIS  
25/08     Gildeskovtur   Gildeledelsen  
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Stafetten Gundhild Stubkjær 

Stafetten december 2018.   
 

Et gammelt kinesisk ordsprog siger, at man skal tænde et 
lys i stedet for at klage over mørket. 
 

Selvom vinter sjældent er noget, som vi længes efter, 
kan vi lige så godt fokusere på positiverne. For der er 
positiver i alt, selvom man måske nok skal lede lidt efter 
dem i nogle af livets forhold. Vist er sygdom et problem. 
Med hvis man fokuserer på problemet, løser man det  
ikke, men sylter sig ind i det. Kig i stedet efter løsningen 
eller lyspunkterne. En dårlig fordøjelse ønsker ingen sig, 
men den giver en tid til at sidde i fred og ro og fordybe 
sig i tanker, bøger eller dagens avis i enrum på badevæ-
relset. Migrænen, der får en til at snuppe en fridag i uti-
de for at bearbejde det indre kaos, er måske nødvendig 
for at få et pusterum. 
 

En dårlig ryg er et vink med en vognstang om, at man 
skal holde op med at bære så mange byrder. 
En efterårsforkølelse forrykker dagsprogrammet, men 
minder også en om, at sofahjørnet er rart og varm hylde-
bærsaft er en fin vintervane. 
 

På en måde kan sygdomme og dårligdomme blive nye 
indfaldsvinkler på livet og dermed en gevinst og et 
skridt på vejen mod at finde en løsning. 
 

Det er sjovt og lærerigt at prøve at tænke i ”løsning”, 
hver gang man læser, tænker eller siger ”problem” 
 

Gunhild 
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Jens Erik Stubkjær skriver stafetten i februar 2019 

Redaktionen sender de bedste nytårsønsker til 
jer alle og jeres kære med tak for året der gik. 
 

Et nyt år står for døren, og vi håber at modtage 
et væld af indlæg fra jer.  
 

Vi tænker 5. min. Sct. Georg, Gildemestertaler, 
oplevelser m.m. fra og i grupperne.  
 

Stafetten er en tradition, hvor alle på skift har 
noget på hjertet. 
 
 

GODT NYTÅR 
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Mødereferat nr. 3, 07-11-2018   
 

Formål: Gildeløb 2019.  
 

Ved Boesagerskolen lørdag den 19. januar 2019, kl. 09:30  
 

Deltagere:   
• Ebbe Skjalmssøn – Ole Dalskov – Tina Rasmusen  
• Kong Svend – Jesper Johansen - afbud  
• Erik Harefod – Leif Tomasson - referent  
• KFUM Egedal – Bent Olesen  
• SGG Ølstykke – Jens Erik Stubkjær - afbud  
• FDF Stenløse-Veksø Lars Falk Hansen.  
 

Mødested – Boesagerskolen  

Kære Gildebrødre 
 

Det er vist på høje tid, at Ølstykke Gildet bliver orienteret om  
Gildeløbet den 19. januar 2019. 
 

Vil I bringe vedlagte referatet fra det seneste Gildeløbsmøde 
med en bemærkning om, at Jens Erik gerne vil have 2 – 3 hjæl-
pere til bemanding af løbskontor til styring af tidsplan, ind-
hentning af point, og udregning af placeringer, så vi kan være 
klar med resultatet, når holdene vender tilbage til afslutningen.  
 

Jeg håber også, at I kan deltage i næste møde: 3. januar 2019 
hos FDF Stenløse-Veksø, Multihytten, Barnekær 4.  
 

Det plejer at være kl. 19. 
 

Hilsen Jens Erik 
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 Kort mødereferat  
 

 1. Vi har ikke kunnet skaffe postmandskab til et udfordrende og  
     attraktivt trops  løb. Gildeløbet er derfor i år for spejdere og FDF  
     op til 12 år.  
 

 2. Placering af grupper  
  

a. Ebbe Skjalmssøn – kældergang  
b. b. Erik Harefod – SFO blok A   
c. c. Kong Svend – Blok B  
d. d. KFUM – Blok C  
e. e. FDF Stenløse-Veksø – Mellemgang mellem Blok A 

og B  
 

 3. Tid pr post – ca. 35 min. Jens Erik udarbejder til selve dagen  
      detaljeret tidsplan  
 

 4. Frokosttasker afleveres i kasser til den post hvor de skal spise   
     frokost – på første post. Smørum Sct Georgs Gilde sørger for at  
     kasserne afleveres det rigtige sted  
 

 5. Ved afslutning i hjertet – frugt + brik juice – Sct. Georgs Gildet  
     står herfor  
  

 6. Rengøring - Ole kontakter Susanne herom  
  

 7. Lars spørger Charlotte Haagendrup om hun har mulighed for at  
    deltage ved afslutningen  
  

 8. Indbydelse – Ole og Leif – pris 50 kr., pr deltager – svar fra  
    grupperne senest den 10/1 19  
 

 9. Kontakt til presse: Leif – Fotograf på dagen Søren (ES)  
 

10. Kassemester: Leif  
 

11. Adgang til Boesagerskolen – fra kl. 08.00 på dagen  
 

12. Hvem byder velkommen – Sct, Georgs Gildet  
 

13. Paller og Pallerammer - Ole  
 
Næste møde: 3. januar 2019 hos FDF Stenløse-Veksø,  
      Multihytten, Barnekær 4  
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– spejderidéen for voksne –  
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– spejderidéen for voksne –  
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Kære Gildebrødre 
 

Som I kan læse af Landsgildets Nyhedsbrev nr. 6 er der et i  
indlæg om Persondataforordningen, hvor de erindre om at  
redaktionen skal have lov til at offentliggøre navne, adresser, 
telefonnumre og mailadresser på de gildeblade, der deles ud 
til ikke-gildebrødre, på vores offentlige hjemmesider og på 
Facebook.  
 

I vores gilde anvender ikke Facebook mediet.  
Vi har ingen offentlig hjemmeside. 
Persondataforordingen gælder ligeledes, når vores Knude  
sendes til gilderne i distriktet, hvad enten det er med post  
eller via mail.  
 

Vores gildebrøde får ikke alle uddelt knuden, men får den 
sendt via mail.  
Vi er derfor også omfattet af persondataforordningen. 
 

I bedes derfor udfylde og underskrive det skema som Lands-
gildet har udarbejdet og aflevere det til mig, eller evt. scanne/
eller tage et billede på Jeres tlf. af den udfyldte blanket og 
sende skemaet via mail. 
 

Giver det anledning spørgsmål er i velkommen til at kontakte 
mig for uddybning. 
 

Mgh 
Annie  

NB. 
 

Vi beder gildebrødrene udfylde og sende skemaet 
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Jeg giver hermed mit samtykke til at følgende oplysninger offentliggøres (sæt kryds): 

I gildets lokale blad   

I distriktets blad   

På gildets lokale hjemme-
side 

  

På gildets lokale Face-
bookgruppe 

  

Udfyld venligst nedenstående felter, som må offentliggøres: 

Navn 
  

Gade 
  

Postnr. 
  

By 
  

Telefonnummer 
  

Mobilnummer 
  

Mailadresse 
  

Portrætbilleder navngives  
og vedhæftes denne tilladelse 

Dato: 
  

Underskrift: 
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Vi mødes til  
vandrehal kl. 18.00 

Hvor vi ønsker hinanden godt Nytår. 
Kl. 18.30 vil der være gildehal 

Kl.19.15 kan vi nyde en dejlig middag. 
   

Gruppe 2 vil sørge for diverse underholdning og kan 
afsløre at nytårsarrangementet lægger op til 

 

Hippietiden i 60`-70érne 
 

Jeres påklædning må derfor meget gerne  
matche aftenens tema. 

 
Pris for middag 125,- kr.  

 

Drikkevarer kan købes til rimelige priser. 
 

Tilmelding gerne hurtigt eller  
senest søndag d. 2.1.2019  

 

  Anne-Grethe tlf. 2971 4547E-mail: a.langgaard@mail.dk 
 

 Annie tlf. 2551 8949 E-mail: annie.andersen@cdnet.dk 
 
 
  


