GILDEMØDE
12.02.2020
Vi mødes i stalden på Græstedgård kl. 18.30
Husker som barn:
Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have
Men det får vi ikke !

KNU

DEN

Februar

Der vil blive serveret en let anretning.
Prisen for denne aften
ekskl. drikkevarer er 50,00 kr.

2020

Sct. Georgs Gildet

Ølstykke

Vand, vin og øl til rimelige priser
Tilmelding til Alice senest
søndag d. 09. februar
Mob: 2986 6988
E-mail: alice@hoxbroe.com

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke

Med gildehilsen
Ruth, Jytte, Alice, Kai og Povl-Erik

43. Årgang
Nr. 427

Side 12

Side 1

Vibeke Raae
Mogens Nielsen

15. februar
17. februar

Redaktionen ønsker tillykke
Mindeord om Mogens Andersen 17-01-2020
Det er med sorg, at jeg skal oplyse, at vores gildebror I 28 år,
Mogens Andersen er død I en alder af 70 år.
Han sov stille ind i hjemmet i morges.
Mogens blev optaget i Gildet den 8. januar 1992. Og dermed
fik Gildet en ny ildsjæl. Han havde tidligere været meget aktiv
i Erik Harefod, og det var da også spejderaktiviteter, Hellebardløb/
fællesløb der havde hans store interesse.
Men det blev nu udvidet med Banko og biografture for ældre.
Da vi fik til opgave at uddele kirkeblade i Ølstykke Sogn, gik Mogens
aktivt ind i planlægningsarbejdet. Mogens påtog sig også lederrollen i
aktiviteten med indsamling til Dansk Flygtningehjælp, hvilket fremgår
af hans insisterende indlæg i Knuden om at melde sig som indsamler.
For ca. 10 år siden blev Mogens ramt af sygdom; men med familie og gode venners
hjælp kunne han stadig deltage i Gildets aktiviteter, og vi mindes gerne hvordan
Mogens spredte glæde omkring sig når han dansede om juletræ i kørestol. I de senere
år, var det overvejende musikken der fangede hans interesse, og han deltog gerne
hvor der var sang og musik. Mogens fik sat tydelige spor i Gildet i de 28 år, som han
nåede her.
Vore tanker går til Annie og hendes familie. Æret være hans minde.
Jens Erik
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Alice Høxbroe

Stafetten

2020
11/1
Vi var mange gildebrødre der havde stor glæde under den velarrangerede Nytårsgildehal med god tale ved GM og efterfølgende 5. min Sct
Georg ved John.
Og runde borde til de kongelige, politikkerne og præsidenterne - sikke
en opfindsomhed. Taffelmusik til den gode menu med unge tjenende
ånder.
Og så skulle benene røres. Op på linje og så giv den gas til line dans.
Marianne og Merethe fik efterhånden sat skik på vores ben, og det så
ganske professionelt ud !
Tak til arrangerende gruppe for gode oplevelser og en underholdende
aften.
APE

Nytårsforsætter jeg bør kunne holde
Jeg vil se mine kære mere

Det er jo dem, der gør mit liv lidt sjovere.
Så jeg vil finde tid til at være sammen med dem.
Det behøver ikke at tage lang tid eller koste en masse penge.
Vil ringe, når jeg alligevel sidder i bussen og keder mig.
Dyrke motion sammen.
Spise frokost sammen.
Det er en god investering i mig selv og i mit eget velbefindende - og
så er det sjovt!

Jeg vil spise mere chokolade

Chokolade smager helt fantastisk – og det traditionelle nytårsforsæt
dikterer sikkert - at det skal skæres helt væk.
Men hvorfor nu det?
Det smager jo himmelsk og så kan det faktisk være rigtig godt i de rette
mængder.
Stafetten forsætter på side 4
Povl-Erik Høxbroe skriver stafetten i marts 2020
Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 februar 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

OBS

Regnr. 1551 kontonr. 3433302834
www.oelstykkegildet.dk
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Stafetten forsat

Gildemester talen fortsat

Jeg vil holde en ugentlig hjemme-dag

Hvem har sagt, at jeg skal løbe en maraton for at få det bedre med mig
selv?
Jeg vil tage den lette og lidt mere lækre vej - pimpe og pleje min krop
med en dejlig hjemme frokost.

Forkæle mig selv med et langt karbad, og en forfriskende ansigtsmaske.
Smøre min krop ind i bodylotion og pleje mine fødder og ben – fordi jeg
fortjener det!

Jeg vil pleje lokkerne hele året

Da jeg også elsker at passe godt på mig selv, husker jeg lokkerne.
Uanset om jeg har langt eller kort hår, er der næsten ikke noget så tilfredsstillende, som en dejlig hårkur og en god balsam.

Hvis jeg er rigtig god, kan jeg måske også lokke en hovedbundsmassage
ud af Povl-Erik?

Jeg vil passe ekstra godt på min hud

Når klokken har passeret midnat og dynerne kalder, kan det gå lidt for
hurtigt, og måske er det renserutinen og hudplejen, der ryger i svinget.
Jeg vil afsætte lidt ekstra tid til mig selv i det nye år, og find en renserutine, der virkelig passer til mig!
Så bliver det både sjovt og skønt at rense og pleje huden hver aften.

Jeg vil lære at sige pyt

Jeg har sikkert tusinde ting på min huskeliste og jeg vil så gerne nå det
hele, men måske er det også helt i orden, at sige ”pyt” til to do-listen en
gang i mellem, så jeg også har tid til at passe på mig selv.
Jeg vil ignorér min dårlige samvittighed og tænk på, hvor meget det kan
gavne mig at sige fra.
Så får jeg måske også overskud til det, der virkelig gælder.

Side 4

Et eksempel er, at en børnehave i hovedstadsområdet
ville inddrage forældrene i en drøftelse om, hvad der skulle være det foretrukne tema i fremtiden. Der var mulighed
for at vælge: økologi i hverdagen – Digital dannelse –
Men forældrene ville hellere tale om, hvordan de opdrager
deres børn til at tænke på andre end sig selv. De ville venlighed. Konklusionen blev følgende: Hils, når du kommer
ind i børnehaven, smil til en fremmed eller lad en bilist flette ind i din bane. Hvis børn dagligt ser deres forældre gøre noget hensynsfuldt for andre, vil de med tiden begynde
at spejle deres adfærd. Tilstræb i hvert fald at gøre mindst
én venlig ting hver dag.
Børn vil med tiden opfange det, og adoptere adfærden.
Sæt ord på både venlig og uvenlig opførsel. Fortæl barnet, hvordan det føltes, da du fik et smil fra en fremmed,
og hvordan du havde det, da du masede dig foran i køen
ved kassen. Forvent, at dit barn gør noget godt for andre.
Se tilbage på dagen sammen og spørg: Gjorde du noget
for nogen i dag, som gjorde dem glade? Så du nogen andre, som gjorde noget for en, som du syntes var sødt?
”Venlighed er kærlighed, der er gjort synlig. Og der er en
række sunde sideeffekter forbundet med at give og modtage venlighed, men teknologiens konstante tilstedeværelse presser os
med TAK
den til
konstante
STOR
Amalie mulighed for afbrydelse.
Konsekvensen er, at vi fremstår fraværende og lukkede,
og ofte ser vi ikke hinanden som mennesker.
Vi skal nu vælge, hvad vi vil med fremtiden.
Lad kærligheden vejlede os.
Vær beredt.
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Gildemester talen den 11. januar 2020

Stafetten forsat

Jeg vil tage udgangspunkt i gildelovens §6: At gøre livet
gladere og lysere for andre.

Om natten arbejder huden på højtryk på at regenerere sig selv, men det
også er her, at huden bedst optager alle de lækre ingredienser fra din natlige hudplejerutine.

Det drejer sig om venlighed. Her ved nytårstid sker det
ofte, at man tager et tilbageblik og sætter sig mål for
fremtiden. Og det gør vi så nu.
Man kan beskrive venlighed som kærlighed, der er gjort
synlig. Eller man kan udtrykke det som i Den Danske Ordbog, hvor der står: ”At vise imødekommenhed og hjælpsomhed over for andre. ”
Lad os prøve at gå langt tilbage i tiden, og se hvad de
gamle grækere mente om emnet.
I Apollontemplet i Delfi i antikkens Grækenland var der
indhugget en kort sætning i væggen. Kend dig selv. Det
betyder, at man var en del af - og tog del i en sammenhæng, som rakte ud over en selv.
At mennesket i antikken skulle kende sin placering i en
altomfattende sammenhæng, som er større end det enkelte menneske. Hos de gamle grækere er man kun et menneske, hvis man rækker ud over sig selv. Måden var venligheden og venskabet. I vores tid værner vi om det private, men dengang bestemte man, at ordet for privat var
’idioti’. Idioti var, når man ikke tog del i noget fælles.
På Askov Højskole lærte man om dannelse. Men det drejede sig ikke om fine kundskaber og gode manerer; men
om at udvikle en opmærksomhed i mødet med næsten,
verden og Gud.
Hvad vil vi så i fremtiden?
Det kan der være flere forskellige bud på.
Fortsættes på side 9
Side 8

Jeg vil have masser af skønhedssøvn

Det anbefales faktisk, at jeg får 7-8 timers søvn hver nat – og så kan vi
vidst godt blive enige om, at det er super dejligt at sove.
Redaktionen sender de bedste nytårsønsker til
alle og
ogpasse
jeres på
kære
medstråler
tak for året der gik
Jeg viljer
elske
solens
Før vi ved af det, bliver det (forhåbentlig) forår igen, og solen vil vise sit
lune ansigt.
Jeg ved fra hudlægen, at solens stråler er den helt store hudsynder, når
det gælder hudskader og for tidlig ældning, så hvorfor ikke investere i en
daglig solfaktor? Man samler sammen igennem hele livet.
Så kan jeg nyde solen med rigtig god samvittighed.

Jeg vil rense mine drømme, vaske dem med mild sæbe og
bruge dem som jeg plejer.
TAK.
Som de fleste sikkert ved forlod jeg GILDET pr 1. januar.
Det skyldes at min alder og helbred ikke rigtigt vil kæmpe
sammen med mig.
Jeg takker således hver og en for en dejlig tid sammen med
jer. Hyggelige møder, gode foredrag, godt kammeratskab, dejlige ture mv.
I sandhed blev det bekræftet over for mig "en gang spejder,
altid spejder".
Jeg vil nu fortsætte med familiens nye spejder ALBA 9 År,
jeg tror jeg kan lære hende en del.
Stor spejderhilsen
Ove med stor hilsen fra Birgit.
VÆR BEREDT
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Indkaldelse til
Gildeting
I henhold til vedtægterne indkaldes herved til
Ordinært Gildeting
Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19:30
På Græstedgård, og med følgende dagsorden:

1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent.
Gildemesteren aflægger beretning til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
5.
Beretning fra grupper, udvalg og enkelt funktioner.
6.
Valg af gildeledelse og 2 suppleanter.
7.
Valg af herolder.
8.
Valg af gildebrødre til udvalg og enkelt funktioner.
9.
Valg af revisor og suppleant.
10. Eventuelt
Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes
behandlet under pkt. 3 skal fremsendes skriftligt eller helst
pr. mail til gildekansleren senest 30 dage før gildetinget.
Hvis der skulle være gildebrødre, som er forhindret i at komme til gildetinget, skal dette meddeles til Gildekansleren senest den 9. marts.

Januar 2020

Redaktionen sender de bedste nytårsønsker til
Gildebrødrene
jer alle og
jeres kære meder
takansvarlige
for året der for
gik. referater og

indlæg til Gildeting onsdag 11. marts 2020

Med henvisning til § 7 i vedtægterne gøres opmærksom på,
at beretninger fra grupper, udvalg og enkelt funktioner skal
fremsendes skriftligt eller helst pr. mail til kansleren senest
30 dage før gildetinget. Samme frist gælder for forslag, der
ønskes behandlet under pkt.3. Det vil sige senest mandag
den 10. februar 2020.
Det drejer sig om følgende:
1.
Gildemesterens beretning. (Jens Erik)
2.
Forslag til behandling under pkt. 3 (Gildebrødre)
3.
Regnskab 2019 samt forslag til budget 2020 (Lis)
4.
Beretning fra grupper og udvalg:
a.
Gruppe 1 (Henning Christensen)
b.
Gruppe 2 (Annie Andersen)
c.
Gruppe 3 (Helge Erichsen)
d.
Gruppe 4 (John Jensen)
e.
Gruppe 5 (Povl-Erik Høxbroe)
f.
Frimærkebanken (Peter)
g.
BUS (Annie)
h.
Gildeløb (Jens Erik)
i.
Knuden (Redaktionen)
j.
PR (Inge)
k.
Webmaster & Gilde-Scrapbog (Helge)
l.
SØS (Udvalg)
m. Dansk Flygtningehjælp (Udvalg)
Med gildehilsen
Gildeledelsen

Med gildehilsen
Gildeledelsen
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