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Gildemøde onsdag den 13.10.2021 
 
Vi mødes på Græstedgård kl. 18.30 

hvor der vil blive serveret et let  
måltid.  

 
Drikkevarer kan købes til  
sædvanlige billige priser.  

 
For dette arrangement skal der  

betales 50 kr. 
 

Tilmelding til Lene senest 
10.10.2021 

 
Tlf:         61 96 30 99 
 
Mail:      lene-j@email.dk 
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d. 9. november 2021 



Side 2 

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

Redaktionen ønsker tillykke  

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 oktober 2021 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

Kære Gildebrødre.  
 

Tusinde tak for gavekortet til  
en urtepotteskjuler fra Hytholm  
Keramik som vi fik i forbindelse 
med vores 25 års jubilæum.   
 

MGH 
Lene og Poul Erik 

Knuden indeholder i dette nummer  
 

• Side 3 Stafetten  
• Side 5 - 8   Referat fra Gildetinget 8. september 2021 
• Side 9 - 13 Referat fra distriktsgilderådsmøde 
• Side 14 Distriktsgildehal med ridderoptagelse tirsdag, den 9. nov. 2021 
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Vibeke Raae 40 års jubilar - tillykke 

Fra GILDEHALLEN på Græstedgård 
Onsdag den 8. september 2021   
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Distriktsgildehal med ridderoptagelse 
 tirsdag, den 9. nov. 2021 

 

Afholdes: Konfirmandhuset i Ledøje-Smørum, 
Flodvej 73E, 2765 Smørum (OBS – ny adresse) 
 
Program 
kl. 19.00  Ankomst / vandrehal 
kl. 19.15 Gildehal m. ridderoptagelse 
kl. 20.15 Spisning 
kl. 20.45 Foredrag / kaffe og the 
kl. 21.30 Afslutning 
 

Gildehallen er åben for alle gildebrødre (medlem af 
distrikt og landsgildet). Parkering bag indkøbs-center 
eller ved idrætshallen. 
 

Pris: 60,00 kr. incl. 3 stk. smørrebrød, 1 øl eller 
vand og kaffe/the. 
 

Tilmeldingsfrist: 1. november 2021 - gildevis til 
Connie Nefling, på mail 
bruno.connie@mail.dk, betaling også gildevis til 
reg.nr. 2279 konto 3496 662 112. 
 

Med gildehilsen 
 

Ledøje-Smørum gildet 

AFLYSNING 
 

Gildehallen Onsdag d. 10. november 2021 er aflyst  
pga. af distriktsgildehallen med ridderoptagelse  

Tirsdag, d. 9. november 2021 
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Stafetten Anna Rasmussen 

Gunhild Stubkjær skriver stafetten i november 2021 

 

BØRNELOGIK 
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Skiftedag i Gildeledelsen 

Annie Andersen gildekansler 

Inge Hallum gildemester  

Henning Christensen  
gildeskatmester 
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6) Landsgildeting (DGM) 
Vi talte lidt om forslaget vedrørende, at stemme med fuldmagt. Der bestemmes 
sædvanligvis i forretningsordenen, at forslagene er gældende fra vedtagelse og 
forslaget vedr. fuldmagt er det første af de indkomne forslag. 
 
Enighed om at IK ikke skulle med i LGL. 
 
Når et gilde nedlægges (lukkes), bør GB, der ikke vil overføres til et andet gilde 
kunne være medlemmer i et distrikt. 
 
7) Gildernes fremtidige økonomi 
Det beløb gilderne kan ansøge landsgildet om til ’efter covid’ start ser ud som der 
tages af kassen (underskud), men det er overskud (ubrugte penge) fra sidste regn-
skabsår. 
 
8) Ridderoptagelse/Distriktsgildehal 
Der er ny invitation til vores distrikts- og riddergildehal i november.  
Vi har været nød til at flytte arrangementet, da kommunen lukker det først booke-
de lokale pga. ombygning.  
Den nye invitation er også fordi det er vigtigt at fortælle alle at det er en for gilde-
brødre åben gildehal. 
 
Mht. foredragsholder så er navnet ikke på plads endnu, men jeg skal nok give  
besked når det er i orden. 
 
DGS kontakter den kommende ridder, og der arrangeres en ’opfriskningssnak’ 
med vedkommende. 
 
9) Eventuelt. 
Næste distriktsgilderådsmøde starter kl. 19.00 og som tidligere vedtaget skal gil-
derne ikke lave en orientering på mail til referatet.  
 
Det blev vedtaget i løbet af mødet, at når gilderne har holdt Gildeting sender man 
en kopi af gildeledelseserklæringen til Distriktskansleren på  
dgk@arresoe-distrikt.dk og der startes med gildetinget afholdt i 2021. 
 
Referent: DGK Arresø Distrikt Stig Laustsen 

mailto:dgk@arresoe-distrikt.dk
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Referat fra Frederiksværk Sct. Georgs Gilde. 
Fra den 1. januar 2021. Hvad er der sket i gildet, og hvad er der ikke sket?  
Corona epidemien var stadig over os og satte sit spor i begrænsninger, i hvad vi 
kunne gøre, så aflysninger af planlagte aktiviteter kom på stribe, Nytårsgildehal, 
Distriktsgilderådsmøde, Gilderådsmøde, Fælles gildemøde (Arrenæs - Fr. værk)  
 
4/3 Gildeting udsat til 26/3 vi kunne stadig ikke mødes (forsamlings forbuddet) så 
forsøg med afholdes digitalt (mails), to krudtugler fløj rundt i Halsnæs med breve 
til de gildebrødre der ikke var digitale (vingerne blev bugt flittigt), modstanden 
mod denne form var så stor fra alle sider så både Distriktsledelsen og Landsgilde-
ledelsen blev inddraget (der blev kun modtaget to stemmesedler ud af 24 mulige), 
28/5 Gildeting på Skjoldborg med 22 fremmødte, 22/4 Sct. Georgs gildehal aflyst, 
gilderådsmøde 6/5 kunne holdes da vi ikke var så mange, gildetur aflyst, vi deltog 
i Distriktsgildeting i Hillerød og Distriktets friluftsgildehal i Hundested, Fælles 
Friluftsgildehal (Arrenæs – Fr. værk) 12 tilmeldte fra et gilde 10 nåede frem den-
ne regn fyldte aften, som blev holdt inde med mekanisk bål og grønt på borene, 
synd for dem der ikke nåede frem.  
 
Sct. Georgsløb udsat til 2022. Grupperne har holdt møder i den udstrækning det 
var muligt, det har været meget forskelligt fra gruppe til gruppe. Vi har forsøgt at 
holde sammen i gildet ved at udsende vores lille blad Krudtuglen, og holde det på 
det normale antal sider og det er lykkes for redaktionen ved at indsætte stof, hvor 
der manglede nogle indlæg, dette har givet stor ros til redaktionen fra flere sider. 
Fremtiden bringer en Sct. Georgs gildehal den 23/9, hvor vi skal indsætte en ny 
skatmester og faneherold, vi skal også fejre en 60 års jubilar med alle 60 år i  
Frederiksværk Gilde. 
 
Med troen på at vi er på vej ud af de mørke skyer som har hængt over os i de sid-
ste år og en fremtid for Sct. Georgs gilderne. 
 
Gribskov Gilde: 10-11 GB. Påtænker at afholde ekstraordinært gildeting om 
evt. navneforandring til Gribskov Sct. Georgsgilde 
 
Ledøje-Smørum: Vi er så småt ved at komme i gang igen. Ingen udskiftning i 
gildeledelsen. 
 
Frederikssund: Vi kommer ned på 7 gildebrødre – da en af vores gildebrødre 
flytter til Falster, men agter at gå ind i gilderne dernede. 
 
5) Økonomi (DGS) 
Den nye skatmester orienterede om økonomien til dato, opsat i et regneark, som 
gav en god oversigt.  
 

Fortsættes på side 13 
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Referat 
 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke. 
 

 Gildeting onsdag den 8. September 2021 

1.  Valg af dirigent og referent. 
 

Gildemesteren bød velkommen til de fremmødte gildebrødre og foreslog 
Povl-Erik Høxbroe som dirigent, hvilket blev vedtaget. 
Gildemesteren foreslog herefter Ingelise Petersen som referent, hvilket blev 
vedtaget.  
 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til gildeting var i overensstemmel-
se med vedtægterne. Der er registreret  27 gildebrødre og 21 af disse var 
tilstede.  
Der var 6 afbud. 
 

2. Gildemesteren aflægger beretning til godkendelse. 
 

Gildemesteren henviste til den udsendte beretning.  Gildemesteren oplyste, 
at der ikke var yderligere at tilføje til den skriftlige beretning, men at uddy-
bende spørgsmål var velkomne. Da der ikke var spørgsmål, kunne dirigen-
ten konstatere, at beretningen blev taget til efterretning og godkendt af gil-
detinget.  
 

3. Behandling af indkomne forslag. 
 

Der var ingen indkomne forslag 
 

4. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab til god-
kendelse og forslag til budget for det kommende år. 

 

Regnskabet for perioden 1.januar – 31 december 2020 Enstemmigt vedtaget 
SØS udvalg gav udtryk for at de 2000 kr. ikke dækker de reelle udgifter. 
Der var enighed om at bevilge SØS udvalget 3000 kr. fremadrettet.  
Der var enighed om at det ikke krævede et nyt budgetforslag. 

 

5.       Beretning fra grupper og udvalg. 
 

Ingen bemærkninger til de indsendte beretninger.  
 

SØS: 
SØS er blevet opfordret fra ledelsen på Egeparken at komme og hjælpe til 
et arrangement i december/januar – Uden udgift for Sct. Georgs Gildet 
< 

6. Valg af gildeledelse og 2 suppleanter.  
 

Valg af Gildemester: 
 

Jens Erik Stubkjær var på valg og ønskede ikke genvalg. 
Inge Hallum havde tilbudt sig til posten, og blev valgt uden fremmøde. 
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Det har denne gang været svært at finde en kandidat til posten som gilde-
mester, og det har været svært for gildeledelsen, da der skulle ringes rundt 
og lægges pres på medlemmerne for at finde en kandidat. Dette tages til 
efterretning. 
 

Valg af Gildeskatmester: 
 

Da Inge Hallum blev valgt til Gildemester skulle der vælges en ny Gilde-
skatmester og det blev: 
Henning Christensen 
 

Valg af Gildekansler: 
 

Annie Andersen modtog genvalg.      
 

Valg af 2 suppleanter: 
 

1. suppleant: Ingelise Petersen 
2. Suppleant: Helge Erichsen  
 

7. Valg af herolder.  
 

Faneherold:  Helge Erichsen 
Suppleant:        Kai Normann Andersen 
Dørherold:  Anne-Grethe Langgaard  
 

8. Valg af gildebrødre til udvalg.  
 

Frimærkebanken :  Peter Hovgaard-Jensen med Vibeke Raae 
 som hjælper 
 

BUS : Annie Andersen 
 

Gildeløb 
Udvalget ændres til et Ad Hoc udvalg  Benny Larsen, Helge Erichsen,  
   Jens Erik Stubkjær, 
   Peter Hovgaard-Jensen 
 

Græstedgård: Benny Larsen 
 

Knuden : Povl-Erik Høxbroe, Lene Jørgensen,  
 Vibeke  Raae ( distribution ) 

 

PR : Inge Hallum og Povl-Erik Høxbroe 
 

Webmaster : Poul Erik Jørgensen og Helge Erichsen 
 

SØS udvalg :  Jytte N. Andersen, Kai N. Andersen 
  Ruth Pedersen,  Alice Høxbroe  
  Povl-Erik Høxbroe.  
  Tove Nielsen Suppleant 
 
 

Side 11 

3) Nyt vedrørende kursus- og mødeaktiviteter i distriktet (DUS) 
Vi havde tænkt at skulle have etableret en gildehøjskole, men DUS-substitutten er 
gået over i spejdergildet, så det bliver svært at få etableret, men spørgsmålet er om 
vi skal retænke vores måde at samarbejde på. 
  
Der har været DUS stævne – vi arbejdede med verdensmålene, vi var omkring 
små gilder og vi havde gang i en event omkring gildernes 90-års fødselsdag. Der 
kommer et forslag om at vi skal lave et spis-ude arrangement – hvor man starter 
med at indsamle ting fra naturen til spisning (gerne med en naturvejleder), og der-
næst er det mad over bål og hygge inden man slutter af. Arrangementet vil blive 
foreslået den 23. april 2023. 
  
Dernæst blev det foreslået at alle til ISGF’s konference i 2023 skal indsende lidt 
billeder af lokale steder, og at disse kunne vises på storskærme under stævnet. 
  
4) Nyt fra gilderne 
Referat fra Ølstykke Gildet fra vort seneste gildeting, som var den 11. marts 
2020 til d.d. den 31. august 2021. 
 
I denne periode har vi deltaget i 6 bisættelser/begravelser for tidligere gildebrødre 
i Ølstykke. Ved 3 af disse deltog Gildet med fanevagt i kirken. 2 blev udmeldt få 
måneder før dødsfaldet og 1 blev genoptaget i 2. Hillerød Gildet i 2019.  
 
I maj 2020 kunne arbejdsgruppen for at få alle vore gildeblade siden september 
1976 gjort tilgængelige på nettet, melde arbejde færdigt. Det var blad nr. 430. 
 
I september 2020 var der en kortvarig lettelse i Covid 19 restriktionerne, hvor vi 
afholdt Sct. Georgs Gildehal. Men ikke alle nyvalgte kunne være til stede.  
 
På gilderådsmødet den 14.9 blevet der drøftet planer for gildeaktiviter under  
restriktioner; men 4 dage senere meddelte statsministeren, at vi skulle lukke igen. 
 
Gildeaktiviteter startede igen den 29.august 2021 med en udflugt til Flynderup-
gård kulturmuseum.  
Morgenmad, frokost var af årgang 1920 tilberedt og serveret af husfruen. I pau-
serne spillede ”herskabet” kroket. 
Og til eftermiddagskaffen fortalte husfruen om kogebogsfatteren Frøken Jensens 
livshistorie. 
8. september er der Gildeting, og efter en spisepause fortsættes med Sct. Georgs 
Gildehal. 
 
Vi er i øjeblikket 27 medlemmer fordelt i 4 grupper. 2 er udenfor gruppe. 
 

Fortsættes på side 12 
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Den har ikke hele tiden været sober, men på det sidste er tonen blevet 
mere afdæmpet. Og godt det samme. 
 
Der er planlagt ridderhal af Ledøje-Smørum d. 9. nov.  
 
Der er udsendt en annonce, men jeg var ikke vaks da jeg så den og få til-
føjet at det er Ridderhal og at alle gildebrødre er velkomne. 
 
Det skal vi lige have tilføjet, og inden deadline for oktoberbladene er fore-
dragsholderen måske også på plads.  
 
Det er rigtig godt at der er fælles tilmelding pr. gilde, så jeg håber der kom-
mer nogle der ikke tør køre om aftenen, men at der kan arrangeres sam-
kørsel. 
 
2) Nyt vedrørende det internationale arbejde i distriktet. 
Som lovet på DIS-mødet i Kolding datoer for kommende møder: 
    D. 18.01.2022 kl. 19.30 - 21.00 - virtuelt møde 
     D. 26.03.2022 - heldagsmøde på Sjælland 
     D. 02.04.2022- heldagsmøde i Jylland. 
     Nærmere info udsendes i god tid før møderne. 
     MGH og på vegne af IU 
     Lene 
 
a. Fellowship 2021 
Vi kan alle se frem til et forhåbentlig spændende Fellowship arrangement i 
Elværket i Frederikssund. 
 
Foredragsholderen er på plads og der er lavet annonce til gildebladene. 
Jeg ser i hvert fald frem til en dejlig og særdeles interessant aften. Emnet 
er måske ikke så internationalt, men vi håber det lyder mere spændende 
end, undskyld jeg siger det, at høre om sultende børn i Afrika. 
 
Vi mangler at få menuen på plads, og der er flere muligheder: 
    1. En lækker sandwich som vi fik ved gildehallen i juni 
    2. Et par stykker smørrebrød 
    3. Wrap rols med div fyld 
    4. Andre forslag 
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Dansk Flygtningehjælp :                Nedlagt 
 

Friluftsråd :                                     Inge Hallum  
  

Gildeskovtur :                    Tove Nielsen – Lene Jørgensen –  
      Lisbeth Hougaard 

 

9.         Valg af revisor og suppleant.  
 

Revisor :   Povl- Erik Høxbroe 
Revisorsuppl.:   Kai N. Andersen 

 

12. Eventuelt. 
 

•  Gildehal i Smørum 9. November med Ridderoptagelse af  
  Inge Hallum 

•  Ønske om at der ved arrangementer som Gildeskovtur meldes ud  
  hvor turen går hen 

•  Problemer med rengøringen på Græstedgård – + manglende lys i  
  armaturer og bænke der er trænger til reparation. 

 

 
 
 Gildemesteren lukkede gildetinget og takkede dirigenten for god ro og orden. 

 
 Referatet godkendt den 17. september 2021 

 
 Dirigent:  
 
      __________________ 

 Povl-Erik Høxbroe 

 
       Gildemester:                   Gildekansler:                Gildeskatmester: 
 
    ___________________     ___________________    __________________ 
       Jens Erik Stubkjær        Annie Andersen             Ingelise Petersen 
           1. suppleant 
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Hverv/udvalg Nyvalg på gildeting 2021   

Gildemester Inge Hallum for 1. år.   

Gildeskatmester Henning Christensen 1. år.   

Gildekansler Annie Andersen, for 3. år. Genvalgt 

Gildeledelsessuppleant (1) Ingelise Petersen Genvalgt 

Gildeledelsessuppleant (2) Helge Erichsen Genvalgt 

Herold (Fane) 
Suppleant 

Helge Erichsen 
Kai Normann Andersen 

Genvalgt 
  

Herold (dør) Anne-Grethe Langgaard Genvalgt 

Frimærkebanken Peter Hovgaard-Jensen & Vibeke Genvalgt 

BUS Annie Andersen Genvalgt 

Gildeløb 
Midlertidigt nedlagt 

Benny, Peter, Helge, Jens Erik Genvalgt som 
ad’hoc udvalg 

Græstedgård Benny Larsen Genvalgt 

Knuden Povl-Erik H, Lene og Vibeke Genvalgt 

GIM Nedlagt indtil videre   

PR Inge Hallum og Povl-Erik Høxbroe Genvalgt 

Webmaster Poul Erik Jørgensen og Helge Erich-
sen 

Genvalgt 

SØS Udvalg for pensioni-
ster 

Jytte og Kai N. Andersen, 
Ruth Petersen, 
Alice og Povl-Erik Høxbroe 

  
Nyvalgt 

Dansk Flygtningehjælp, 
Nedlagt 
  

    

Friluftsråd Inge Hallum   

      

Gilderevisor Povl-Erik Høxbroe Nyvalgt 

Gilderevisor suppleant Kai Normann Andersen Nyvalgt 

Gildeskovtur Tove Nielsen, Lene Jørgensen og 
Lisbeth Hovgaard Jensen 

Genvalgt 

HVERVS- OG UDVALGSLISTE 2021-2022 
SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 
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Arresø Distrikt - Sct. Georgs Gilderne 
 

 
 
Referat fra distriktsgilderådsmøde 
      Torsdag d. 2. september 2021 
Dagsorden. 
 

1) Nyt vedrørende distriktet. (DGM) 
Vi holdt distriktsgildeting d. 2. juni arrangeret af 1. Hillerød i Dragehytten. 
Referat er udsendt til alle, og en glædelig meddelelse er efterfølgende at 
Jens Erik fra Ølstykke har meldt sig som skatmester. 
 
Alt det praktiske med skift af kasserer i banken er fuldført uden besvær. 
 
Lene og jeg var inviteret til Roskilde Hedebos gildehal d. 16.juni hvor jeg 
havde lovet at fortælle om min spejdertid i eftergildehallen. Jeg havde ta-
get en del gamle spejderklenodier med der gik rundt, og de blev virkelig 
studeret nøje, og nostalgien var i højsædet for alle. 
 
d. 17. juni holdt vi er udendørs gildehal nær ved Knud Rasmussens hus, 
som vi forinden havde været inde og se. 
 
Arrenæs havde arrangeret med burgere og drikkevarer i et tilstødende hus 
til museet, hvor også vores kontaktperson fortalte meget levende om Knud 
Rasmussen. 
 
Et godt arrangement med pænt vejr og en rimelig god tilslutning. Tak til 
Arrenæs for et godt arrangement. 
 
I såvel distriktsmesterkredsen og Sjællandsnetværket har vi holdt en lille 
sommerpause, men der er aftalt møder i begge netværk i næste uge, så vi 
kan få vendt situationen med at finde en ny Landsgildeledelse. 
 
Lone Erkmann der er tidligere LGM før Helmuth har meldt sig på banen 
som mester og der er også fundet en kansler, som jeg ikke ved hvem er, 
men det kniber med en skatmester. Så er der nogle af jer der har lyst, så 
er der nu en mulighed for at påvirke udviklingen. 
 
På facebook har der været skriveri frem og tilbage om faldende medlems-
tal, manglende initiativ og almindelig frustration over den situation gilderne 
står i. 
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