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Vibeke Raae   15. februar       
Mogens Nielsen  17. februar 
  

Redaktionen ønsker tillykke  

Kære Gildebrødre 
 

Tusind tak for gavekortet til Planteskolen, som jeg  
modtog i forbindelse med min knæoperation. 

 

Jeg glæder mig til at komme i haven og  
plante blomster og få brugt det nye knæ. 

 
      Med gildehilsen 

 

 Alice 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 februar 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 
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Side 3 

 

Jens Erik skriver: Jeg har talt med Hanne, om vi måtte  
bringe nogle af hendes gildemestertaler i Knuden. Det ville hun 
gerne. Jeg har så valgt den fra nytårsgildehallen i 1992. 
 

Gildemester talen ved nytårsgildehallen den 8. januar 1992.   
 

Allerførst rigtig hjertelig velkommen i Gildet, Karen, Annie og Mogens. 
 

Det glæder os meget, at I efter jeres tid som aktive spejdere og spejder ven, nu har lyst til 
at blive aktive gildebrødre. Det er jeg nemlig helt sikker på, at I har lyst til, både med tryk 
på aktive og gildebrødre. 
 

Overalt i Danmark og i andre lande vil I finde gilder, hvori I vil finde gildebrødre, som 
også bestræber sig på at leve efter gildeloven. I får nu lejlighed til i den kommende tid at 
følge gildets arbejde, og vi forventer, at I også tager aktivt del i jeres gruppers arbejde. Når 
I har deltaget i vort arbejde i 1 år og derved har lært os og vore tanker at kende og samti-
dig har været med til at sætte jeres personlige præg på Gildet, vil vi bede jer om at blive 
optaget i væbnernes kreds. Vi ønsker, at I ved jeres eksempel vil bidrage til at holde gilde-
sindet levende i os alle, og vi byder endnu engang velkommen i Gildet. 
 

Ja, så har vi igen taget hul på et nyt år. Vi håber alle, at 1992 vil blive et godt år, og hver 
for sig har vi vore ønsker. Også for Gildet håber vi på et godt år. For hele verden håber vi 
på et godt år. 
 

Der er mange egenskaber, jeg vil ønske for dette år. Et ønske kan bruges af os alle hver 
især, overfor omverdenen og overfor Gildet. Det er ønsket om medmenneskelighed.  
 

Jeg slog ordet op og fandt et sted en forklaring: Nære medmenneskelige følelser, selv 
overfor sine fjender. Det er nok en udlægning, som vi alle kan bruge både i vores nærme-
ste hverdag og i bredere forstand. Der er sikkert en del af os, som ikke går og nærer fjendt-
lige følelser overfor omverdenen, med der er helt bestemt nogle, som vi ikke bryder os så 
meget om.  Kemien passer måske ikke helt. Livsindstillingen er måske anderledes end 
den, jeg synes er den rigtige. Det er her vi skal tage os selv i nakken, og tænke på, at med-
menneskelighed måske var vores nytårsforsæt. 
 

Vi bør kunne vise medmenneskelighed overfor anderledes tænkende, anderledes udseende, 
og folk med en anden religion. Vi kan være uenige, men det betyder ikke at vi ikke kan 
vise medmenneskelighed. Et af de allerbedste steder, hvor mangel på medmenneskelighed 
udtrykkes er af den tyske præst Martin Niemøller, som protesterede – og derfor tilbragte 8 
år i koncentrationslejr (1937 – 1945) og mirakuløst slap fra det med livet i behold: I Tysk-
land forfulgte de først kommunisterne.  Jeg forholdt mig tavs, - for jeg var ikke kommu-
nist. Så forfulgte de jøderne. Jeg forblev tavs, - for jeg var ikke jøde. Så forfulgte de arbej-
derne – fagforeningerne. Jeg tav, for jeg er ikke medlem af nogen fagforening. Så forfulgte 
de katolikkerne. Jeg tav, - for jeg er protestant. 
 

Til slut kom de efter mig, - og da det skete, var der ingen tilbage, som kunne have prote-
steret på mine vegne. 
 

Fortsættes på side 4 
 



Side 4 

Vores møder som vist i årsplanen for 2020 gik desværre ikke,  
som vi havde planlagt 

 

Fornemmer vi alle håber og glæder os til det gode samvær i Gildet med dialog,  
debatter, indlæg, arrangementer, indslag udefra og spændende oplevelser i Gilde regi. 

Være beredt 

Forsat fra side 3 
 

Det kan være medmenneskelighed at protestere overfor urimeligheder som berøver andre 
mennesker, deres frihed eller førlighed ja måske endog livet.  
 

Hjælper det at vise medmenneskelighed? Måske ikke direkte men det viser det menneske 
eller de mennesker, som vi viser medmenneskelighed at der er nogen, der bryder sig om 
dem, og det varmer. Og så er det lige meget om det drejer sig om folkeslag, grupper eller 
enkelte personer. 
 

Et af de ord, der står som noget modsat medmenneskelighed er ligegyldighed – ikke  
ligegyldighed men i betydningen: betydningsløs. 
 

Mennesker, der er betydningsløse viser ikke medmenneskelighed. Hvilke mennesker er 
betydningsløse? Det vil jeg lade dig selv svare på. 
 

Jeg tror på, at det at vise medmenneskelighed, er en vej frem. Egoisme og ligegyldighed 
må ikke være den dominerende egenskab ved os. 
 

Det er ikke kun mig og min familie dette gælder. Har vi vist medmenneskelighed i 1991? 
 

Ja helt bestemt !!! Et lige så bestemt ja må vi svare, når spørgsmålet er: Kan vi vise mere 
medmenneskelighed i 1992? 
 

Det er altså mit nytårsforsæt og nytårsønske at vi må vise langt større medmenneskelighed 
i 1992. Så vil mange mennesker og vi selv få det bedre. 
 

Rigtig godt om medmenneskeligt nytår 1992. 
 

Hanne Danielsen 

 

11-01-2020 Nytårsgildehal Gruppe 4   

20-01-2020 Gilderådsmøde Gildeledelsen/gruppefmd  

12-02-2020 Gildemøde Gruppe 5   

11-03-2020 Gildeting Gruppe 1   

08-04-2020 Sct. Georgs gildehal Gruppe 2  IKKE AFHOLDT 

13-05-2020 Gildemøde Gruppe 3  IKKE AFHOLDT 

10-06-2020 Gildemøde Gruppe 4  IKKE AFHOLDT 

30-08-2020 Gildeskovtur Udvalg  IKKE AFHOLDT 

09-09-2020 Gildemøde Gruppe 2 Sct. Georgs gildehal 

14-09-2020 Gilderådsmøde Gildeledelsen/gruppefmd.   

14-10-2020 Gildemøde Gruppe 3 IKKE AFHOLDT 

11-11-2020 Gildehal Gruppe 4 IKKE AFHOLDT 

05-12-2020 Julegildemøde Gruppe 5 IKKE AFHOLDT 
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Stafetten Tove Nielsen 

Ja så blev det min tur til at skrive stafetten. 
 

Hvad skal man så finde på, så fandt jeg i mine gemmer  
4 vers, som jeg har skreven da jeg gik på daghøjskolen på 
svanholmskolen i 1990, efter en skov tur i skoven bag  
Annas hus i Ølstykke, og da vi kom tilbage til skolen fik vi 
til opgave at skrive 4 vers om turen og hvad vi så. 
 

Det her er mine.  
 

I skoven vi en tur gik  
Vi sol og vind  så håret fik 
En stilhed uden lige 
Nu må vi bruge vore sanser. 
 

En stille bæk der risler 
En fugl der stille visler 
En blomst ja der er mange  
En hel buket du fange kan 
 

Rusten dåser og andet skidt  
I store bunker i skoven er smidt  
Man må med gru tænke 
Hvad vi mennesker ud slænger 
 

Du danske mand og kvinde 
Du må bruge din forstand  
Så du hvor natur må passe på 
Så vort lille land kan bestå. 
 

Jytte Normann Andersen skriver stafetten i februar 2021 
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Redaktionen sender de bedste nytårsønsker til 
jer alle og jeres kære med tak for året der gik 
 

Gruppe skift ? 
 
 

Bør vi ikke i Gildet reagere på, at 
Corona har lukket vores samvær 
og mødeaktivitet helt ned. 
 

Vi foreslår, at nuværende  
grupper fortsætter et år mere.  
 

I stedet for at være sammen i 3 
år, foreslår vi 4 år.  
 
 

MGH. 
Povl-Erik og Alice 

Indkaldelse til  
Gildeting 

I 2019 holdt vi vores Gildeting dagen  
før Danmark lukkede ned 

 

På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om det  
er muligt at afholde Gildeting i marts 2021 

 

Vi indkalder på normal vis som  
i de forrige 43 år 

 

Se indkaldelsen på de næste sider 
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Redaktionen sender de bedste nytårsønsker til
jer alle og jeres kære med tak for året der gik.
 

Indkaldelse til  
Gildeting 

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til  
Ordinært Gildeting 

 
Onsdag den 10. marts 2021 kl. 19:30 

 
På Græstedgård, og med følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Gildemesteren aflægger beretning til godkendelse. 
3. Behandling af indkomne forslag. 
4. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regn-

skab til godkendelse og forslag til budget for det kom-
mende 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 kom-
me til gildetinget, skal dette meddeles til Gildekansleren se-
nest den 8. marts. 
 
    Med gildehilsen 
    Gildeledelsen 
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             Januar 2021 
 

Gildebrødrene er ansvarlige for referater og  
indlæg til Gildeting onsdag 10. marts 2021 
 
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 9. februar 2021. 
 
Det drejer sig om følgende: 

1. Gildemesterens beretning (Jens Erik) 
2. Forslag til behandling under pkt. 3 (Gildebrødre) 
3. Regnskab 2020 samt forslag til budget 2021 (Inge) 
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 og Vibeke) 
g. BUS (Annie) 
h. Gildeløb (Benny, Helge, Jens Erik og Peter)  
i. Knuden (Redaktionen) 
j. PR (Inge Hallum og Povl-Erik H) 
k. Webmaster & Gilde-Scrapbog (Poul Erik J og Helge) 
l. SØS (Jytte, Ruth, Alice og Povl-Erik H) 
m. Dansk Flygtningehjælp                                                  

- Jens Erik og Helge (Ølstykke)                                       
- Inge og Peter (Stenløse)                                             
- Henning (Ganløse)  

n. Græstedgård (Benny) 
o. Friluftsråd (Inge) 
p. Gildeskovtur (Tove, Lene og Lisbeth) 

 
    Med gildehilsen 
    Gildeledelsen  


