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  Jens Erik Stubkjær                26. Oktober 
  Povl-Erik Høxbroe           29. Oktober 
 

Redaktionen ønsker tillykke  

Kære alle i Gildet. 
Mange tak for gavekort penge 

og blomster  
til min 80 fødselsdag.  

Mine piger tog fusen på mig og 
havde  

inviteret 50 personer på Maglevad til brunch.  
Jeg havde en skøn dag  

tak til dem der var med til at gør den festlig. 
 

Med gilde hilsen Tove 

Fellowshipmødet  
 

Fra Distriktsgildekansleren er der modtaget  
 

et ønske om forhåndstilmelding til  
 

Fellowshipmødet den 22.10.2020.  
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Stafetten Benny Larsen 

Lis Larsen skriver stafetten i november 2020 

OBS
. 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 oktober 2020 kl. 18:00 
 

Lene Jørgensen      Povl-Erik Høxbroe 
Strandbakken 39      Engvej 28 
3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 
lene-j@email.dk      ape@hoxbroe.com 
5196 3099      2326 6032 
 

Regnr. 1551 kontonr. 3433302834 
www.oelstykkegildet.dk 

Fra  det grå guld : citater fra børn til voksne 
 

Jeg syntes, gamle mennesker skulle blive på arbejde noget længere, for så er der 
jo nogen til at passe på dem (Andrea 10 år) 
 

Hvis man f.eks. Har arbejdet i en slikbutik, kan det godt være lidt kedeligt at gå 
på pension (Pernille 9 år) 
 

At gå på pension vil sige , at man har arbejdet meget et sted, og så vil man gerne 
arbejde et nyt sted (Josephine 10 år) 
 

Når man ikke kan arbejde mere, er man nødt til at gøre et eller andet, og så kan 
man jo gå på pension (Daniel 10 år) 
 

Man behøver ikke holde op med at arbejde, når man er 80 år. Man kan jo godt 
blive ved, indtil man kan få pension (Katrine 9 år) 
 

Der er jo nogen, der skal gå på pension. Ellers er der for mange, der kommer til at 
arbejde det samme sted (Anders 9 år) 
 

Jeg synes, man skal holde op med at arbejde, når man ikke kan rutsje ned af ge-
lænderet mere (Franceska 9 år) 
 

Jeg synes, man skal holde op med at arbejde, når man er sådan lidt 60´er agtig 
(Mathilde 9 år) 
 

Når man bliver lidt grå, bliver man lidt gammel, og så kan man gå på pension og 
få et rigtig godt job og tjene en masse penge (Martin 9 år) 
 

Gamle mennesker bliver klogere og klogere, og så kan de jo også arbejde mere og 
mere. Men de gider bare ikke (Aske 8 år)  
 

Jeg synes, man skulle have flere ældre mennesker på arbejde. For de tænker sig 
mere om i meget lang tid (Annika 8 år)              
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Annie Andersen gildekansler   Jens Erik Stubkjær gildemester   Inge Hallum gildeskatmester 

 
Tak og gave til Lis Larsen og  
velkommen til Inge Hallum  
 

Den afgående faneherold fik  
tak og en gave 

Alice Høxbroe modtog et tillykke og 
nål i anledning af sit 25 års jubilæum  

Skiftedag i Gildeledelsen 
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Ølstykke den 14.9.2020 
 

Referat fra Gilderådsmødet den 14. september 2020 
Afholdt hos Annie. 

 

Deltagere: Jens-Erik, Inge, Henning, John, Povl-Erik    
         Høxbroe og Annie (referent) 

Afbud:       Helge 
 

Dagsorden: 
1. Opfølgning fra sidste møde den 20.1.2020 v/Annie  
2. Orientering om økonomi 2020 v/ Inge  
3. Orientering om Distriktet og Landsgildet v/ Jens Erik 
4. Orientering fra grupperne v/ gruppeforkvinde/mand 
5. Gildets registrering af personlige festdage. 
6. Coronakrisens betydning for gildet. 
7. Eventuelt. 
 

Tilføjelser af punkter der ønskes tilføjet dagsorden: 
Povl Erik: Knuden pkt. 7 
Jens Erik: Fredslyset pkt. 8, Gildeløb pkt. 9  
Inge: Dansk flygtningehjælp pkt.. 10 
Eventuelt bliver så pkt. 11 
 

Referat: 
Pkt. 1  Opfølgning fra sidste møde den 20.1.2020 v/Annie  

GK orienterer: 
 

På Gilderådsmødet i 20.1.2020, blev det aftalt, at arrangerende gruppe laver et kort referat 
for møder/gildehal som sendes til Knuderedaktionen som indlæg til Knuden som oriente-
ring for de gildebrødre der ikke deltog på mødet.  
 

Det må konstateres, at dette stadig ikke bliver fulgt op.  
 

Gruppeformændene har ansvar for, gruppereferatet bliver lavet og sendt til  
Knuderedaktionen. 
 

Gildeting blev afholdt den 11. 3. 2020 (samme aften som der blev nedlukning pga.  
Coronakrisen). 
 

Der har været nedlukning i gildet siden 11. marts til 9.9.2020 på grund af  
Corona-krisen. 
 

På denne baggrund blev Sct. Georgs gildehallen flyttet til 9.9.2020 
 

I referatet var der en fejl i datoen for  Fellow Shipdagen, der blev afholdt den 24.10.19 og 
ikke 24.10.20. 
 

Herudover ingen bemærkninger til sidste referat. 
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Pkt.2 Orientering om økonomi 2020.  
GS oplyser, at banksaldo pr. 14.9.2020 udgør kr. 52.223,06 og kontanter udgør kr.417,50 
 

Generelt er der økonomisk balance i forhold til vores gildemøder. Der har været en del 
udgifter til gaver og blomster . 
 

Pkt.3. Orientering om Distriktet og Landsgildet . 
GM orienterer: 
Gildemester stævnet 2020 er i år annulleret pga. Coronakrisen. 
 

På distriktsgildehallen i Hillerød den 3. 9.2020, var et indlæg om ”Har gilderne en  
fremtid ?” 
 

Der var ikke håb om, at Sct. Georgs gildet i Danmark har en fremtid. 
 

Der var et meget dårligt fremmøde til Distrikstgilderådsmødet. 5 ud af 8 gilder var ikke 
repræsenteret. 
 

Det kan måske skyldes, at de 3 af gilderne fra Hillerød arbejder på, at komme ud af Sct. 
Georgs gildet og lave en fremtid sammen med spejderne. 
 

Det går tilbage til Landsgildetinget i september 2019, hvor det var småt med demokratiet i 
forhold til de punkter og forslag, der skulle drøftes og stemmes om. 
 

Pkt.4. Orientering fra grupperne. 
Gr.1. v/Henning.  
Gruppe 1 har afholdt et gruppemøde i juni måned  med Frokost i Helsingør og Museums-
besøg. Alt i alt en dejlig tur. 
 

Gruppe 2. v/ Annie. 
Gruppe 2 har haft afholdt 3 møder. Henholdsvis hos Anna og Anne-Grethe. 
 

På møderne kommer vi vidt omkring i vores snak og vi hygger med god mad.  
Seneste møde i september gik turen til Gammel Holte gård museum med en dejlig  
frokost på Museets Cafe og en lille rundtur i museets barokhave. 
 

Kaffen blev indtaget ved Furesø bad nede ved søen med dejlig kage, som Anne-Grethe  
havde bagt. 
 

Gruppe3. v/Helge 
Der var intet referat Helge havde meldt afbud. 
 

Gruppe 4  v/ John. 
Gruppen har afholdt 2 møder.  
 

Den 28-01-2020 hos Lissi. 
Lissi serverede en dejlig middag og der var en god snak på mødet. 
 

I serien gruppemedlemmernes liv og levned, var det denne gang Gunhild der  
ønskede at fortælle om sit liv. 
 

Det var en rigtig god beretning, og det hele kunne følges på fjernsynet via en flot opsat 
billedserie.   
 

Februar mødet var hos Lis og Benny. Her blev også serveret en dejlig middag og snakken 
går over bordet. På mødet drøftede man forslag til gruppetur. 
 

Hvor Jens Erik skulle holde et oplæg om Ølstykkes kirkegårde. Det har gruppen tilgode da 
efterfølgende møder er aflyst pga. Corona krisen. 
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Gruppe 5. v/ Povl-Erik. 
Gruppen har afholdt 4 møder. Det 1. punkt på hvert møde starter altid med gildet generelt. 
 

Efter Corona situationen har der været en lang pause.  Efter 3 måneder holder gruppen mø-
de igen. Her  blev udvekslet haveplanter Dahlia m.v. Der har været et gruppemøde i Hun-
dested, med besøg på Sandskulpturerne. Efterfulgt af en 3 retters menu på Hundested kro. 
 

Pkt. 5. Gildets registrering af personlige festdage. 
Gildet har ikke registreret særlige personlige mærkedage  som  bryllupsdage og akter ikke 
at ændre på det. 
 

Pkt. 6. Coronakrisen. 
Det er vigtig vi kan mødes , men vi skal ikke komplicere det, at holde møder 
 

Vigtigst er det, at vi generelt overholder Kulturministeriets retningslinjer for genåbning og  
de retningslinjer der er givet fra Sundhedsministeriet. 
 

Her orientering fra kommunen fra den 12.8.2020 via mail udsendt  
til alle formænd, næstformænd og foreningskontakt-personer.  
 

”Vi er glade for at fortælle, at der nu åbnes yderligere for jeres aktivite-
ter og muligheder.  
 

Følgende faciliteter genåbner nu, efter COVID-19 lukning: Omklædnin-
ger og køkkener. 
 

Bemærk genåbningsdato og de særlige rammer for benyttelse i forbin-
delse med foreningsaktiviteter. 
Til orientering: Der er etableret weekendrengøring lørdag og søndag, 
som er en COVID-19 udvidelse. 
 

Foreninger bedes fortsat orientere sig, og følge de gældende COVID 19 
retningslinjer fra Kulturministeriet, herunder pladsbegrænsninger: Op-
hold i lokaler med primært siddende aktivitet: 1 person / 2 m2: ved an-
det aktivitet: 1 / 4m2. 
 

https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/ 
 

Køkkener:  
Køkkener genåbnes mandag uge 34. I kulturhusene er der etableret 
weekendrengøring lørdag og søndag, fra uge 35. Brugere skal selv sør-
ge for afvaskning eller afspritning af fælles redskaber og kontaktflader i 
køkkenet, før og efter brug. Medbring egne karklude og viskestykker.  
 

Rigtig god foreningssæson i Egedal Kommunes idræts- og fritidsfacilite-
ter. Tage gerne kontakt til undertegnede, hvis I har spørgsmål til oven-
stående. 
Endvidere: Kommunen stiller sprit til hænder ved ankomst til rådighed 
ved alle indgange.  
 

Foreningen står selv for at spritte alle kontaktflader af efter brug. (Ved 
kontakt telefonisk med kommunen 15.9.2020) er der ingen regler om 
afspritning før møder, idet man går ud fra at hver enkelt forening over-
holder afspritning efter mødet.) 
 

Er der mangel på sprit ved indgangene må i endelig give besked herom. 
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På gilderådsmødet besluttes følgende indtil videre: 
   at hver enkelt gildebroder og gæster er ansvarlig for selv at medbringe det service, hver i     
   sær selv skal bruge og tager det med retur. 
 

   Selv medbringer drikkevarer herunder vand til eget forbrug. 
 

   Selv medbringe kaffe/ te . Kan eventuelt aftales gruppevis. 
 

   Som udgangspunkt anvender vi ikke Køkkenet.  
 

Forslag til grupperne, kan være at gildemøder kan afholdes som kaffemøde eller servere 
smørrebrød  
 

Forslag til julemøde, kan være at afholde det som julefrokost med platter. 
 

Nytårsmøde med kolde anretninger – der er portionsanrettet. 
 

Der opfordres til at gildebrødre betaler via Mobil Pay for  deltagelse i gildemøder. 
(dette begrundet i at  det p.ga coronakrisen er svært at komme af med kontanter.) 
 

Pkt. 7  Knuden v/ Povl-Erik 
Alle knuder er nu lagt ind på vores hjemmesiden. 
 

Pkt. 8 Fredslyset v/ Jens-Erik 
GM agter, at tilmelde os til Fredslyset den 24.11.20, kl. 18. i Sct. Laurentii Kirke, Roskil-
de. 
 

Når højtideligheden er afsluttet i kirken tændes faklerne udenfor og fakkeltoget går op  
gennem hovedgaden til Domkirken. I Domkirken er der gudstjeneste kl. 19 , hvor  
fredslyset føres ind og alterlyset tændes. Når gudstjenesten er forbi kan man få tændt sit  
lys og tage med hjem til eget gilde. Stafetten kører rund derfra. 
 

Vores gilde bruger fredslyset 1. søndag i advent i kirkerne i Ølstykke. 
 

Herudover i en spejdergudstjeneste i Ølstykke kirke og i en eftermiddagsguds- 
tjeneste på Plejehjemmet Egeparken i Ølstykke. 
 

Pkt. 9 Gildeløb  
GM orienterer, at Gildeløbet blev planlagt afholdt 16.1.21. Der var en plan om at, 
 planlægning skulle være en overordnet planlægning i februar 20 og en detaljeret  
planlægning og uddelegering af opgaver i september 20. 
 

Mødet i februar blev udsat. Der er ikke planlagt yderligere møder ud over at datoen for 
gildeløbet er på plads. 
 

Pkt. 10 Dansk Flygtningehjælp. 
Flygtningegruppen  koordinatorer og medkoordinatorer for Dansk Flygtningehjælp som er 
valgt i gildet, har besluttet, at vi ikke skal deltage i indsamlingen i år. 
 

Det er begrundet i at Dansk Flygtningehjælp har ændret deres koncept til et koncept vi ikke 
kan leve op til.  
 

Pkt. 11 Eventuelt  
Ingen drøftelser under eventuelt.  
 

Referent 
Annie Andersen GK 
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Arresø Distrikt - Sct. Georgs Gilderne 
 

Referat fra Distriktsgilderåd d. 9. september 2020 
Afbud: Gribskov, Ølstykke, Ledøje-Smørum pga. mulig Covid-19 smitte 

1 og 2. Hillerød fraværende 

Dagsorden. 
1) Nyt vedrørende distriktet. (DGM) 

Vi skulle gennem et forår med noget helt nyt, nemlig et land der på 
få dage blev lukket ned, og forsamlinger ikke længere var tilladt.  
Vi valgte at holde vores gildeting som et virtuelt et af slagsen, hvor 
de enkelte punkter blev mailet ud, og herudfra kunne man tage  
stilling. 
 

Vi havde delt det op i små klumper, og det er mit indtryk at det,  
situationen taget i betragtning, blev taget godt imod. 
 

Ledelsen blev genvalgt, og det samme gjorde vores DUS,  
hvorimod det ikke lykkedes at finde en ny DIS, da Martha havde 
valgt ikke at genopstille. 
 

Vi havde gildehal for en uge siden i Dragehytten i Hillerød, og  
fremmødet fra andre gilder end Hillerød var yderst sparsom. 
 

Jeg syntes det var rigtig dejligt at den trods alt kunne gennemføres. 
 

Coronatiden er også blevet brugt til at diskutere gildernes fremtid, 
og de enkelte medlemmers medlemskab, i lyset af vores LGLs  
arrogance og ligegyldighed med gildebrødrene. 
 

Senest har de 2 gilder i Holbæk meddelt at de stopper, og der er  
nu en dialog med LGL om hvad de havde tænkt sig at gøre med de  
35 berørte gildebrødre. 
 

LGL har valgt at overlade det til det ekstraordinære Distriktsforum  
ultimo oktober. 
 

I Sjællandsnetværket har vi naturligvis også diskuteret situationen, 
og DGM fra Roskilde Hedebo har meldt sig ud med øjeblikkelig 
virkning. 
 

Vi prøver at holde fanen højt, og har barslet med en ide der skal  
støtte op om gildebevægelsen, og samtidig give noget PR der  
måske kan tiltrække nye, yngre gildebrødre. 
 

Der er i LGLs indkaldelse til Distriktsforum åbnet op for at der kan  
deltage en udover DGMerne. Jeg vil godt kraftigt opfordre til at der  
er en mere end mig, der tager afsted. 
Efter mødet er det besluttet at DGK deltager. 
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Jeg må indrømme at jeg ikke har evnerne til at komme med nye ind-
spark til fremtiden. 
En meget positiv ting er at Jette Drøger fra 1. Hillerød er gået ind 
som med-DUS sammen med Bente. Jette har ofte vist at hun har 
nogle ideer der skal afprøves, og jeg ønsker Jette al muligt held med 
jobbet, og ønsker Jette velkommen. 
 

Dette kunne være en model for DGM, altså mig også. En at sparre 
med. 
 

Vi bliver i den glædelige skuffe, idet vores ridderaspirant har med-
delt at hun er klar til optagelse i ridderhallen d. 5. november, arran-
geret af Ledøje Smørum 
 

2) Nyt vedrørende det internationale arbejde i distriktet. 
    a. Fellowship 2020 

AFS har givet tilsagn om at fortælle om organisationen og dens arbejde. 
DGK spørger kontaktpersonen Morten for at høre vedr. evt. betaling/
sponsering af en udflugt eller lign. i lokalforening Nordsjælland, som 
Morten er formand for. 

 

3) Nyt vedrørende kursus- og mødeaktiviteter i distriktet (DUS) 
Man arbejder med Verdensmålene (se evt. Gildernes hjemmeside) 
 

I-dag 2021 planlægning er i gang. Overvejer Distriktshøjskole  
vinteren 21-22. Alt efter antal deltagere kan ’små’ gilder evt. gå  
sammen som gruppe.  
 

4) Nyt fra gilderne 
Ølstykke afholder Sct. Georgs Gildehal i aften. Gildetinget den 11.  
marts, var vort seneste møde, og vi havde brug for at få indsat den  
valgte Gildeledelse. 
Der har været 2 dødsfald i Gildet her i foråret, så vi er nu 29 gilde 
brødre. Vi har valgt en ny Gildeskatmester, Inge Hallum, som for 
venter at blive optaget som ridder på gildehallen den 5. november. 
Frederiksværk optager 3 væbnere d. 22. september med væbner 
slag af en ny væbnerstav (tidligere tradition genoptaget/-opdaget).  
 

Arrenæs genvalg i GL pga. antal GB kører man nu som en gruppe. 
 

Frederiksværk og Arrenæs vil holde fælles nytårsgildehal og arbej- 
der på at Distriktets Friluftsgildehal 2021 kan afholdes omkring  
Knud Rasmussens hus. 
 

Sammenlægning af de 2 gilder faldt, da gruppen nedlagde sig selv. 
 

Hillerød har holdt fælles gildehal hvor Coronareglerne blev brugt. 
Frederikssund har fået ny Skatmester Marianne Laustsen. 
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5) Økonomi (DGS) 

DGS fremlagde regnskab for dent forløbne tid. Kontingenter indgået og  
forbrug på ca. 500,- kr 
 

6) Landsgildeting (DGM) rettet til Ekstraordinært Distriktsforum 
Der er uro de 3 steder der fremlagde svar på sidste LGT, svarene blev  
optaget under ’blandede bolsjer og er ikke at finde mere, da indlæg fjer 
nes efter 6 måneder. 
 

7) Gildernes fremtidige økonomi 
Det kan måske blive trange tider, da indtægterne falder pga. af faldende  
antal GB. Så flere steder vil skulle bruge af ’formue’, hvis der er nogen. 
 

8 )Ridderoptagelse ? 
Spørgsmålstegnet kan fjernes der er en ridder at optage. Ledøje- 
Smørum er arrangør. HUSK tidsfrister for optagelse i Gildebladene. 
 

9) Eventuelt. 
DGK og webmaster:  
 

Husk det er Gildekansleren, der er ansvarlig for at mailadresser er  
rigtige i maillisterne under distriktet. Det betyder at når der er nye  
personer på poster i GL + GIM og GUS skal Gildekansleren advisere  
webmaster om dette ved at sende en mail indeholdende den  
mailadresse der skal fjernes og den nye, der skal på listen. 
 

Det blev besluttet at vi sætter GIMerne ind i Distriktsstafetten.  
Efter min mening har vi p.t. følgende GIMer: 

 

Susanne fra 1. Frederiksværk 
 

Martha fra Arrenæs 
 

Ulrik fra 1. Hillerød 
 

Stig fra 3. Frederikssund 
 

Hvis der er valgt andre, må Gildekanslerne MEGET gerne give 
 mig og webmaster besked, som beskrevet ovenfor. 

 
Da vi p.t. ikke har nogen DIS er det efter rådets mening, en god 

 løsning. 
 

Stig Laustsen  
DGK 
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Tusinde tak for gavekortet til Hytholm Keramik som jeg 

Kære Gildebrødre 
  

Gildeledelsen har efter Gilderådsmødet overvejet Gildets 
aktiviteter på baggrund af DGK’s mail af den 18.9.2020 
formiddag og Statsministerens pressemeddelelse samme 
dags eftermiddag. 
 

På denne baggrund har Gildeledelsen besluttet, at gildemø-
der og gildehaller udsættes indtil videre. 
 

Vi vurderer, at hvis grupperne ønsker det, er det ok, at fort-
sætte med gruppemøder. 
 

Pas på Jer selv og hinanden. 
 

Mgh 

Gildeledelsen   

Kære gildebrødre. 
 

Tusinde tak for gavekortet til  
Hytholm Keramik som jeg  
modtog i forbindelse med min 
fødselsdag. 
 

MGH Lene 


