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GILDEMØDE 
Den 12. juni 2002. 

 

Besøg hos eskadrille 722, Flyvestation Værløse. 
 
     Vi  mødes på Græstedgård kl. 18.30 præcis for evt.. samkøring  
     til Flyvestation Værløse nord, hvor vi skal være kl. 19.00. 
 
     Der vil blive serveret en let anretning, pris kr. 40,00  
     ekskl.  drikkevarer. 
 
     Tilmelding indeholdende navn og fødselsdato senest 2. juni til: 
 

Ove Søtofte tel. 47 17  96 93 
Kaj Holdrup tel. 47 17  83 15 

 
      NB. Det vil være vanskeligt at acceptere for sene tilmeldinger  
              p. g. a. tidsfristen for navneliste til flyvestationen. 
 

m. g. h. 
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Side 2 

Kaj Holdrup     7. Juni 
Lisbeth Christensen  14. Juni 
Lis Larsen    17. Juni 
Jens Moestrup     1. Juli 
Ruth Pedersen   16. Juli 
Peter Hovgaard-Jensen   18. Juli 
Poul Erik Jørgensen   27. Juli 
Alice Høxbroe   29. Juli 
Anette Stente   29. juli 
Niels Jacobsen   18. august 

Dagens Navne 
 

7. juni: Jeremias   
En af Tamperdagene, d.v.s en af de 4 dage om året, hvor tampe-retten 
holdes. Navnet på en profet fra det gl. testamente. 
 

14. juni: Rufinus   
Der er 11 martyrer med dette navn. 
 

17. juni: Botolphus  
Abbed der døde i 680, Byen Boston er opkalde efter ham. 
 

1. juli: Theobaldus  
Fransk præst levede 1017 – 1066. 
 

16. juli: Susanne  
Martyr der blev halshugget 295. 
 
18. juli: Arnolfus 
Arkitekt, der bl.a. byggede klostre i Firenze omkring 1285 

Redaktionen ønsker tillykke  

Side 7 

Så kære landsgildeledelse. 
prøv ikke krampagtigt at lave om på noget der fungerer, lad udviklin-
gen ske, fortsæt de gode initiativer som gildernes højskole, og lad os få 
lov til at være gildebrødre i fred. 
 

Dette er kun en lille del af alle de tanker, meninger og ideer der er ble-
vet vendt hos os det sidste årstid, vi er altid parat til at uddybe vores 
meninger og holdninger. 
 

Med gildehilsen 
 

Kirsten Ahrendt 
Gildemester. 
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Side 6 

Til grupperne. 
Her er så vores konklusion på ridderdebatten, jeg har taget de generelle 
ting med. Problemer, som enkelte grupper mener vi har her i Ølstykke 
kan vi evt. diskuterer en anden gang. Tak for jeres deltagelse i debatten, 
vi må så se, hvad der sker –”/ landsdækkende” 
Med Gildehilsen 
Kirsten 
  
14-05-02 
Fra Sct. Georgs gildet i Ølstykke 
 

Emne: Ridderdebat. 
 

Vi er blevet bedt om at diskuterer dette og i den relation også vores  
meninger og holdninger til gildets opbygning. 
 

Vi har diskuteret vidt og bredt og er nået frem til følgende konklusion. 
Vi mener der skal være meget mere åbenhed om gildernes arbejde,  
ritualer, herunder diverse gildehaller, og traditioner. 
Gæster, både spejdere andre gildebrødre og interesseret udenfor de 
kredse skal  altid være velkomne og modtages med åbenhed, der sker 
intet fordækt eller hemmeligt. 
 

Hvis der skal ske en ændring, så lad riddertrinnet være en naturlig følge 
af en årrække som væbner. Gør forberedelserne til noget der skal  
arbejdes med, moderniser i form af brevkurser eller maile  mellem gil-
debrødre fra hele landet, så man får mulighed for at veksle synspunkter 
med andre end lige de nærmeste. Skal det være af værdi, skal forbere-
delsen også vægtes højere end det sker i dag.  
 

Men hvorfor lave om på noget bestående, hvorfor ikke lade tingene ud-
vikle sig stille og roligt. Love og paragraffer er alligevel så rummelige, 
at der er plads til det hele. 
Med hensyn til medlemmernes alder og antal – vi er gamle spejdere. 
Spejderne har i årevis brokket sig over medlemsnedgang ! så hvor skal 
vi få medlemmerne fra i Sct. Georgs gilderne ? Hvis foreningen ikke er 
noget værd, dør den– og fred vær med det. 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 18. August 2002. 
Meget gerne på diskette eller via E-mail 
 

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

27. juli: Apollinarius   
Biskop levede 453 – 520 hele livet var han en hellig mand, der levede et  
asketisk liv. 
 

29. juli: Olav   
Norsk konge og martyr 995 – 1030. 
 

18. august: Agapetus  
Pave i et år fra 535 - 536 

Meddelelser: 
 

Husk vores week-end tur til Stevns. Der vil komme en sær-
skilt information og tilmelding senere. 
 

Hilsen 
Udvalget 
 

Ølstykke står for det praktiske til en friluftsgildehal   
den 21. august. Er der nogen af jer der har mulighed for at 
hjælpe, vil jeg gerne ringes op 
Med gildehilsen 
Kirsten 
4717 8731  

 Anne-Grete Langgaard skriver stafetten i september 2002 
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Og så klipper vi frimærker - men vidste du 

 

På de gamle kuverter, der gemmer ungdommens søde hilsner  
sidder frimærkerne tit på tværs, på skrå - eller på hovedet.  
De fortæller deres egen helt specielle og kærlige historie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et mærke på skrå til højre  betyder et kys. 
Vender det mod venstre og lidt nedad, er beskeden "Jeg elsker dig".  
Frimærkerne kunne fortælle dét, som var sværest at skrive med ord. 
Deres tavse sprog er gammelt, for allerede i frimærkernes barndom  
er der spor af skikken. 
 

Omkring århundredskiftet stod frimærkesproget i fuldt flor.  
Postkort var populære - for de var billigere at sende end breve. 
Til gengæld kunne alle jo læse de søde ord, som kun var for  
modtagerens øjne. 
 

Med frimærkesproget var de ømme ønsker måske ikke helt så  
tydelige, for postbudet, stuepigen eller den udkårnes familie.  

                    1932            7. juni            2002 
              I anledning af min 70-års dag holder 
           jeg ÅBENT HUS på Sigurdsvej 7 fredag 
             den 7. juni 2002 klokken 8.00 - 11.00 
          PÅ GENSYN                KAJ  HOLDRUP 
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Nyt fra Arresø Distriktsgilde. 
 

Ved det netop afholdte distriktsgildeting i Arresø Distriktsgilde blev 
der foretaget genvalg til samtlige poster i distriktsgildeledelsen. 
 

Efter en debat omkring budgettet er der nu afsat kr. 5.000 til henholds-
vis internationale- og uddannelses arrangementer i den kommende peri-
ode. 
 

Det er rart at opleve at DIS Bente Henriksen og DUS Børge Bojsens 
store indsats for det internationale arbejde og uddannelses arbejdet i  
distriktet påskønnes og støttes. 
 

Sct. Georgs Gilderne i Danmark har indgået et samarbejde med Dansk 
Flygtningehjælp, og den første aktivitet i den forbindelse bliver Lands- 
indsamlingen den 10 november 2002. 
 

Der er udleveret information vedrørende denne opgave til gildeledelser-
ne over hele landet, og den første forudsætning for at dette samarbejde 
bliver en succes er at gildeledelserne gør deres bedste for at få informa-
tionerne bragt videre til gildebrødrene i gilderne, og at alle arbejder for 
at vi udover at gøre en indsats i overensstemmelse med vores idealer 
også opnår at komme nærmere vores mål om at gøre Sct. Georgs Gil-
derne mere synlige i vores samfund. 
 

Arresø Distrikts gilders plankalender med informationer om arrange-
menter i perioden 2002 til 2003 med adresser på gildernes kontaktper-
soner er færdig og udsendt. 
 

Hvis du ikke har modtaget din plankalender har din gildekansler sikkert 
en liggende til dig. 
 

Med gildehilsen og de bedste ønsker om en god sommer 
 

Ole Rafn 
Distriktsgildemester 
Arresø Distriktsgilde 
dgm@arresoe-distrikt.dk 


