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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  Gildeskovtur  AFLYST 
09/09   Sct. Georgs gildehal Gruppe 2 
14/09 Gilderådsmøde Gildeledelsen/gruppeformænd 
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/gruppeformænd 
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 
 

Korrigeret den 14.5.2021 p.g.a Coronakrisen 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

43. Årgang 
 

Nr. 431 

Sct. Georgs Gildet   

Ølstykke 
Gildemødet onsdag 
den 10. juni 2020 
afholdes ikke pga. 
Corona epidemien 
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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 

TAK! 
 

Min familie og jeg takker Gildets medlemmer for blomster og deltagelse ved 
Pouls bisættelse. 
 

En særlig tak til de to fanebærere Benny Larsen og Kai Normann Andersen 
for at bære fanen frem. Det var smukt og bevægende at se Dannebrog  
præsenteret ved bisættelsen, og det ville have glædet Poul. 
 

Vi er meget kede af, at der på grund af den omfattende corona pandemi ikke 
var tilladt mere end 25 personer i kirken.  
 

Også stor tak til gildemester Jens Erik Stubkjær for de varme og medfølende 
mindeord om Poul. 
 

På familiens og egne vegne af hjertet TAK! 
 

Lizzie Kaltoft 

Nyt fra Gildeledelsen 
 

Gildeledelsen har korrigeret gildekalenderen på baggrund af Coronakrisen. 
Kommunen har oplyst, at de handler efter og forventer, at Græstedgård er 
klar til aktiviteter efter sommerferien. 
 

Så vi har justeret kalenderen 
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Tsunamier er anderledes og langt kraftigere end almindelige vindskabte bølger. Vindskabte 
bølger har bølgelængder på 100-500 meter, men forekommer kun i havets overflade. 
Tsunamibølger har derimod bølgelængder på 100-500 kilometer og strækker sig hele vejen 
fra havoverfladen til havbunden.  
Der sættes derfor langt mere vand i bevægelse ved tsunamibølgerne end ved almindelige 
bølger. En tsunami bevæger sig væk fra jordskælvet i koncentriske ringe og består af mange 
bølger, der kommer efter hinanden. På det dybe hav er en tsunami kun svage krusninger på 
overfladen som sjældent når en meters højde, men ved kysten rejser tsunamien sig som en 
mur af vand. 
Jordskælvet i Det Indiske Ocean 2004 var et undersøisk jordskælv udløst den 26. decem-
ber 2004 klokken 01.58.50 dansk tid, med epicenter vest for øen Sumatra i Indonesien.  
Jordskælvet forårsagedes af, at to af jordskorpens plader støder imod hinanden og igangsatte 
en serie ødelæggende tsunamier langs med kysten af de  fleste landstrækninger, der grænser 
til det Det Indiske ocean. Tsunamierne dræbte mere end 225.000 mennesker i elleve lande 
og oversvømmede kystområder med bølger på op til 30 meters højde. Jordskælvet er en af 
de naturkatastrofer, der har krævet flest menneskeliv nogensinde. Indonesien, Sri Lanka, 
Indien og Thailand blev hårdest ramt. Jordskælvets styrke var 9,3 på Richter-skalaen. 

Der er noget særligt ved lykken.  
Man kan blive helt glad nar man møder den  
men også beklemt står stille lidt -  
lister sig så varsomt frem som i et minefelt  
og hver gang man sætter foden ned uden at ryge i luften  
glemmer man enten at nyde lykken eller bliver  
sur over ikke at vide hvor længe den varer.  
Så når modgangen endelig melder sig er det  
en lettelse som om man er kommet i sikkerhed.  
 

Det er nu skammeligt for der er noget særligt ved lykken  
som man ellers ikke møder -  
måske ligger fejlen der  
man kender for lidt til den  
burde sætte sig mere ind i den  
jeg tror det er en træningssag.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Jordsk%C3%A6lv
https://da.wikipedia.org/wiki/26._december
https://da.wikipedia.org/wiki/26._december
https://da.wikipedia.org/wiki/2004
https://da.wikipedia.org/wiki/Epicenter
https://da.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://da.wikipedia.org/wiki/Indonesien
https://da.wikipedia.org/wiki/Tsunami
https://da.wikipedia.org/wiki/Indiske_Ocean
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Pandemien  i 2020 har ramt verden og menneskeheden  
med en kraft, vi ikke tidligere har oplevet 

Katastrofer opleves overalt på jorden 
 

Her med tilladelse fra Hanne 5. min Sct Georgs fra Nytårsgildehallen  
den 9. januar 2005 efter Tsunamien ved Thailand 

Da jeg før jul gjorde mig tanker om, hvad disse minutter skulle dreje sig om, var  
det dagligdagens gøremål Og tanker. Dette års status  drejede omkring vores egen 
lille navle.  
 

Da jeg her efter nytår kom tilbage til, hvad jeg ville sige, var det ud fra det et helt 
andet perspektiv.  
 

Der var vendt op og ned på verden både for de mennesker, der er midt i katastrofen 
og for os andre, der "bare" er tilskuere.  
 

TV gør, at vi får alle grufuldhederne og tragedierne ind i vores egen stue.  
Vi ser ansigter, der er så fulde af fortvivlelse, at det er  ubærligt.  
Vi hører historier om ofre og deres nærmeste.  
 

Der er også nogen man ikke hører om, hvordan de har det. Det er dem, der skal  
træffe beslutningerne, det være sig på katastrofestedet eller i udlandet.  
 

Det må være tungt at beslutte, at du kan få hjælp, men det kan du ikke.  
Du kan komme med et fly hjem, men du må vente til næste gang.  
Hvordan mon de "ofre" har det?  
 

Skandinaver kommer hjem med skrammer på sjæl og legeme, og selv om minderne  
kommer på afstand, er sjælens skrammer altid med i bagagen.  
 

Også hos børnene. Børn, som måske har mistet en eller begge forældre, og nu  
kommer så griske mennesker og tager børnene med til en uvis skæbne.  
 

Vi har meget at være, taknemmelige for. Først og fremmest bor vi på en del af  
jorden, hvor jordskælv og flodbølger ikke kommer og ødelægger vores verden.  
Det der optager os, er i den sammenhæng bagateller.  
 

Skønner vi på den lykke?  
 

Benny Andersen har skrevet et digt om lykken.  
 

Det giver stof til eftertanke: 
 
Vi må træne. Rigtig godt og lykkeligt nytår 
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Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 august 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

Den 21. januar 2020 skrev Jens Erik Stubkjær (GM) 
 

Kære brødre 
Jeg har jo et ønske om, at vi får alle Knuder lagt på hjemmesiden/nettet.  
Der er heldigvis et stort flertal af knuder med korrekt placering og korrekt navn. 
Når vi har fundet de resterende knuder, håber jeg at vi kan mødes og aftale en plan for det 
videre forløb. 
Mgh  Jens Erik 
 

Og minsandten det er lykkedes, vi har fået digitaliseret samtlige udgivelser af  
Knuden lige fra starten i november 1976 (ligger i årgang 1977).  
Se udgivelserne på vores hjemmeside www.oelstykkegildet.dk  
 

Iniativ, arbejdssomhed og vilje kommer her til sin ret 
 

STOR tak til Jens Erik for ”indpiskning”, styrmand og opmuntring og altid 
med et smil og godt humør også tak til Poul Erik Jørgensen (Webmaster) 

23 26 60 32 

http://www.oelstykkegildet.dk/
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• Det er videnskabeligt bevist at latter har sund-

hedsgavnlig effekt. 
 
• Latter styrker immunforsvaret, da latteren  
    bidrager til at øge tilførslen af hvide blod-      
    legemer. 
 
• Latter øger niveauet af endorfiner, som er 

kroppen naturlige smertestiller. 
 
• Latter er en form for indre motion. De indre 

organer motioneres og masseres, hvilket øger 
blodtilførslen. 

 
• Latter er den bedste medicin mod stress og 

latter gør os mere positive over for vore                 
omgivelser. 

 
 
            God latter til jer alle. 

Anne-Grethe Langgaard skriver stafetten i september2020 

Stafetten Poul Erik Jørgensen 
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Tusind tak for gaven til min 75 års fødselsdag 

Salt- og peberkværn og dækkeservietter 
 

Mgh Inge  


