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Gruppe 6 indbyder til 
Sct. Georgsaften. 

 

Onsdag den 13. april 2005  
 på Græstedgård. 

 

Vandrehal kl. 1915 
Sct. Georgsaften kl. 1945. 

 

Tilmelding: 
 

Lene og Poul Erik 47 36 16 20 
Jens Erik 47 17 91 65 

Senest den 8. april. 
 

Pris kr. 40.00 
Vin, øl og vand til sædvanlige priser. 
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Side 2 

Lisbet HovgårdJensen (10.1.96)          7. April 
Kirsten Ahrendt  (14.11.90)          9.April 
Benny Larsen  (13.1.82)        10. April 
Kaj Frandsen  (25.4.82)        18. April 
Poul Kaltoft   (8.9.76)        24. April 
 I parentesen vises optagelsesdatoen i Gildet. 

Redaktionen ønsker tillykke  

Månedens digt 
 

       Forårstiden os har bragt 
         Hele fugleskaren. 
         Hvilke toner, hvilken klang, 
         Hvilken kvidren dagen lang: 
         Over dal og grønklædt vang 
         Klinger højt fanfaren. 
                                                            N. Schmidt        

Side 7 

Regler for afstemning indkomne forslag                                                                  
 

Forslag til ændring af love og vedtægter 
Af vedtægterne fremgår det, at  ændringer kun kan foretages med to tredje deles 
majoritet og forudsat at to tredjedele af gildebrødrene er repræsenteret. Behand-
ling og procedurer for love og vedtægter følger i øvrigt de samme retningslinier 
som  beskrevet under punktet  Alm. forslag. 
 
Det er gildeledelsens håb, at dette indlæg vil skabe forståelse for de procedurer og 
afstemningsformer, som foreslås  benyttet på kommende gildeting. 
Har I forslag til forbedringer af gildets håndtering  af punktet Indkomne for-
slag  er I meget velkomne til at kontakte gildeledelsen. 
                                                    Gildeledelsen  

Kære gildebrødre. 
 

I anledning af min 60 ÅRS FØDSELSDAG fredag den 15. april, vil det 
glæde mig at se Jer til en uformel reception fredag den 15. april 2005  
kl. 14:00 til ca. 17 I Dragehytten, Frydenborgvej 19-25 Hillerød, - hvor jeg 
nok skal sørge for lidt lækkert. Jeg glæder mig til at være sammen med Jer. 
Med gilde hilsen 
Ole Rafn 
 

Dragehytten ligger på Frydenborgvej 19-25, og  man kan kun komme dertil ved at 
køre ind ad Frydenborgvej fra Selskovvej / Gadevangsvej Hvis der er problemer 
med at finde frem,  kan Grethe eller jeg kontaktes på Tlf. 40 63 72 11.  
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Regler for afstemning indkomne forslag                                                                 
 
På  sidste gildeting opstod  der tvivl om behandling  og afstemningsprocedure 
vedrørende punkt 3 Behandling af  indkomne forslag. Gildeledelsen  ønsker 
hermed at redegøre for sin opfattelse af hvorledes gennemførelse af dette punkt 
bør finde sted i fremtiden. 
Behandling og procedure til behandling af indkomne forslag kan opdeles i to  
forskellige områder nemlig: 
1 Alm . forslag 
2 Forslag til  ændring af love og vedtægter 
 

Alm. forslag 
Dirigenten  skal sikre at forslagene er rettidigt indsendt 
til gildeledelsen  før afholdelse af gildeting  og at denne 
information er videresendt til gildebrødrene. 
 

Forslagsstilleren tilbydes at begrunde forslaget 
 

Under debatten  noteres evt. ændringsforslag af dirigenten 
 

Fremkommer der et  ændringsforslag, der er så vidtgående, at der er tale om et 
nyt forslag , skal dirigenten afvise det. 
 

Derefter sættes forslagene til afstemning et efter et. 
Afstemning  foretages ved simpelt flertal - ja eller nej til forslaget. Simpelt fler-
tal er over 50% af de afgivne stemmer. Kun ja eller nej stemmer er afgivne 
stemmer, blanke tæller ikke med , da de ikke regnes som afgivne stemmer 
Iflg. vore vedtægter kan dirigenten, gildeledelsen eller 25% af de fremmødte 
stemmeberettigede forlange skriftlig afstemning. 
 

Hvis der er godkendte ændringsforslag til et hovedforslag, stemmes der først om 
det mest vidtgående. Hvis dette får flertal er det vedtaget og evt. andre æn-
dringsforslag og hovedforslaget falder bort. 
Hvis det mest vidtgående ikke vedtages stemmes der om  næste ændringsforslag 
osv. 
Hvis ingen af ændringsforslagene vedtages stemmes der enten om hovedforsla-
get eller dirigenten kan  vælge at konstatere hovedforslaget vedtaget uden af-
stemning. 
 
 

Side 3 

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20, april 2005 
Meget gerne på diskette eller via E-mail 
 

Christian Petersen      Lene Jørgensen    Povl-Erik Høxbroe 
Sønderparken 22      Strandbakken 39   Engvej 28 
3550 Slangerup      3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 
cfp@privat.tele.dk      lene-j@email.dk            ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 33 58 96       47 36 16 20    47 17 70 32 

OBS. 
Hjemmesiden: www.sct-georg.dk/oelstykke 

Distriktets I-dag i Frederiksværk 
løb af stabelen søndag den 13. marts og også i år var der arrangeret 

flot solskinsvejr. Emnet i år var ”Værdier i bevægelse – men hvorhen”.  
Frederiksværks borgmester, Helge Friis, forklarede hvordan man i den kom-
mune havde ændret indstilling blandt kommunens ansatte fra at være ’regel-
baseret’ til at være ’værdi-baseret’. Man havde sørget for at alle kommunens 
ansatte kom på seminar – det kostede kommunen ca. 170.000,- kr. at give 
skubbet til at sætte borgernes behov i centrum og dermed give dem en bedre 
service. Samtidig fik man også mere tilfredse medarbejdere. Processen var 
top-styret - i modsætning til Gildebevægelsens værdi process, som jo starter 
i det enkelte gilde. 
De Gule Spejdere fra Gribskov Trop fortalte med ildhu om, hvad deres vær-
dier var og hvordan de med stor fantasi forsøgte at få børn og unge til at 
opleve og efterleve disse værdier. Der var også et indlæg om ’Vilkår for 
Spejderkorpsene i Danmark’, som gav grund til eftertanke. 
Efter en meget flot frokost, arrangeret af Frederiksværk Gildet, var der 
gruppearbejde. Formålet med det var, at den enkelte v.h.a. diskussionen om 
3 emner kunne blive inspireret til spørgsmål til panelet, bestående af  Steen 
C. Andersen (LGM) og Bjarne Knudsen ( LGUS). Fra indlægget fra de 2 
herrer og den efterfølgende paneldebat vil jeg blot nævne at ’vælger I ikke 
at deltage, er ansvaret jeres for, at jeres input ikke kommer med’ – sagt i 
forbindelse med Gildebevæ-gelsens værdidebat. 
En dejlig dag, som jeg faktisk nødig vil være foruden. 
Mgh. Kai N. Andersen (GUS) 
 

Hvad Helge Friis og De gule Spejdere havde som oplæg, finder du på 
http://www.arresoe-distrikt.dk og derfra videre til dagsplanen 
for I-dag 2005, og derefter vælger du de indlæg som du vil læse. 

Overhold venligst deadline  
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Stafetten                          Lisbeth Christensen                     
 
.Tanker om et positivt livssyn. 
 Hvorfor, kan jeg, som menneske ikke være glad og lykkelig hele tiden?  
Jeg har jo virkelig meget, der burde gøre mig glad i hverdagen. 
Bor i et frit demokratisk land, uden den store risiko 
for naturkatastrofer. 
Har en dejlig familie - børn, børnebørn, svigerbørn, hvor det går dem 
godt alle sammen, de er kommet godt i vej.  
De er sunde og raske. 
Hvad det materielle angår savner jeg heller ikke noget. Jeg kan spise mig 
mæt hver dag. Har økonomi, til at gøre  
Næsten  hvad jeg har lyst til. 
Har et arbejde, der måske nok kan være, både fysisk og psykisk hårdt, 
men som giver mig tilfredsstillelse, fordi jeg måske gør en forskel. 
Hvorfor kommer der så ind imellem misundelsestanker, tror at græs-
set er grønnere hos naboen?. 
Hvorfor kan jeg ikke være glad og tilfreds med det jeg har? 
Hvorfor jagter man altid videre efter noget andet? 
Er jeg som menneskeskabt, så jeg ikke altid kan være glad og tilfreds? 
Det er jo nok meningen, at jeg skal arbejde med mig selv, for at få den 
indre glæde. 
Måske er det alderen, der er begyndt at trykke. 
Der skal skabes et nyt indhold i livet, når arbejdslivet slutter. Det gælder 
om, at have masser af selvdiciplin, så 
dagene og timerne ikke bare smuldrer, man skal selv gøre en indsats. at 
finde ting, at gå op i, somkan give  
glæde Der tror jeg, man selv får den største glæde, ved at kunne gøre 
noget for andre. 
Jeg tror, hvis man tænker sig om, vil der i det daglige, være mange ting, 
at glæde sig over, eller glæde sig til. 
Jeg vil slutte med dette vers: 
Lev ej tomme ønskers rus; 
Drik ej misundelsens bitre bæger; 
Rigere fryd vil du fange, når ret 
Andres glæde dit hjerte kvæger. 
           Med gilde hilsen   Lisbeth. 

   Henning Christensen skriver stafetten  maj 2005 Side 5 

Lisbeth Christensen                      Kultur i Ølstykke 2005 
 
På gildemødet i oktober  havde  vi besøg af en repræsentant for Øl-
stykke sommerteater ( Martin) der på en meget inspirerende aften kun-
ne fange gildebrødrenes interesse for de kulturelle værdier  og glæder 
som frivilligt arbejde med Ølstykke Amatørteater giver unge og ældre. 
Vi har alle et ansvar for at bevare og udbygge kulturen i kommunen, 
og gildeledelsen blev derfor meget glad for en invitation til et møde 
med Ølstykke Sommerteater ( www. Sommerteater.dk) for der i fæl-
lesskab at være med til at skabe et grundlag for, at teatret praktisk og 
økonomisk kan overleve og fortsætte. 
På gildetinget 2005 blev invitationen præsenteret og der var så stor 
interesse for projektet at vi  blev enige om at Britta og Poul skulle un-
dersøge mulighederne og deltage i det møde, der blev afholdt den 14 
marts 2005. 
På mødet hvor der også deltog  repræsentanter fra Kommunen, Festli-
ge Kulturdage og private sponsorer  blev det oplyst at der på Amfibie-
teatret ved biblioteket skulle opføres ” Emil fra Lønneberg ” med pre-
miere den 20 juli 2005 kl.1930  og derefter  3 uger frem. 
Instruktør bliver Jan Linnebjerg, som bla. får hjælp af skuespillerne 
Ole Thestrup, Polle fra Snave, Karla fra Kaj og Andrea samt Ølstykke 
Amatørteater. 
Budgettet kræver 3500 pladser besat og 80% dækning (voksne 120 kr. 
børn 60 kr.). Derudover vil det også kræve frivillig indsats som stati-
ster, teknik, kontrollører, salg af drikkevarer, opstilling af kulisser og 
m.m. hvor gildet kan gøre en indsats. 
Britta og jeg tilkendegav på mødet gildets interesse for projektet og vil 
yderligere informere i Knuden ,når vi modtager mere konkret informa-
tion om de opgaver som styrelsen kunne tænke sig udført af gilde-
brødre. 
På forhånd vil vi opfordre alle til at reservere en aften sammen med 
Emil  og evt. børnebørn, vi tror vi har noget at glæde os til. 
 
                                                Britta og gildeledelsen 
 


