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Lisbeth Christensen  14. Juni 
Lis Larsen   17. Juni 
Ruth Pedersen   16. Jul 
Peter Hovgaard-Jensen 18. Juli 
Poul Erik Jørgensen  27. Juli 
Alice Høxbroe   29. Juli 
Birthe Christiansen          5. August 
Lissi Sørensen                        17. August 
Niels Jakobsen             18. August 

Mßder i 2019 og 2020 i Ïlstykke Gildet 
 

25/08-2019  Skovtur  Gildeledelsen  
11/09-2019  Gildemøde                 Gruppe 5  
16/09-2019  Gilderådsmøde              Gildeledelsen/gruppeformænd  
28/09-2019  Distriktsgilderådsmøde Arrenæs  
09/10-2019  Gildemøde                     Gruppe 1  
24/10-2019  Fellowshipday               DIS+Ølstykke  
13/11-2019  Gildehal                         Gruppe 2  
07/12-2019  Julegildemøde               Gruppe 3  
  
11/01-2020  Nytårsgildehal               Gruppe 4  
20/01-2020  Gilderådsmøde              Gildeledelsen/gruppeformænd  
05/02-2020  Distriktsgilderådsmøde Ledøje-Smørum   
12/02-2020  Gildemøde                     Gruppe 5  
11/03-2020  Gildeting                        Gruppe 1  
08/04-2020  Sct. Georgs gildehal      Gruppe 2  
05/05-2020  Distriktsgildeting           Gribskov   
13/05-2020  Gildemøde                     Gruppe 3  
10/06-2020  Gildemøde                     Gruppe 4  
16/06-2020  Friluftsgildehal              2. Hillerød  
30/08-2020  Gildeskovtur                  Udvalg  



Side 3 

Redaktionen skal have indlÞg senest d. 20 agust 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       2326 6032 

OBS

Persondataforordning 
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Stafetten Birthe Cristiansen 

Hvilken trappe vælger du ? 
 
Forestil dig, at du står på en togstation og du skal op fra  
perronen. 
 

Du kan vælge mellem at tage de gammeldags trapper eller at 
tage de mere magelige rulletrapper. 
 

Foran dig kan du se, at rulletrapperne er det populære valg, 
så dem tager du også. 
 

Forestil dig nu den samme tur, men denne gang bliver du 
mødt af et skilt inden trapperne, hvor der står: ò8 ud af 10 
tager trapperne p¬ denne stationò. 
 

Du tænker ikke så meget over det, men du vil gerne være en 
del af den statistik. Så du tager selvfølgelig de almindelige 
trapper. 
 

I princippet bør skiltet ikke ændre hvilken trappe du tager, 
men underbevidst bliver du påvirket til at tage de 
ògammeldags trapperò, fordi vi er òflokdyrò og vælger  
at følge flokken. 
 

Kan også beskrives som initiativer, der ændrer vores adfærd, 
men som stadig giver mulighed for at vælge, og det er smart, 
for vi bryder os ikke om at blive belært om, hvordan vi skal 
opføre os. 
 

Det er ogs¬ godt for os at snuppe lidt motion. 

Hanne Danielsen skriver stafetten i september2019 
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 Gildehal i Arresø Distrikt  

 Mandag den 17, juni 2019  
 

Egedal Rådhus Byrådssalen  

             Dronning Dagmars vej 200  

                   3650 Ølstykke  
 

 Kl. 19:00 Vandrehal  

 Kl. 19:15 Gildehal med ridderoptagelse  

 Kl. 20:00 Serveres der lækkert smørrebrød, drikkevarer  

                         kan tilkøbes til rimelige priser  

 Kl. 21.00 kaffe  

 Kl. 21:15 Foredrag ved Landsleder Henrik Appel Esben  

                         sen landsleder i TUBA.  

 Kl. 21:45 Afslutning  

 

 Tilmelding kan ske til  

 Gildemester Jens Erik Stubkjær  

 tlf. 2019 7073, mail: jestub@pc.dk  

   eller   

 Kansler Annie Andersen  

 tlf. 2551 8949, mail: annie.andersen@cdnet.dk   

 

 Pris for aftenens arrangement 75, -kr.  

 

 Med gildehilsen  

 Arresø Distriktet og Sct. Georgs Gildet i Ølstykke.  

mailto:jestub@pc.dk
mailto:annie.andersen@cdnet.dk
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Om TUBA 
 

TUBA st¬r for Terapi og r¬dgivning for Unge, som er Bßrn af Alkoholmis-
brugere. 
 

TUBA tilbyder hjÞlp, r¬dgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 ¬r, 
der er vokset op i hjem med  
alkohol- eller stofmisbrug. HjÞlpen er gratis, og alle ansatte og frivillige 
har tavshedspligt og er her for at hjÞlpe dig. 

TUBA modtog Kronprinsparrets Sociale Pris 2014 i Musikkens Hus i Aalborg. 
Det var en stolt og glad landsleder, der modtog prisen p¬ vegne af alle de  
mange bßrn og unge, der vokser op i en familie med misbrugsproblemer. 
 
Alex Klemensen klappede ogs¬ ekstra hßjt i Musikkens Hus. Han var sammen 
med landsleder Henrik Appel p¬ scenen og modtage den fornemme pris fra 
Kronprinsparret for sit banebrydende sociale arbejde med bßrn af misbrugere, 
og Alex har g¬et i terapi i TUBA for at bearbejde vilk¬rene under hans  
opvÞkst. 
 
õDa jeg fßrste gang kom til TUBA, var det som at komme hjem. Jeg behßvede 
ikke at forklare mig.  
De andre unge der sad i rummet sammen med mig, forstod min situation og vi 
havde alle en fÞllesnÞvner. Jeg behßvede endelig ikke at g¬ og lade som om, 
at alting var okayõ fortÞller Alex. 
 
Hvorfor det lige er TUBA, der modtog den fornemme pris, begrundede  
Kronprinsparret s¬ledes: 
 
'TUBA tildeles Den Sociale Pris, fordi organisationen gennem 17 ¬r har ydet en 
ekstraordinÞr indsats for disse unge. TUBA arbejder desuden aktivt med at 
skabe opmÞrksomhed om problemet og synliggßre, hvad det har af konsekven-
ser. TUBAs indsats for at bryde det tabu, som det er, at vokse op i en alkohol-
ramt familie er i sÞrdeleshed prisvÞrdigt' lßd det fra Kronprinsesse Mary ved 
overrÞkkelsen, der specielt var meget bevÞget over Alex' historie. 

 

http://www.bikubenfonden.dk/content/kronprinsparrets-priser-3
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Karlo have i 10 år stået i en pølsevogn uden for Sparekassens hovedafdeling. 
En dag fik han besøg af en gammel ven. 
 

- Du Karlo, du kunne vel ikke låne mig 500 kroner til på lørdag for gammelt venskab   
  skyld? 
- Jeg ville gerne, men min aftale med Sparekassen ... 
- Aftale med Sparekassen. 
 

Hvad vil det sige? 
- Jo ser du. Jeg har en aftale med dem om, at jeg ikke låner penge ud.  
Til gengæld har de lovet mig, at de ikke begynder at sælge pølser! 
 
Fra gildebror Anne-Gretheôs humßrsider 
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Gildemßde VÞre Hare bo hytten i Hove. 
 

Onsdag den 12. juni 2019 kl.18.00 
 

Hvor vi sammen vil hygge os i det grønne med en let anretning. 
Bagefter vil der være lejrbål, hvor hver gildegruppe sørger for  

5-10 minutters underholdning.  
  

Pris 50,00 kr. 
 

 Vin- Øl- Vand sædvanlige priser 
Medbring: godt humør- festivalstol-tallerken/glas/kop/bestik og  

kaffe/te svarende til egen gruppe. 
Hver gruppe må gerne medbringe et campingbord, hvis det er muligt. 

  
Tilmelding senest søndag d. 9. 6 2019 

  
 Peter Hovgaard   tlf. 4717 5135 
 Lisbet Hovgaard tlf. 2126 0835 
 mail: lp.hovgaard@cdnet.dk 

   

Vel mødt gruppe 2 

Gildemßde  
VÞre Hare bo hytten  

i Hove 


