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Lørdag den 4. december 2021 

Vi mødes KL. 13.00 til en velkomstdrinks. 
 

En udsøgt jule platte vil blive serveret med 
en genstand til platten. 
 

Da gruppen er i julestemning, tilbydes denne  
dagens arrangement til en  pris af   

kr. 100,00 
   

Drikkevarer kan købes til jule-tilbuds-priser  
 

Kom til en julefest, hvor vi har  tid til at ”lege”  
julehygge med vennerne og sammen finde den  
gode julestemning frem.  

Det der gør december til noget særligt.   
 

ADGANGSBILLET ER —>  

Tilmelding senest lørdag den 27/11-2021 til:  
 

Jytte & Kai 
 

2449 6182  jytte.normann.andersen@post.tele.dk 
 

Alice & Povl-Erik 
 

2968 6988  ape@hoxbroe.com 
  

      Med julehilsen 
       Gruppe 4  
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

44. Årgang 
 

Nr. 445 

Sct. Georgs Gildet   

Ølstykke 
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Helge Erichsen  15. december  
 

Redaktionen ønsker tillykke  

Annie Andersen skriver stafetten i januar 2022 

Redaktionen ønsker alle gildebrødre i Ølstykke gildet og  
Arresø Distrikt en glædelig jul og et godt nytår 

Julehilsen                                                     December 2021 
 

Den mørke tid er kommet; men det er samtidig varslet om den søde 
juletid, - lysfesten - hvor det er tid til julefrokoster, julegaveindkøb og 
hygge med venner og familie. 
 

Endnu et år er gået. Vi har i det forgangne år taget afsked i grupper-
ne efter tre spændende år, og vi er startet i 4 grupper som vi ser frem 
til med glæde og hvor nye venskaber bliver knyttet. 
 

Vi i gildeledelsen vil gerne ønske alle gildebrødre og deres familier 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 

Gildeledelsen 
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Distriktsgildehal med ridderoptagelse 
tirsdag den 9. november 2021 

 

Ledøje-Smørum gildet havde arrangeret en festlig aften  
 

En dejlig aften i Konfirmandhuset, som var smukt pyntet op til aftenens Distrikt-
gildehal. Rigtig mange Gildebrødre var mødt op fra Distriktet. 
 

Vi blev modtaget af glade Gildebrødre, som hjalp os af med tøjet og viste os til  
rette i vandrehallen, hvor vi alle blev budt på en velkomstdrink uden alkohol, som 
smagte dejligt. 
 

Gildebrødrene gik ind i den smuk pyntede Gildehal, hvor Henning Rasmussen GM 
og Stig Lausten GK sad ved højbordet. 
 

Jens Erik Stubkjær fra vores Ølstykke Gilde blev indsat som GS i distriktet, og tog 
plads ved højbordet.  
 

Vores GM i Ølstykke Gildet Inge Hallum blev ledsaget ind af  Bente Christensen 
og Stig Lausten som har haft Inge Hallum til møder om ridderrollen. 
 

Henning GM bad Inge give sit riddersvar. 
 

En bevæget Inge holdt sig primært til sin barndom, hvor far principielt ville yde 
økonomisk støtte til sønnerne, men den ”stædige/masser af selvtillid” Inge ville 
anderledes og kom igennem sin uddannelse. 
 

Inge fortalte, at det var første gang hun kom ind på sin barndom. 
 

For os Gildebrødre kunne vi genkende mange forhold, som tidligere fandtes i fami-
lierne. 
 
Aftenen sluttede med to indlæg omkring Friluftsrådet.  
 

Et længere, omfangsrigt og detaljeret foredrag af Gunnar Brüsch, som er formand 
for Hovedstaden i Friluftsrådet. 
 

Herefter af Ingvar Frier - som Ølstykke Gildet havde besøg og foredrag på gilde-
mødet den 11.juni 2014 - hvor vi hørte om det arbejde, der pågår i Friluftsrådet 
kreds Storkøbenhavn Nord. Specielt om arbejdet med at gøre det grønne område 
inkl. Bygninger til et attraktivt aktivitets område.  
 

Ingvar har en lang spejder karriere bag sig, både forskellige steder i 
Danmark og i Schweiz, ligesom han også er gildebror. 
 

En oplevelses rig Distriktsgildehal 
 

Tak til Ledøje-Smørum gildet 
 

Povl-Erik Høxbroe 
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Stafetten Jens Erik Stubkjær 

OBS
. 

Min inspiration til Stafetten kommer fra en avisartikel for nylig med over-
skriften: ”Vi er i den sjette tidsalder, hvor hånden igen taber betydning” 
 

Umiddelbart tænkte jeg: Hvor blev den femte af? I gruppe 3 i perioden 
2015 – 2018 talte vi om den fjerde alder. Vi læste bogen Den Fjerde alder 
skrevet af Tamara og Georg Julin, og vi var til et foredrag, hvor Georg Ju-
lin fortalte at bogen var blevet til, fordi gennemsnitsalderen var steget med 
21 år, og at der i den periode vil ske mange ting, som man bør forberede 
grundigt. 
 

Men det viste sig så, at det ikke drejede sig om det enkelte menneskes al-
der, men om håndens betydning i forskellige epoker. Forskeren forklarer: 
 

Den første periode, at da urmennesket begyndte at gå oprejst og kun gik på 
fødderne, så blev hænderne ledige, og kunne bruges til noget andet. 
 

Det blev perioden, hvor mennesket udforskede og formede omgivelser ved 
at gribe og fastholde genstande. 
 

I den tredje periode forbedrede mennesket sine muligheder for at udvikle 
sig ved at opfinde værktøjer.  
 

Den fjerde periode blev præget kunstnerisk overflod med opfindelse af 
musikinstrumenter og tegninger.  
 

(Hulemalerier) 
 

Derefter kom en lang periode præget af tanker og håndværk. Der blev byg-

get pyramider, kirker, katedraler, broer og lignende. Man kan kalde det 
håndværkets periode, en periode hvor mennesket holdt tøjlerne i sine hæn-

der; men samtidig troede på Guds mægtige hånd. 

Fortsættes på side 4 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 december 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 



Side 4 

Jeg har som repræsentant for Ølstykke Gildet deltaget I 
landsgildestævnet i Middelfart. 25-26 september.  

 

Der var en god stemning og en behagelig tiltaleform hvis man ønsker at 
læse mere, har vi sendt en mail d. 10 Oktober protokol fra Landsmødet.  
Den nye landsgildeledelse: 
 

Lone Erkmann  Landsgildemester 
Søren Silving   Landsgildekansler 
Ilsa Lux Andersen  Landsgildeskatmester 
 

Henning 

Stafetten fra side 3 
 

Den nuværende, sjette periode, er tiden efter håndværkets periode. Vi ople-
vet, at mange tjener mere end håndværkerne, at intellektuelt arbejde værd-
sættes mere end håndarbejde, at digitalisering erstatter den manuelle ver-
den. Dette tog sin begyndelse i det 18. århundrede, og lige siden har hån-
dens arbejde lidt et præstigetab. Det har været kombinationen af hænder og 
hjerne, der har gjort mennesket til hersker over andre væsener. Hænder og 
hjerner er organer, der påvirker hinandens udvikling, og øger hinandens 
evner. 
 

Forskeren bag artiklen frygter, at kropsdyrkning vil devaluere håndens be-
tydning. Håndskriften har mistet sin betydning, maskinskrivning og tasta-
tur er ikke længere in. Man taler til sin computer. 
 

Hånden har vi haft så længe, at vi nu bruger ordet hånd i overført betyd-
ning. 
 

Hvis man har en person i sin hule hånd. Har man taget magt og initiativ 
fra den person. 
 

Hvis vi gir en hånd med, har vi ydet hjælp. 
 

Håndgemæng = vold 
 

Hvis man i høj grad hjælper og støtter et andet menneske, kan man sige, at 
vedkommende har lagt sit liv i mine hænder. 
 

I salmebogen finder vi mange versioner af at have lagt sit liv i Guds hånd. 

Jens Erik. November 2021 
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UDMELDELSE 
 
Gildeledelsen har modtaget en udmeldelse af gildet. 
 

Fra Arny Munch og Lissie Sørensen.  
 

Vi takker begge for deres indsats i gildet gennem alle årene. 
Annie GK 

 
 
 
 
 
 
Nytårsgildehal den 8-1-2022 kl.18 

 
 Gr. 1 vil gerne inviterer jer til en festlig aften. 

 
Vi startet med et glas hvorefter vi går til Gildehal.     

 
Derefter vil vi byde på en 3 retters menu, som          

vores faste kok vil fremtrylle og lidt god musik       

vil der også være. 

For det skal i betale 150 kr., og gerne betale             

inden den inden 8-1 på MobilePay.  

Tilmelding senest 14. dec.  til Tove på                      

22 31 07 51 eller sms. 


