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Velkommen til Sct. Georgs Gildehal  
med indsættelse og jubilæum 

 

Vi starter med vandrehal kl. 18.00  
 
 

Efter Gildehallen vil der blive serveret  
en let anretning til kr. 50,00  

 
Vin- Øl- Vand sædvanlige priser  

 
 Tilmelding senest søndag d. 5. april 2020  

  
  Annie Andersen: E-mail   acandersen1949@gmail.com 
                                   

            Tlf. 2551 8949 
 
  Anne-Grethe Langgaard  E-mail   a.langgaard@mail.dk 
 

                                           tlf. 2971 4547 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
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Lisbet Hovgaard-Jensen    7. April 
Benny Larsen   10. April 
Poul Kaltoft    24. April 
Inge Hallum    27. April 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 april 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 

OBS

 

Husk fra Gilderådsmødet den 16/9-2019  
 

Redaktionen orienterede om, at der manglede 
stof til knuden 
 

Gildeledelsen og Rådsrepræsentanterne drøftede, hvordan 
vi kunne få mere liv i Knuden. 
Det blev aftalt at arrangerende gruppe skriver referat fra 
afholdt gildemøde, som sendes til Knuden.  
 

Så bliver det tilgængeligt for alle gildebrødre, også dem 
der ikke deltog på gildemødet.  

Lene Jørgensen skriver stafetten i maj 2020 
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Året inddeles i fire dele, der er afgrænset af de fire solhverv:  
1. Forårsjævndøgn (20. eller 21. marts).  
2. 2. Sommersolhverv (20. eller 21. juni).  
3. 3. Efterårsjævndøgn (22. eller 23. september).  
4. 4. Vintersolhverv (21. eller 22. december).  

Forårsjævndøgn betyder farvel til vinteren 
 

Fredag den 20. marts 2020 er det forårsjævndøgn, der bebuder forår og sommer.  
Dagen, hvor dag og nat ligesom ved efterårsjævndøgn siges at være lige lange, er en af 

Ved jævndøgn er dag og nat ikke lige lange  
  

Det er imidlertid ikke helt rigtigt. Det tidspunkt falder altid lidt før forårsjævndøgn og lidt 
efter efterårsjævndøgn. Slår man op i en almanak, kan man da også se, at dagen  
den 20. marts er længere end natten. Det skyldes to ting.  
 

For det første siger man inden for astronomien, at Solen er stået op, når centrum af solski-
ven er over horisonten. Ligesom man definerer jævndøgn som det tidspunkt, hvor Solens 
centrum passerer Ækvator. 
Men i folkemunde betragter vi solopgang som det øjeblik, hvor Solens overkant titter frem 
over horisonten, mens solnedgang er det tidspunkt, hvor den synker ned under horisonten. 
Det gør dagen et par minutter længere. 
 

For det andet afbøjes Jordens atmosfære, når Solen står lige under horisonten. Det får det 
til at se ud, som om Solen står en smule højere på himlen, end den i virkeligheden gør. 
Og det betyder, at Solen kan ses cirka fire minutter længere både før solopgang og efter 
solnedgang på vores breddegrader. 
  

Forårsjævndøgn bebuder sommer 
Selvom jævndøgn altså ikke lever helt op til sit rygte, er der flere ting, der gør dagene til 
noget helt specielt. 
Det er de to eneste tidspunkter på året, hvor Solen står op stik øst og går ned stik vest.  
Og de eneste tidspunkter på året, hvor en person, der står på Ækvator, kan se Solen passe-
re lig over sit hoved. 
 

På Nordpolen er forårsjævndøgn begyndelsen på seks måneder med uafbrudt lys, mens 
det på Sydpolen er optakten til seks måneders mørke. 
 

Man skulle tro, at vores fire årstider skiftede afhængigt af, hvor tæt Jorden kommer på 
Solen i sin ellipseformede bane. Men sådan hænger det ikke sammen. 
 

Årsagen er derimod, at Jorden hælder cirka 23,5°. Og på grund af hældningen skiftes den 
nordlige og den sydlige halvkugle til at pege mod Solen i løbet af Jordens kredsløb om 
Solen. 
 

Hos os nordboere og tilsvarende mod syd skifter dagenes længde og solens stilling på 
himlen så meget, at vi har fire årstider, mens troperne kun har to. 

https://illvid.dk/naturen/aarstider/hvorfor-har-vi-aarstider


Side 14 

Kære gildebrødre 
 

Pas på jer selv  
til vi ses igen. 

Side 3 

Stafetten John Jensen 

Stafetten, arkæologi fra fortid til nutid. 
 

Der er adskillige beviser på menneskehedens liv for mange tusinde år siden, det 
ligger skjult under jorden samt på bunden af havene. Der er mange spor efter 
mennesker, som vi endnu ikke kender til. De ligger godt velbevarede overalt på 
kloden.  
 

Det er arkæologernes opgave at finde og studere den kendte og ukendte historie, 
når nye fund opdages, skal de undersøges grundigt, hvilket er kommet mange 
entreprenører på tværs. Så må de udskyde igangsættelse af nye byggeopgaver. 
 

Førhen var arkæologien en skattejagt, men da man begyndte at interessere sig for 
at dykke videnskabeligt ned i fortiden’s minder opstod der på verdensplan større 
interesse for at udforske dette enorme område. Hvert land ville meget gerne dyk-
ke ned i deres forhistorie. 
   

Før i tiden havde man skildret mennesket’s historie ved at læse bibelen, fra sagn-
historier samt forfattere, mest græske. 
 

I løbet af 17-1800 tallet gik man over til at bruge mere nøjagtige ting/redskaber 
for at analysere det man fandt i jorden. Ved udgravningerne kan man læse histo-
rien i jordens lagdelinger, det kan nærmest beskrives som en beretning i bøger. 
 

I nyere tid anvender man også undervandsarkæologi, der har man fundet adskil-
lige interessante skibsvrag. Bl. a. den Svenske Fregat Vasa der sank i 1628, den 
er nu hævet ved et meget omfattende bjergningsarbejde, konserveret og bevaret 
for eftertiden. 
 

I Tyrkiet har man afdækket dronning Cleopatra’s bade med væltede græske søj-
ler. (dem har jeg kravlet på under en ferie der). 
 

Af store opdagelser, kan nævnes Pompei, det var interessant, at se de meget vel-
bevarede ting de havde udgravet af asken, yderligere kan nævnes de ægyptiske 
pyramider, Troja, hvor Grækerne byggede den trojanske hest, hvormed de indtog 
byen Troja. 
 

Mykenene, byen der ligger på halvøen Peloponnes i det sydlige Grækenland, her 
i ca. 1400-1100 f.Kr. i dette veludviklede broncealder samfund, var der livlig 
handel mellem Ægypten og det sydlige Italien, hvilket kan ses på udgravede ler-
tavler med fortegnelse over lister og afgifter.  
  

På halvøen Yucatan i Mexico fandt Spanierne for ca. 300 år siden spor efter 
Mayaernes meget veludviklede byer og templer. 
 

Skytherne, fra det niende århundrede f. Kr. var et rytterfolk i Sibirien, de havde 
en helt særlig personlig kunst, de fremstillede fint forarbejdede ting metalvarer, 
deres grave har velbevaret indhold, p. ga. den konstante frost. 
 

Fortsættes side 4 
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Gildeting 2020 

Stafetten fortsat 
 

I Kina kan man se en hel underjordisk hær udhugget i terracotta (en type ler), sat 
i værk af Kinas første kejser, ca. år 210 f.Kr. 
 

Det var også interessant at opleve Karthago i Tunesien, med mange ruiner, og 
meget fin stiftmosaik, der bl.a. viser at man skal vaske sig inden man foretager 
familieforøgelse. Samt hvor de letlevende damer kunne besøges. 
 

I Tyrkiet i byen Side, traver man rundt blandt mange gamle og velbevarede ud-
gravede ruiner.  
 

I byen Alta i Nordnorge, kan man se Alta skifer, formodentlig mange millioner 
af år gamle, der ligger lige ud til landevejen, det er herfra mange norske skifer-
varer har deres oprindelse. 
 

Nu om dage anvender man videnskaben som et grundigt instrument. Arkæologi-
en foregår både ved udgravninger og forskning i laboratorier, man bruger bl. a. 
kulstof 14 metoden, der kan datere det fundne meget nøjagtigt, til millioner 
(måske milliarder) af år tilbage i tiden. 
Der er mange hobby arkæologer der bruger håndholdte metaldetektorer, med 
dem er der fundet mange nedgravede skatte. 
 

Mgh. 
John Jensen 

Til ledelsesposter blev følgende  
gildebrødre valgt 
 
Gildemester GM        Jens Erik Stubkjær 
Gildeskatmester GS   Inge Hallum 
Gildekansler GK        Annie Andersen 
 
Gildeledelsessuppleant 1   Ingerlise Petersen 
Gildeledelsessuppleant 2   Helge Erichsen 
 
Fane herold          Helge Erichsen 
Fane herold suppl.    Kai Normann Andersen 
Dør herold          Anne-Grethe Langgaard 
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Sct. Georgs Gildet  
   i Ølstykke 

 
 

Gildekansler 
Annie Andersen 
Ryttervænget 37 
3650 Ølstykke 

25 51 89 49 
www.oelstykkegildet.dk 
acandersen1949@gmail.com 

Årsplan 2020 - 2021 
 
Ølstykke Gildet 
        (stiftet 29. september 1976) 

GM Jens Erik Stubkjær, Marienlystvej 6, 3650 Ølstykke 
     47 17 91 65, E-mail: jestub@pc.dk 
 

GK Annie Andersen, Ryttervænget 37, 3650 Ølstykke 

  25 51 89 49 E-mail: acandersen1949@gmail.com 
 

GS Inge Hallum, Sandalsparken 76, 3650 Ølstykke 
  20 20 93 97 E-mail: ingemariehallum@gmail.com 
 

RED Lene Jørgensen, Strandbakken 39, 3600 Frederikssund  
  51 96 30 99, E-mail: lene-j@email.dk 
 

RED Povl-Erik Høxbroe, Engvej 28, 3650 Ølstykke,  

  23 26 60 32, E-mail: ape@hoxbroe.com 

2020 
 

30/08  Skovtur          Udvalg 
09/09   Gildemøde    Gruppe 2 
14/09 Gilderådsmøde   Gildeledelsen/gruppefmd. 
14/10  Gildemøde     Gruppe 3 
22/10  Fellowshipday     DIS - GIMerne 
11/11  Gildehal     Gruppe 4 
05/12   Julegildemøde     Gruppe 5 
 

2021 
 

09/01   Nytårsgildehal     Gruppe 1 
18/01 Gilderådsmøde    Gildeledelsen/gruppefmd. 
10/02  Gildemøde    Gruppe 2 
10/03   Gildeting             Gruppe 3 
14/04  Sct. Georgs gildehal Gruppe 4 
03/05 Distriktsgildeting 1. Hillerød  
12/05   Gildemøde  Gruppe 5 
09/06   Gildemøde  Gruppe 1 
17/06 Friluftsgildehal Arrenæs 
29/08  Gildeskovtur  Udvalg 
 

Annie Andersen 
GK 

http://www.oelstykkegildet.dk


Side 12 

Kære gildebrødre 
 

På grund af Coronasituationen har Egedal 
kommunesfolkeoplysningsudvalg meddelt, 
at godkendelse af sæsonfordelingen af  
lokalebookninger for møder på Græsted-
gård 2020/2021 er forsinket. 
 
Af hensyn til de grupper der står for de 
første møder efter sommerferien har Gilde-
ledelsen besluttet at I orienteres om vores 
forslag til mødebookninger 2020/2021.  
 
Gildeledelsen vender tilbage når Egedal 
kommune har bekræftet lokalefordeling. 
 
Mgh 
Gildeledelsen 
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Corona situationen den 12. marts 2020 

Kære gildebrødre. 
 

Med henvisning til udviklingen i Coronasituationen,  regerin-
gens opfordringer, Landsgildeledelsens opfordringer, Ældresa-
gen m.v. har gildeledelsen besluttet, at gildemøder, gildehal og 
andre gildeaktiviteter udskydes indtil videre. 
Vi følger situationen løbende. 
Vi beder Jer alle passe på Jer, hver især og håber, at vi kan  
være med til at nedbringe smittefare. 
 

På gildeledelsens vegne 
 

Annie Andersen 
Kansler 

12. marts 2020  
 

Landsgildets opfordring. 
Regeringen har opfordret til sammenhold ved ikke at være 
sammen - og det er det vi vil gøre i den kommende tid.  
 

Landsgildeledelsen opfordrer alle gildeledelser til nøje at vurdere, 
hvorvidt et møde/gildeting/ gildehal/ arrangement skal gennemfø-
res, udskydes eller aflyses.  
Alt med hensyntagen til deltagerne. 
 

Herunder hører også gildernes gildeting, og landsgildeledel-
sen opfordrer til, at også i denne situation følges regeringens 
indtrængende vejledning. 
 

Landsgildeledelsen anbefaler derfor, at gildeting 2020 udsky-
des til senere på året, og indsendelse af gildeledelseserklæ-
ring til landsgildekontoret udskydes foreløbig til 1.9.2020. 
 

Med venlig hilsen 
Landsgildeledelsen 
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SØS på besøg hos Plejecenter Egeparken  

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke har afholdt et arrangement for bor-
gerne på plejehjemmet Egeparken tirsdag den 3. marts 2020.  
 

Arrangementet bød på kaffe, æblekage og en lille en til halsen.  
Desuden var der mulighed for at synge med på populære sange, 
akkompagneret på harmonika af duoen Kate Knigge og Bente Jo-
hannessen. 
 

Det var en rigtig dejlig og hyggelig eftermiddag, hvor der  
deltog cirka 50 borgere og pårørende.  
 

Vi retter en stor tak til personalet på plejehjemmet for den  indsats 
de gjorde for at det skulle være en god oplevelse for borgerne. 
 

Med gildehilsen 
Alice, Povl-Erik, Ruth og Jytte. 
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<– spejderidéen for voksne 
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<– spejderidéen for voksne 
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<– spejderidéen for voksne 
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<– spejderidéen for voksne 


