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GILDETING - GILDEHAL 

  på Græstedgård 
Onsdag den 8. september 2021  

KL 18.00   

1. GILDETING KL.18.00 
 

2. SPISNING 
    Medbring tallerken, bestik , glas og  kop. 
 

3.GILDEHAL 
 

4. kaffe- brød 
 

Pris pr person kr. 50,00.  

 

DRIKKEVARER TIL SÆDVANLIGE PRISER. 

 

HUSK DER MØDEPLIGT TIL GILDETING 

 

AFBUD TIL GILDEKANSLER. 

 
MGH. 

Gruppe 1 

Side 1 

    KNU 
September 

DEN 
   2021 
 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

44. Årgang 
 

Nr. 442 

Sct. Georgs Gildet   

Ølstykke 



Side 2 

Tove Nielsen    3. september 
Lene Jørgensen  13. september 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 september 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 
 

Som bekendt for alle har vores gildeaktiviteter været nedlukket på 
grund  af Coronaen.  
 

Gildeledelsen har derfor truffet beslutning om, at afholde Gildeting 
og Gildehal samme dag. 
 

Derfor indkaldes i den 8. september til Gildeting kl. 18.00 efterfulgt 
af en spisepause, hvorefter der holdes Gildehal, med bl.a. indsæt-
telse af den på gildetinget valgte kommende Gildemester og Lyk-
ønskninger af de jubilarer, der har været siden sidste gildehal. 
  

Yderligere info vedrørende invitationen til Gildehal vil fremgå fra  
arrangerende gruppe. 
 

Med gildehilsen 
Annie Andersen Kansler 

Side 19 

Årsplan 2021 - 2022 

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: b.l.larsen@cdnet.dk 
 

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 

 

2021 
29/08  Skovtur        
08/09   Sct. Georgs gildehal Gruppe 1 
13/09 Gilderådsmøde Gildeledelsen/gruppeformænd 

13/10  Gildemøde  Gruppe 2 
21/10 Fellowshipday DIS –  GIM’erne Elværket/Frederikssund 

10/11  Gildehal  Gruppe 3 
04/12   Julegildemøde  Gruppe 4 

 
2022 
08/01   Nytårsgildehal  Gruppe 1 
17/01 Gilderådsmøde Gildeledelsen/gruppeformænd 
09/02  Gildemøde  Gruppe 2 
09/03   Gildeting  Gruppe 3 
13/04  Sct. Georgs gildehal Gruppe 4 
03/05 Distriktsgildeting Frederiksværk  
11/05   Gildemøde  Gruppe 1 
08/06   Gildemøde  Gruppe 2 
16/06 Friluftsgildehal 2. Hillerød 
28/08  Gildeskovtur  Udvalg   
 
Annie Andersen 
GK 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 

 
 

Gildekansler 
Annie Andersen 
Ryttervænget 37 
3650 Ølstykke 

25 51 89 49 
www.oelstykkegildet.dk 

 
acandersen1949@gmail.com 

mailto:jestub@pc.dk
mailto:acandersen1949@gmail.com
mailto:lene-j@email.dk
http://www.oelstykkegildet.dk
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Gruppe 1. ( 7 gb)  

Inge Hallum  
Birthe Christiansen  
Henning Christensen  
Tove Nielsen  
John Jensen 
Lisbet Hovgaard 
Peter Hovgaard 
 

Gruppe 2. (7 gb med ægtefælle)  

Helge Erichsen  
Ingelise Petersen  
Nils Jacobsen  
Lene Jørgensen  
Poul Erik Jørgensen 
Annie Andersen 
 

Gruppe 3. (6 gb)  

Benny Larsen 
Lissi Sørensen 
Gunhild Stubkjær 
Jens-Erik Stubkjær  
Anne-Grethe Langgaard 

Arny Juul Munch 

SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE  
De nye grupper kommer fra 1. august 2021 til at se ud som følger:  
 

Den første på listen i hver gruppe indkalder til første gruppemøde.  
På første gruppemøde vælges gilderådsrepræsentanten, og navnet 
meddeles  
 

Annie Andersen, tlf.: 25 51 89 49 eller  
E-mail: acandersen1949mail.com 

Gruppe 4. (6 gb)  

Ruth Pedersen  
Alice Høxbroe  
Povl-Erik Høxbroe  
Jytte Andersen  
Kai Andersen  
Anna Rasmussen 

 
Gildebrødre udenfor gruppe  
Vibeke Raae  
Hanne Danielsen 

Med gildehilsen  
Gildeledelsen 

Side 3 

Knuden indeholder i dette nummer  
 

• Side 3 til 5 Fra gildebrødre 
• Side 4 Arresø Distrikt Fellowship 2021 
• Side 6 Stafetten  
• Side 7 Mindeord Lis Larsen 
• Side 8 - 11 Nyhedsbrev nr. 2 af 7. april 2020 
• Side 12 Mindeord Ove Søtofte 
• Side 13 - 17 Nyhedsbrev nr. 3 af 7. juni 2020 
• Side 18 Gruppeinddeling 1. august 2021 
• Side 19 Årsplan 2021 - 2022  
• Side 20 GILDETING - GILDEHAL på 
                    Græstedgård  onsdag den 8. september 2021 

Kære allesammen 
 
Tusind tak til jer alle for den dejlige bog om 
Grønland som jeg modtog  
på min runde fødselsdag. 
 

Med gildehilsen 
Ruth 

Kære gildebrødre 
 
Tusind tak for opmærksomheden som jeg modtog på 
min runde fødselsdag. 

 

Kærlig hilsen 
Birthe 

Kære alle, 
 
Tusind TAK for gavekortet, jeg fik til min 70 års fødselsdag. 
 

Med gildehilsen 
Peter 



Side 4 

Kære allesammen 
 

Tusind tak fordi I tænkte på os i forbindelse med Oves bisæt-
telse og for smukke blomster. 
 

Midt i al det triste, synes jeg at vi fik taget en smuk og minde-
rig afsked med Ove. Alt blev gjort i Oves ånd, for han havde 
langt, hen ad vejen, selv planlagt forløbet. 
Tak igen og god sommer. 
 

Kærlig hilsen 
Birgit 

Arresø Distrikt afholder Fellowship 2021  
 

på Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund d.21. oktober kl.19.00 
 

Vi har fået, Tommy Hesselbjerg, en tidligere pilot til at komme og han skriver: 
Jeg fortæller i mit billedforedrag om min opvækst, min tømmeruddannelse, 
flyveskole på Avnø, uddannelse i USA til Jagerpilot, helikopteruddannelse  
også USA. Mine 40 år i Flyvevåbnet, hvoraf de 38 år på Sikorsky Redningshe-
likopter (Eskadrille 722). 
 

Pause - og derefter lidt om særlige hændelser i ESK 722, slutter med en film 
der fortæller om en redningsmission jeg deltog i. Der vil selvfølgelig også  
blive sørget for lidt til maven i pausen og Fellowshipbudskabet vil blive  
oplæst, inden vi slutter.  
 

Prisen vil være kr. 60,- 
 

Tilmelding senest d.10. oktober (gerne gildevis) til  
DGM Henning Rasmussen – dgm@arresoe-distrikt.dk eller 2329 7557 

Side 17 

– spejderidéen for voksne –  

mailto:dgm@arresoe-distrikt.dk


Side 16 

– spejderidéen for voksne –  

Side 5 

Mange tak for opmærksomheden ved  
bisættelsen af Lis fra Ølstykke kirke. 

 

Hilsen Benny 



Side 6 

Stafetten Vibeke Raae 

Anna Rasmussen skriver stafetten i oktober 2021 

Mobil = + og — 
 

Lidt betragtninger over dette—for nationen så absolut nødvendige 
stykke elektronik! 
Vi har da også en mobiltelefon, og har faktisk haft den siden slut- 
ningen af 1990,erne. Det var, da vi endnu selv kørte i bil i udlandet, 
og vi fandt ud af, at det var en god ide selv at kunne ringe, hvis be- 
hovet opstod. Det var så fortrinsvis om den store , lidt uhandig  
Ericson– model, som for år tilbage blev udskiftet til en mindre mo-
del i lommeformat, - Mobilen har mange fordele, det er jeg den før-
ste til at indrømme, og jeg er flittig bruger af SMS´er til børn og 
børnebørn, og jeg har da desværre også haft brug for at tilkalde 
Falck, da vi engang gik i stå i et stærkt trafikeret kryds mellem kl. 
16 og 17 Puha! Telefonbokse er jo forsvundet fra gadebilledet på 
grund af hærværk og vel også på grund af, at mange har en mobil. 
Vi vil dog beholde vores fastnet-telefon, blandt andet fordi vi ikke 
vil være afhængige af evt. opkald, hvis vi er ude af huset! Mobilen 
er godt nok , men på lydløs, så checker vi den senere.— Det var 
så nogle af +siderne — og så er der — siderne! Jeg ærgrer mig og 
irriteres ofte, når jeg er i det ”offentlige rum” = Bus—Tog– ved 
stoppesteder og supermarkeder, at jeg ufrivilligt skal ”deltage” i  
andre folks privatliv, og det g øres da slet ikke særlig diskret.—Jeg 
har absolut forståelse for, at børn skal kunne komme i kontakt med 
en forældre, og ofte spiller de jo bare stilfærdige spil, - men Teen-
agere og alle andre voksne, kan undeholde en Bus eller Kupe— i 
Stillezonerne med meget private ting. I Supermarkedet konfronte-
res man med, hvad køleskabet mangler o.s.v. Men det kunne vel 
ordnes pr. SMS. Selv på en Cafe er man med på ”en lytter”, og til 
offentlige møder bliver der henstillet, at Mobil-telefonen slukkes. 
Det synes jeg er helt OK. En foredragsholder kan virkelig hyles ud 
af det på grund af en ringetone. Nogen gange er bare for meget, at 
Mobilbrugerne ikke kan tænke sig om. 
MEN—stort set er Mobilen en god ting. 
 

Vibeke Raae 

Fra april 2012 
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– spejderidéen for voksne –  
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– spejderidéen for voksne –  

Side 7 

Det er med sorg, at jeg skal meddele, at vores gildebror igen-
nem 39 år Lis Larsen døde i morges i en alder af 71 år. 
 

Hun sov stille ind i hjemmet med sine kære omkring sig. 
 

Lis blev optaget i Gildet den 13. januar 1982. Gildet fik her til-
ført en ny ildsjæl. Hun havde tidligere været meget aktiv i Erik 
Harefod, hvor hun var spejderleder. Det var da også spejderakti-
viteter, Hellebardløb, fællesløb, som frivillig planlægger/styring 
af indkøb til fortæring på Erik Harefod sommerlejre og som 
hjælper på flere Landslejre, der havde hendes store interesse. 
Det er også blevet til sommerferie på Rudbjerggård og tur til  
Polen med flere Gildebrødre. 
 

Det blev udvidet med Banko, uddeling af kirkeblade, biografture 
for ældre, som blev afløst af  Sang-og hyggeeftermiddage for de 
ældre på plejehjemmene. Hendes store indsats i forbindelse med 
besøg af Tjernobyl børnene, hvor hun gerne ofrede sin ferie for 
at kunne hjælpe til. I 2 omgange, har Lis siddet i Gildeledelsen, 
som Kansler og senest som Skatmester.  
 

For 7 år siden blev Lis ramt af kræft, som hun blev helbredt for, 
men for  
2 år siden brød sygdommen desværre ud igen og der var ikke 
udsigt til, at Lis kunne blive rask. Lis var en fighter og kæmpede 
for at holde sygdommen nede, men kræfter slog ikke til længere. 
 

Lis fik sat tydelige spor i Gildet i de 39 år, som hun nåede her. 
 

Vore tanker går til Benny og hans familie. Æret være hendes 
minde. 
 
Annie   
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Side 13 

– spejderidéen for voksne –  
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Mindeord om Ove Søtofte R. 
 

Kære Gildebrødre. 
 

Det er med stor sorg, at jeg skal meddele jer, at vor tidligere gildebror Ove 
Søtofte er død torsdag den 24. juni, og skal bisættes fra Ølstykke Kirke tors-
dag den 1. juli kl.11.  
Der vil blive forsøgt at transmittere lyden til dem, der måtte være til stede 
udenfor Kirken. 
 

Ove Søtofte blev optaget i Ølstykke Gildet den 19. april 1995, og  
nåede at sætte sig mange spor inden han besluttede, at melde sig  
ud med den begrundelse, at han ikke kunne være tilfreds med sin indsats. 
Det var 4 mdr. før vi kunne have fejret hans 25-års jubilæum. 
 

Ove var en flittig skribent i Knuden, hvor han skriver under Synonymet 
”GRUPPE 4 siger” Her blev mange ordsprog og skikke forklaret. Ove fortalte 
ofte med begejstring om sin spejdertid, og i Knuden november 2012 skriver 
han Stafetten over temaet: ”På spejderære - Jeg vil gøre mit bedste”. Men 
han løfter også sløret for sin plan om at skrive en bog om temaet. Temaet 
mærkedes klart i Oves engagement ved hans detaljerede plan for Helle-
bardløbet ved Frederiksværk.  
Historien var taget ud af den Nordiske Mytologi. 
 

Dagens ret var et stykke af grisen Særimner. Og der var nok til alle. Når man 
skulle hente posten i Fenrisulvens gab, lød der et brøl, der skræmte alle. 
Der var nogen, der skulle prøve at løfte Midgårdsormen, og de opdagede, at 
det var umuligt, da den blev tungere, jo  
højere de løftede den. Og i den stil var der 10 gode poster på løbet, som var 
meget velbesøgt. 
 

Vi er mange, der savner Ove i Gildet. 
 

Vi vil ære Oves minde, og lade kærlige tanker gå til Birgit og familien. 
 
Jens Erik 
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– spejderidéen for voksne –  
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– spejderidéen for voksne –  
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