
Side 8 

Velkommen til et spændende gildemøde . 
 

Ruth Pahus der har arbejdet  10 år med demente, 
kommer og fortæller om 

en samværsform med demente og ældre,  
der aktivt hiver dem ud af isolationen 

 
Vi starter  kl. 19.00 med at spise  

kartoffelsuppe med pølsehorn,  
senere serveres der 

kaffe / te med fastelavnsboller 
Pris : 25 kr. + finjustering via drikkevarerne 
 
Tilmelding senest den 3/2  til 
 
Ingrid � 47174662 eller 
Lis � � 47178075 

   
Med gildehilsen gruppe 2 
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Side 2 

Lise Linderstrøm     8. Februar 
Vibeke Raae    15. Februar 
Aage Kroll    17. Februar 
Mogens Nielsen   17. Februar  

Redaktionen ønsker tillykke med  
fødselsdagen 

Skikken med at fejre fødselsdage blev først almindelig i Dan-
mark i slutningen af 1800 tallet. 
 

Indtil da var det mest alm. At man fejrede navnedagen, og at 
man fik navn efter den dag hvor man blev født.  
I denne måned, er der ikke navnesammenfald.  
 

Dagenes navne: 
8 februar: Corintha  I de første århundreder blev utallige kristne 
kvinder pint og plaget til døde, fordi de ikke ville ofre til de 
gamle guder eller gifte sig med hedenske mænd. Corintha blev 
slæbt efter en hest til hun døde. 
 

15 februar: Faustinus En legende fortæller, at Faustinus blev 
pint med gloende jern og kastet for de vilde dyr, der ikke ville 
rører ham, til sidst blev han halshugget. 
 

17 februar: Findanus Engelsk biskop omkring år 660 

Telefonbogsuddelingen er nu helt afsluttet  
Km. penge bedes afregnet med Peter (GS) nu,  

da regnskabet skal afsluttes. 

Side 7 

Indkaldelse til  
Gildeting 

 

I henhold til de for Sct. Georgs Gildet i Ølstykke gældende vedtægter 
indkaldes hermed til gildeting 

 

Onsdag, den 13. marts 2002 kl. 19:30 
 

på Græstedgård i Ølstykke 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 regnskab og forslag til 

budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 
5. Beretning fra grupper og udvalg 
6. Valg af gildeledelse og 2 suppleanter 
7. Valg af herolder 
8. Valg af repræsentant til distriktet 
9. Valg af gildebrødre til udvalg 
10. Valg af revisor og suppleant 
11. Beretning og det reviderede regnskab til godkendelse fra Ølstykke Sct. 

Georgsgildefond 
12. Valg af 2 gildebrødre og 1 suppleant til fondsbestyrelsen 
13. Valg af revisor og suppleant til fonden 
14. Eventuelt 
 

Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet på 
Gildetinget, skal være gildemesteren skriftligt i hænde senest 30 dage før 
Gildetinget. 
 

År 2001-regnskaber for Sct. Georgs Gildet i Ølstykke og Ølstykke Sct. 
Georgsgildefond vil tilligemed forslag til budget og eventuelle indkomne 
forslag – jf. ovennævnte pkt. 3 – blive udsendt til gildebrødrene inden for 
den i vedtægterne fastsatte frist på 1 måned. 

 
Med gildehilsen 
Gildeledelsen  



Side 6 

Spejderhjælpen 
Vi husker måske, hvordan vi eller vore børn måtte ud at stemme  
dørklokker for at tilbyde sin arbejdskraft i form af bilvask, indkøb, 
græsslåning m.v. en uger i september for at samle penge til  
Spejderhjælpens børneprojekter.  
Det var rigtig og godt - pengene har gjort nytte rundt om i verden - 
men det var ikke altid lige let. 
I gilderne har man nu fostret ideen om, at hvis hver gildebror kunne 
”gemme” et job til denne uge, og spejderne få at vide, at de var  
velkomne hos os, så kunne vi være med til at støtte spejdernes  
indsats. 
Spejderhjælpen har netop støttet to af gildernes projekter i Gambia 
med hhv. kr. 25..000 og kr. 61.000. Så det var nærliggende for os til 
gengæld at åbne vor dør for en spejder, der vil gøre et stykke arbejde 
herfor. 
Der er fremstillet en video på 22 min. Om Spejderhjælpen, som kan 
rekvireres på de forskellige korpskontorer. 
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            DIS i Arresø distrikt 

Sct. Georgs Gilderne  
Arresø distrikt 

Tak for gaverne til vores guldbryllup 
 

Det var dejligt at se så mange mennesker, som gjorde denne dag  
uforglemmelig for os.  
 

Vi takker Annie og Birgit for hjælpen 
 

        Med Gildehilsen 
        Birthe og Ebbo 

Side 3 

Bankoshow i hallen den 7. Marts 2002 
 

Aftensmad før show’ et  
Igen i år er det muligt at få mad inden show’et 
Køb en madkupon hos Peter Hovgaard-Jensen på Gilde-mødet  
d. 13/2 eller ved direkte henv. til  
Peter senest 25/2 
 

Prikskema er vedlagt 
Start/mødetider: 
 
Pladesælgere  17.30 
Dørvogtere   17.30  
Baren   17.30 
Skrabelodsælgere 17.45 
Kinesersælgere  18.45 
 
 

NB. Husk at have spist inden start/mødetid 

 
I tilfælde af forfald på selve dagen  
ring tlf. 2324 9950 eller 2326 6032 
 
 
 

Med bankohilsen 
Mogens, Lis, Alice, Per, Peter, Bjarne,  
Poul Erik, Benny og Povl-Erik 

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 17. Februar. 
Gerne diskette eller via E-mail 
 

Kirsten Ahrendt      Ove Søtofte    Povl-Erik Høxbroe 
Søholmvej 7       Miklagårdsvej 5   Engvej 28 
3650 Ølstykke      3650 Ølstykke       3650 Ølstykke 
K_p@post10.tele.dk   soetofte@12move.dk   ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 17 87 31       47 17 96 93    47 17 70 32 



Side 4 

 

Stafetten Lene Jørgensen 
                      
 

En dag hvor jeg sad og klippede frimærker, kom jeg til at tæn-
ke på hvor det første frimærke stammer fra. 
 

I sin nuværende form stammer frimærket fra Rowland Hill.  
Sir Rowland Hill (1795-1879) var engelsk postembedsmand og 
fra 1837 initiativtager til indførelsen af frimærket i det britiske 
postvæsen. 
 

 I 1840 var de første frimærker klar til at blive sat på breve i det 
britiske postvæsen. Det bredte sig snart til andre lande. Dan-
mark indførte frimærket i 1851, og snart fulgte  Norge, Sverige 
og Finland efter.  
 

Ved sin afsked i 1864 fik Sir Rowland Hill bevilget en natio-
nalgave på 20.000 Pund. 
 

Mon Sir Rowland Hill i sin vildeste fantasi kunne forestille sig 
hvad det lille mærke kom til at betyde på verdensplan, og at der 
i det lille Danmark sidder en masse gildebrødre der klipper på 
livet løs for at hjælpe andre. Jeg tror det næppe. 

Poul Erik Jørgensen skriver stafetten i Marts 2002 

Side 5 

���������	
���
�

Nu nærmer tiden sig, vi skal se 
lidt mere på Ege-sommerlejren  
der afvikles fra lørdag  29/6  -  
til lørdag den 6/7 –2002 på  
Næsbycentret ved Glumsø. 
 

Lejren åbner søndag kl. 10 med 
deltagelse af spejdercheferne. 
 

Lejrens tema er ”plads til alle og miljø” 
 
Ølstykkegildet har lovet at være arrangør af :  
 
· Morgenparade tirsdag for hele lejren 
 
· Fælles Lejrbål torsdag 
 
· Hike for junior og spejdere fra onsdag efter morgenparaden til  
 torsdag kl. 17 
 
Hvis man vil overnatte og deltage i 
lejren er prisen bliver 350 kr. for en 
uge incl.fælles forplejning. 
 

Vi ved godt vi er lidt sent ude, men 
den endelige tilmelding er  
den 1. marts. 
 

Så vi skal vide hvem der har lyst og 
mulighed for at hjælpe,  
og gerne ved hvilken af de 3 arrangementer i har lyst til at arbejde med. 
 

Senest tirsdag den 26 februar til Kirsten 47 17  87 31  
eller e-mail: k_p@post10.tele.dk  
 
Der kan også gives svar på evt. spørgsmål på gildemødet den 13 februar 
 


