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Kære gildebrødre med ægtefæller 
 

Nu er det tid til at finde festtøjet frem, for gruppe 4 inviterer til  
en festlig nytårsgildehal på Græstedgård lørdag 11 januar 2020 

 

Vi mødes til vandrehal i hestestalden kl. 17.00 
Vi afholder gildehal kl. 17.30 

 

Efter gildehallen vil der være dækket op til fest i salen, 
hvor der vil blive serveret en 3 retters menu 

 

Senere på aftenen vil der være lidt underholdning på ca. 1 time 
 

Prisen for alt dette vil være 200 kr. + drikkevarer til gode priser 
 

Tilmelding senest 5 januar til 
 

  Lis      2653 0169 b.l.larsen@cdnet.dk 
 

  Jens Erik    2019 7073 jestub@pc.dk 
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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   

Redaktionen ønsker tillykke  

Tusind tak for den flotte buket 
jeg modtog i forbindelse med  
mit hospitalsophold. 
  

Gildehilsen Anne-Grethe. 

Kære Gilde. 
Hjertelig tak for en flot vingave til min 75 års fødselsdag 
her i december. 
Nina og jeg glæder os til at nyde den fine vin. 
Da vi nu er i december måned, vil jeg her benytte 
lejligheden til at ønske alle Gilde søstre og Gilde brødre 
en glædelig jul og et godt nytår. 
Med Gildehilsen Helge. 

Kære Gildebrødre. 
Tak for jeres engagement i Gildet i årets løb.  
Der har været en fin mødedeltagelse og en god vilje 
til hjælpsomhed, hvor der var brug for det. 
Tak for alt i det gamle år, og I ønskes alle et godt og 
glædeligt nytår, hvor vi går ind i tyverne. 
Gildeledelsen  
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Julemødet lørdag  den 7. december 2019  stod i den gode  
julemads tegn. 
 
Tak til arrangerende   gruppe og Benthe     
kokkepige, samt de tre   skønne unge mennesker, 
som servicerede os      under julemiddagen. 
Lækker flæskesteg,      med hvide– og brune                 
kartofler og rødkål      og ris ala mande til  
dessert.  
Selvom vi ikke er     så adrætte mere, 
kom vi godt rundt     om træet, og så var 
der gaver til alle.   
Til kaffen blev    cellerne i hjerne sat 
på prøve da vi     skulle igennem to 
opgave pr. bord. 
 
En hyggelig  aften             i godt selskab. 
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Fredslys 2019 forts. 
 
Udenfor Domkirken fik vi så tændt vores medbragte olielam-
pe med Fredslyset, og vi kørte til Sankt Agnes Vej til Gilde-
huset til det 3. afsnit. 
 
Her havde Roskilde Gilderne dækket op med æbleskiver, 
kaffe, the og chokolade. De udefra kommende gilder præsen-
terede sig. Her fornemmede man, at det østlige Danmark fik 
sit Fredslys. 
 
Odense, Korsør, Kalundborg, Dragsholm, Næstved, Vording-
borg, Køge Roskilde, Hillerød, Frederikssund og Ølstykke. 
 
Der var en afslappet holdning til betaling. Man kunne selv 
vælge, hvor meget man ville lægge i kurven ved udgangen. 
 
Søndag den 1. december blev der tændt fredslys på alteret og 
i adventskransen i både Ølstykke og Udlejre kirker. Præsten,  
 
Bo Sonn gav en god orientering om Fredslyset. 
Af mulige kommende Fredslys aktiviteter er der planer i for-
bindelse med en Gudstjeneste på Plejehjemmet ved Egedal 
Rådhus, og ved en spejder  
 
Gudstjeneste med Fakkeltog fra Plejehjemmet til Ølstykke 
Kirke den 10. december, kl.: 17:45. 
Jens Erik 
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Stafetten Peter Hovgaard-Jensen 

Alice Høxbroe skriver stafetten i februar 2020 

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

 

Her ved juletid er der 
mange  
traditioner.  
 
Det vil sige noget vi gør år 
efter år. 
 
På arbejdspladser og i for-
eninger holdes julefroko-
ster, med indtagelse af stør-
re eller mindre mængder 
alkohol. 
 
I børnehaver og skoler er 
der klippe-klistre dag, hvor vi bedsteforældre også er inviteret.  
 
Vi pynter op til jul – både inden for og uden for.  
Nogle veje har sågar konkurrence i, hvem der har den mest  
spektakulære udsmykning. 
 
Stafetten forsætter på side 4 
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Stafetten forsat 
 

Juleaftensdag går mange i kirke for at høre juleevangeliet. 
 

Julemiddagen skal bestå af and og eller flæskesteg med rødkål 
og brunede kartofler og sovs.  
 

Til dessert får vi i mange familier ris a la mande med en  
mandel i. 
 

Et pyntet juletræ med pakker under, må vi også have, et som 
vi kan gå rundt om og synge julesange/salmer. 
 

I juledagene besøges familien, hvor der igen indtages mad og 
drikke. 
 

Der er dog et stigende antal personer, der dropper juletraditio-
nerne og rejser væk i julen og et stigende antal er frivillige,  
og sørger for, at andre får en hyggelig juleaften. 
 

I januar mødes vi traditionen tro til nytårsgildehal og et nyt 
traditionsrigt gilde år begynder. 
 

I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår. 
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STOR TAK til Amalie 

 
Fredslys 2019.   
 
Tirsdag den 26. november deltog  
3 gildebrødre fra Ølstykke I 3 fredslys 
arrangementer I Roskilde. 
 

Den første var kl. 18 i Sankt Laurentii  
Katolske Kirke. Kirken var næsten 
fyldt, ca. 250 personer, hvor flertallet 
var spejdere. I denne kirke blev samler-
ne afsunget stående.  
 
Jeg huske 2 af dem, det var Dybt hælder året i sin gang.  
Der blev læst en bibeltekst, og afsluttet med Dejlig er jorden. 
Vi fik en beretning om Fredslyset, bl.a. om at der i kirkens 
krypt blev opbevaret en flamme, som så kunne fordeles hvert 
år i slutningen af november. 
 

Efter Gudstjenesten blev der tændt fakler til alle der ønskede 
at deltage i fakkeltoget. Selv om fakkelbærerne gik 4 og 4 
var der et meget langt optog.  
 
Vi kom godt rundt i byen. Via Frederiksborggade – Dronning 
Margrethes vej, Sortebrødre Plads og Sortebrødre Stræde til 
Algade. Der var mange tilskuere på hovedgaden frem til 
Stænder torvet og til Domkirken. 
 
Der begyndte 2. afsnit med skøn orgelmusik og en julesalme. 
Fredslysbudskabet, som var skrevet af Generalsekretæren i 
Folkekirkens Nødhjælp, blev læst op og præsten holdt en 
spændende prædiken.  
Efter trosbekendelse og velsignelse sang vi til slut: Du som 
har tændt millioner af stjerner. 
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<– spejderidéen for voksne 
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2019 

2020 

Årsplan 2020 
 

11/01-2020  Nytårsgildehal               Gruppe 4  
20/01-2020  Gilderådsmøde              Gildeledelsen/gruppefmd 
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  

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



Side 6 

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