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Side 1 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

26. Årgang 
 

Nr. 257 
 

    KNU 
Februar 

DEN 
   2003 
 

 



Side 2 

Lise Linderstrøm(2)   8. Februar 
Vibeke Raae(2)   15. Februar 
Aage Kroll(2)   17. Februar 
Mogens Nielsen(1.128)  17. Februar  
 
I parentesen vises, hvor mange der bærer navnet i 
Danmark. Kilde Danmarks statistik. 

Redaktionen ønsker tillykke  

Hjemmeside. 
 

Fra den 7. januar i år har Gildet fået oprettet egen  
hjemmeside.  
Den kan findes på     www.sct-georg.dk/oelstykke 
 

Hjemmesiden er opstillet som foreskrevet og anbefalet  
af Sct. Georgs Gildernes webmaster.   
 

Opdatering af hjemmesiden varetages indtil videre af PR. 
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Indkaldelse til 
Gildeting 

 

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

Onsdag, den 12. marts 2003 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 2002-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. 
 

Med gildehilsen 
Gildeledelsen  
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 Digitalkamera. 
 

 Som det nok er alle bekendt har Gildet ind-
købt et digitalkamera,  for ca. kr. 4200.-. Kameraet 
skal anvendes til optagelse af billedes beregnet til 
optagelse i den skrevne lokalpresse og til Gildets 
hjemmeside.  
Hertil kommer, at kameraet tillige skal bruges til at  
optage billeder af de mange og vidt forskellige aktiviteter, som 
Gildet gennemfører.  
 Det er tanken at lave en ”Gilde Scrap-bog” (se endvidere 
”stillingsopslag”), hvori samles et antal billeder af de aktiviteter – 
herunder naturligvis også gildemøder – som Gildet gennemfører i 
de kommende ”Gildeår”. 
 Kameraet er til rådighed for alle gildebrødre, og det skal 
anvendes således, at alle aktiviteter bliver dækket. Af praktiske 
årsager opbevares kameraet indtil videre hos PR, hos hvem alle 
kan rekvirere kameraet, når behov herfor er til stede. Aktiviteter, 
hvor PR ikke kan være tilstede, skal naturligvis også dækkes 
 

Gildeledelsen. 

Stillingsopslag 
 

Til at finde og gemme alle de pressemeddelelser og omtaler vi 
får, samt kigge på, udvælge og gemme de billeder der efterhån-

den er taget,  samt dem der vil blive taget i fremtiden. 
   Søges: 

En klippe/klister m/k, Arbejdet vil kunne udføres fra  
hjemmet, og der vil være hjælp at få fra forsk. Personer. 

Interesserede kan henvende sig til 
 

Jens Moestrup Tlf. 47 10 13 01 Eller 
Kirsten Ahrendt Tlf. 47 17 87 31   
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Redaktionen skal have indlæg  senest d. 18. februar 2003   

Kirsten Ahrendt      Lene Jørgensen   Povl-Erik Høxbroe     
Søholmvej 7       Strandbakken 39     Engvej 28 
3650 Ølstykke      3600 Frederikssund     3650 Ølstykke 
K_p@post10.tele.dk   lene-j@email.dk                 ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 17 87 31       47 36 16 20      47 17 70 32 
 

Banko 6. Marts 2003, Datoer 
 
Februar. Aflevering af gevinster hos Lisbeth   
og Henning 
 

NB. Prikskema er vedlagt denne knude 
 
 

15. Februar. Pakkedag, 
      Morgenkaffes hos Lisbeth og Henning kl. 8.00 
 

20. Februar. Hytten kl. 19.30 
 

23. Februar, hos Alice og Povl-Erik  
Møde med Dennis og musik. Per H og Povl-Erik H. m.fl. 
 

Evt. afbud til de der lægger hus til eller 4717 7032  
 
Bjarne, Lisbeth C., Kirsten, Henning, Jens,  
Peter, Poul Erik J., Alice, Per og Povl-Erik H. 
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Stafetten                    Mogens Nielsen 
                      
 

Hvor har vi lidt magt, og hvor er vi små. 
 

Den kommer snigende om man vil det eller ej. Det har lige været 
nytår, og næste gang er der lagt et år på, om man vil det eller ej. Det 
gør egentlig heller ikke noget, der er bare det problem at jeg ikke 
husker så godt mere, jeg faldt jo også og slog min arm, så jeg kan 
ikke bruge den ene arm og ben, men det bliver nok bedre til som-
mer. Det var godt jeg fik en ny lejlighed. Her kan jeg bedre holde 
haven, og der jo også rigeligt til mig. 

Forstår vedkommende sandheden (du bor på plejehjem nu), uden at 
de pårørende behøver at uddybe det nærmere? 

Det at tage den sidste værdighed fra en person, er en svær vurde-
ring. Dement er noget der kommer snigende, uden man selv er klar 
over det. Glemsomheden tager til med lynets hast, man bliver mis-
troisk og det kniber med at udtrykke sig i ord og tale, ens daglige 
gøremål bliver noget rod. Kaffemaskinen virker ikke, den løber 
over, den gamle pose skulle have været fjernet og en ny bliver sat i. 
Post der skulle svares på bliver lagt i en skuffe O.S.V. Det værste 
for en pårørende er så de dage, hvor humøret så er helt nede, og 
vedkommende spørger: ”Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det mere? 
jeg har altid kunne klare mig selv”. Da er det svært at komme med 
et ærligt svar. Vinteren og den mørke tid får skyld for meget. 

Jeg syntes ikke den optimisme der er tilbage i en person skal sluk-
kes. Hvad er livet værd hvis der ikke er noget at se frem til, at stå op 
til og glæde sig til. 

Så lad os nyde det nye år så længe vi kan, og medens vi kan. 

Hilsen Mogens. 
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 Tove Nielsen skriver stafetten i marts 2003 

GOOD TURN. 
 

Menighedsrådet samler ind til  
Folkekirkens Nødhjælp  

Søndag den 9 marts 2003. 
 

De af jer der har lyst til at hjælpe, 
Kan henvende jer til: 

Jens Erik Stubkjær 47179165 
Eller 

Ove Søtofte 47179693 


