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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

27. Årgang 
 

Nr. 271 
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DEN 
   2004 
 

Sct. Georgs Gildet   

Ølstykke 
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Kaj Holdrup         (22.04.76)  7. Juni 
Lisbeth Christensen      (18.11.92) 14. Juni 
Lis Larsen         (13.01.82) 17. Juni 
Jens Moestrup        (12.01.01)   1. Juli 
Aase Fynsk         (10.01.04) 10.juli 
Ruth Pedersen        (18.11.92) 16. Juli 
Peter Hovgaard-Jensen (10.01.96) 18. Juli 
Poul Erik Jørgensen      (10.01.96)  27. Juli 
Alice Høxbroe        (19.04.95) 29. Juli 
Anette Stente        (11.01.95) 29. juli 
Niels Jacobsen         (10.04.02 18. august 
 
 I parentesen vises optagelsesdatoen i Gildet. 

Redaktionen ønsker tillykke  

Endelig sommer. 
Efter en rigtig god start på det nye gildeår kan vi  forhåbentligt alle  
se frem til i de kommende sommermåneder at fylde de personlige  

batterier op i  dejligt samvær med familie og venner. 
 

Gildeledelsen har oplevet et engageret og aktivt gildeliv både på  
gruppeniveau i form af gode gildemøder, men også  på det  

personlige plan  hvor  vi , når der var brug for en hånd, har mødt  
en stor imødekommenhed  som vi  vil benytte lejligheden til at  

sige tak for. 
 

Vi sender hermed ønsket om en rigtig god sommerferie til alle  
gildebrødre  og jeres familie. 

Pas godt på jer selv, nyd livet og må solen skinne på jer til vi ses igen. 
 

Med sommerhilsen 
 

Gildeledelsen 
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Et klip fra Københavns Stadsgilde 
 

Der er intet land, hvor private er så flittige til at bruge deres flag som i 
Danmark. Der er i år en særlig grund til at hejse Dannebrog, da det er 150 
år siden Kongen gav tilladelse til, at den almindelige borger kunne bruge 
flaget. Mange har fejlagtigt troet, at flaget har vi altid kunnet bruge, men 
det var førhen forbeholdt Kongen.  
Danmarks-Samfundet markerer dagen med en flagstafet gennem landet 
med udgangspunkt i henholdsvis Skagen, Møgeltønder, Gedser og Born-
holm, med start den 5. juni. Disse faner mødes den 15. juni på Christians-
borg Slotsplads, hvor Livgardens Musikkorps og Glostrup Sangforening 
medvirker. Folketingets formand holder talen for Dannebrog. De mange 
foreninger, der gennem årene har fået tildelt faner fra Danmarks-samfun-  
det, bør støtte arrangementet ved at følge Flagstafetten med egen fane, når 
den passerer gennem jeres by, eller mød op med fanen, når Flagstafetten 
f.eks. modtages på det lokale rådhus. 
 

Følg ruterne via www. flagstafetten.dk og i dagspressen. 
Gå med Flagstafetten. 
De mange foreninger i Storkøbenhavn, der har fået en fane af Danmarks-
Samfundet, opfordres til tirsdag den 15. juni at følge Flagstafetten gennem 
København.  
 

Første mødested kl. 1600 er på P-pladsen, Roskildevej, over for ZOO, 
Frederiksberg. Kl. 1630 går vi med Hjemmeværnets Tamburkorps i spid-
sen for Flagstafetten ad Vesterbrogade, Vesterfælledvej, Istedgade. Frede-
riksberg Garden tager over ved Enghave Plads, videre ad Istedgade og 
Abel Cathrines Gade til DGI-byen. 
Andet mødested er senest kl. 1715 ved DGI-byen/Tietgensgade, hvorfra 
alle afgår kl. 1735 med Københavns Postorkester i spidsen ad Tietgensga-
de, Stormgade, Vindebrogade med ankomst til Christiansborg Slotsplads 
kl. 1800. 
 

Kirsten Rosendal og Ellen Petersen. 
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§§   Info vedr. Vedtægtsudvalget  §§ 
 

Ingen i Vedtægtsudvalget vidste, hvad de skulle lave torsdag 
den 17. juni om aftenen, men det ved de nu – der skal de til 
det første møde i udvalget kl 1900, Jarlsvej 29. 
 
Hvis I har ønsker om ændringer, som vi skal diskutere i ud-
valget, kan I levere dem til jeres grupperepræsentant i ud-
valget.  
 
Udvalget består af : 

Gruppe 1 : Kaj Frandsen 
Gruppe 2 : Per Pedersen 
Gruppe 3 : Kaj Holdrup 
Gruppe 4 : Kai N. Andersen (Udvalgsindkalder) 
Gruppe 5 : Nils Jakobsen 
Gruppe 6 : Jens Erik Stubkjær 
Gildeledelse : Peter Hovgaard-Jensen  

 
Mvh Kai  
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. august 2004 
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 

Nyt fra gildeledelsen.  
 

På sidste gildeledelsesmøde den 11 maj 2004  blev følgende samarbejdsfor-
mer og opgaver aftalt mellem gildeledelsen, Herolderne og GUS. 
 

Dør- og faneherolden vil i fremtiden blive indbudt til at deltage i  det plan-
læggende gildeledelsesmøde før en gildehal samt deltage i gildeledelsesmø-
derne efter behov 
 

Efter mødet vil Herolderne  få udleveret en plan, der beskriver aktuel gilde-
hals afvikling. 
. 

Herolderne får i fællesskab yderligere ansvaret for følgende opgaver direkte 
knyttet til gildehallen gennemførelse. 
 

Opstilling af højbord, stole og musikanlæg samt indkøb af blomster til høj-
bordet. 
. 

Sikre at der bliver taget hånd om vore gæster så de føler sig velkomne i Øl-
stykke gildet. 
 

GUS  funktionen forbliver uændret, dvs. at GUS deltager i gildeledelsesmø-
derne efter behov og at al nødvendig information  udveksles med gildeledel-
sen. 
 

Kopi af  GUS information fra/til distriktet, der har betydning for gildeledel-
sen, sendes via E-mail til Gildekansleren. Øvrig information bør tilstræbes at 
blive præsenteret i Knuden. 
 

DGR og GIM  funktionen er efter mødet blevet aftalt tilsvarende som  gæl-
dende for GUS.  
 

                                               Gildeledelsen  
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Distriktsgildeting 12 maj 2004. 
 
Følgende er de væsentligste punkter som blev omtalt på det  
afholdte Distriktsgildeting den 12 maj 2004: 
  

DGM: Ridderhaller vil fremover blive afholdt som Distriktsgildehaller  
    med adgang for væbnere. 
 

DIS: Ølstykke sponsorerer ” Aktion børnehjælp.” 
 

DUS: Distriktet har udarbejdet en palet  med ideer til brug for gruppe- 
           arbejde. 
 

Regnskab:  
2003 underskud                      Kr. 19240,00 
2004 budgetteret underskud   Kr.   5480,00 protest fra Ølstykke. 
2005 kontingentforhøjelse distrikt fra  2 kvartal (40-60kr.årligt) protest fra  
        Ølstykke ref. til Håndbog for gildeledelser  afsnit 4. Udgifter til arran- 
        gementer som distriktet afholder bør dækkes fuldt ud ved brugerbetaling. 
 

Ændringer af vedtægter: Valgbar til distriktsledelsen er alle distriktets 
                                                væbnere og riddere som kan indstilles af gildet. 
 

Distriktets kalender: Ridderforberedelse planlagt den 12& 21 oktober   
                                       2004. reserver venligst Distriktsgildehal med  Ridder 
                                       optagelse den 9 november 2004. Væbnerforberedelse  
                                       planlagt den 7& 20 september 2004, reserver venligst. 
 

Gildeledelsen 

Nyt om hytten 
 

Hvis vi ønsker det store lokale i hytten, skal vi rette henvendelse til Tommy, 
da KFUM spejderne har taget ansvaret for hytten og gerne vil holde den i  
ordentlig stand.  
 

Der skal ringes til KFUM spejder Tommy Holst  43 54 47 82.  
 

Med venlig hilsen 
Hanne    
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Det blev fremhævet, at det var rigtig værdifuldt at få lejlighed til at drøfte for-
beredelsens emner med helt nye gildebrødre, for derigennem at se tingene fra 
forskellige vinkler. Såfremt det ”kun” var med kendte ansigter, ville værdien 
være til at overse. 
Ridderforberedelsen fortsætter med distriktsgildemesteren som omdrejnings-
punkt om med assistance fra DUS. 
Herluf opfordrede GU-erne til at sikre tilmelding til såvel væbner- som ridder-
forberedelsen. 
  

Paletten er tænkt som en række emner til en form for ”studiegruppe” på tværs 
af distriktet. Emnerne skulle gerne understøtte gildelovens 10 punkter. Der fo-
religger på nuværende tidspunkt udkast til 2 emner, nemlig ”Multietniske reali-
teter og muligheder” og ”Menneskeligt livs begyndelse og fosteranlægs etiske 
status”. Inge Søholm og Hanne Frederiksen påtog sig at arbejde videre med et 
emne omkring ”Er omsorg omklamrende” eller ”Den hele fami-
lie” (arbejdstitler). 
Øvrige GU blev opfordret til at tænke over øvrige emner fra listen eller andre 
selvopfundne. Der er enighed om, at vi skal søge at lave nogle få stykker, som 
vi så skal prøve at sætte i søen med tilmelding på tværs af distriktet. 
  

Vi havde en indledende drøftelse om kommende I-dag d. 13. marts 2005. 
Følgende tanker blev kastet på bordet: 
·   Vi kan søge at få en debat om vor arbejdsdeling i gildeledelsen – herunder 
GU’s rolle i gildet og distriktet. Dette kan eventuelt gøres ved at gøre gruppear-
bejdet funktionsopdelt på mødet. 
·    Vi kan eventuelt igangsætte vore emner fra paletten. 
·    Et emne kan være: Hvad skal der til for at få en indvandrer til at blive gilde-
bror? 
·     En videreførelse af værdidebatten fra i år. 
·     Gerne anvende Hillerød Handelsskole igen, og med samme koncept – hvis 
det er muligt. 
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Lidt fra distriktsmøde for GU’er. 
I min egenskab af Ølstykke Gildets GU var jeg d. 10. maj til møde i Hillerød, 
hvor DU ( Herluf Poulsen 2. Hillerød ) havde sat stævne for distriktets GU’er. 
Mødet var en fortsættelse af møderækken for udveksling af synspunkter på GU 
funktionen og for konkrete tiltag til en eller anden form for udvikling i de en-
kelte gilder. Jeg har med nænsom hånd klippet lidt i referatet fra mødet uden 
det væsentlige er gået tabt ( jeg håber da ). 
  

Det kunne konstateres, at der er rigtig stor spændvidde over, hvordan distriktets 
gilder forholder sig til DU opgaven. Gennemgående var vi enige om, at vi skal 
søge at være med i gildets ledelsesmøder for derigennem at kunne arbejde i 
fuld forståelse med gildets ledelse. 
Vi blev præsenteret for Kursusudvalgets udkast til funktionsbeskrivelse for 
gildets uddannelsesmedarbejder ( Kursusudvalget er et Landsgilde udvalg ). 
Dette udkast divergerer ikke meget fra, hvad vi i Ølstykke har fundet frem til, 
vil være praktisk. 
Kopi af  Ølstykkes velkomstpakke og procesbeskrivelse for nye gildebrødre 
sendes til de øvrige gilder til diskussion og evt. videreformidling til deres  
blade.  
På forepørgsel om hvorfor landsgildeledelsen havde igangsat denne funktion 
og værdidebatten, udspandt der sig en dialog om det naturlige i, at en ny ledelse 
ønsker at markere grundlaget. Det er også forårsaget af, at ledelsen søger tætte-
re relationer til spejderkorpsene for derigennem at få tilpasset vor struktur, så 
spejderne igen finder det naturligt at gå over i gildet, når tid er. 
Der var også enighed om, at værdidebat er afgørende og god, når vi søger at 
sikre overensstemmelse imellem idealer og virkelige gerninger. Dette er en for-
udsætning for at spejderne (og andre) kan have respekt for os. 
Herluf henviste til en kommende artikel herom i Sct. Georg. 
Vi konkluderede, at vi i fællesskab vil søge at skabe den profil for GU, som vi 
befinder os godt med, og som skal være i overensstemmelse med vore gildele-
delser. 
I-dagen blev kort berørt, idet alle fortsat var tilfreds med mødets indhold og 
afvikling. Resultatet fra gruppearbejdet var også egnet til viderebearbejdning i 
grupperne – alt efter ønske. Det ville også have været spændende at have Ole 
Vinds indlæg på tryk. 
Væbnerforberedelsen blev drøftet, idet distriktet p.t. har 2 måder at gennemføre dem 
på. Hillerød gør det selv for de 3 gilder, medens de øvrige gilder gør det i fællesskab. 
Ved evaluering af seneste væbnerforberedelse kom der en klar opbakning til fælles 
væbnerforberedelse og herunder en opfordring til Hillerød om at tilslutte sig denne. 

Side 5 

Nyt fra ”GIM” 
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Stafetten Jens Erik Stubkjær 
 
Stafetten i maj 2004. 
Da jeg læste Anettes smukke historie om en døgnflues dejlige dag, var der i 
dagens aviser mange synspunkter om EU’s udvidelse med 10 nye lande 
den 1. maj 2004. 
Det fik mig til at tænke på Martin Luther Kings indledning til sin store tale: 
” I have a dream.”  Jeg har en drøm. 
Min drøm er, at alle i det nye Europa må kunne se frem til at leve hver dag 
som Anettes døgnflue. 
Der er mange gode oplevelser fra kontakt med disse nye EU borgere, som 
passerer revy i hukommelsen, og giver håb om, at det må lykkes. 
I midten af 70’erne mødte jeg en mand på gaden i Budapest, som viste mig 
vej, og vi fulgtes ad et stykke inden han spurgte mig:” Hvor kommer du 
fra?” Da jeg svarede Danmark, standsede han op og udbrød begejstret:” 
Der har man det godt:” og uddybende forklarede han, at det var kombinati-
onen af frihed og velstand, der var unik for Danmark. Hans oplysninger om 
Danmark stammede fra statistikker, litteratur og ikke mindst fra slægtnin-
ge, der i 1956 var flygtet til Danmark, og derfra kunne berette om hjælp-
somhed og gæstfrihed. 
Jeg kom også til at tænke på oplevelserne fra vort første besøg i Czersk, 
Polen i dagene 5. – 8- juli 1990.Muren var faldet som dominobrikker fra 
september 1989 med åbningen fra Ungarn til Østrig, Berlin-muren i decem-
ber osv. 
I det indledende møde med byrådet i Czersk orienterede vi om, at vi ville 
give vort gildearbejde en ny udfordring ved at kombinere et par af Gildelo-
vens paragraffer: ”.at gøre livet gladere og lysere for andre” og ” at virke 
for international forståelse” Polakkerne havde også overvejet, hvad de ville 
med kontakten til Ølstykke. De ville bygge samarbejdet op omkring et ud-
vekslingsprogram for børn og unge, så de med deres åbenhed for alt det 
nye, de kunne opleve i Danmark, kunne omsætte det til at skabe en bedre 
fremtid for Polen. 

Bjarne Sørensen skriver stafetten i september 2004 

Side 11 

Nyt om Ølstykke Gildet’s Værdier. 
 
Gruppernes repræsentanter i gilderådet prioriterede på mødet  
den 17. maj  nedenstående 10 værdier, som det oplæg, der skal  
benyttes til den endelige prioritering af gildets værdier på gildemø-
det den 9 juni i Hove. 
 
Tema:     Værdi beskrivelse: 
Fællesskab:    Samværet og fælles oplevelser 
Personlig/gildeudvikling:  Personlig udvikling 
Samarbejde:    Samarbejde på tværs af grupperne og efter 
     evne deltage i opgaverne 
Gildehal:    Respekt for traditioner og ritualer, men 
     plads til fornyelser 
Åbenhed:    Åbenhed og turde stille krav til sig selv og 
     andre  
Mødeatmosfære:   Ligeværdig dialog kunne lytte til andre og 
     andre  
     God kommunikation gildet imellem,  
     aldrig sulten 
Spejderkontakt:   Synliggørelse over for spejderne og deres 
     ledere 
     Vigtigt for at hente nye gildebrødre med 
     samme livsopfattelse 
Udadvendte kontakter:  Vi gør noget for andre, humanitært  
     arbejde  
 
                                                   Gilderådet                               
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 Arresø Distrikt afholder festlig friluftsgildehal 
Torsdag den 19. august 2004 kl. 19:00 

På Maglevad spejdercenter i Stenløse 
Dam Holme 4, Stenløse 

 

Arresø Distriktsgilde indbyder hermed alle gildebrødre fra gilderne i 
Frederikssund, Frederiksværk, Hillerød og Ølstykke 
til en festlig friluftgildehal i hyggelige omgivelser 

 

Deltagerprisen er kr.35,- hvortil der kan købes drikkevarer  
til rimelige priser. 

 

Vi byder dig velkommen til en sommeraften, hvor vi vil samle distriktet 
til gildehal i det fri ved lejrbålet og senere til en eftergildehal med et 

spændende tema. 
 

Påklædning anbefales tilpasset det danske klima 
 

Tilmelding senest den 13. august 2004 til 
 

Mogens Nielsen     tlf. 47 17 07 16 
eller 

Poul Kaltoft           tlf.  47 17 81 55 e-mail lizpok@nrdc.dk 
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Men drømmen om en bedre verden stopper jo ikke ved de 10 nye lande i 
EU. Man kan jo ikke se mod øst uden at ønsket om døgnfluens dejlige dag 
også må komme til e Russerbørn, som har givet os så mange dejlige ople-
velser på Spejderengen. 
Må jeg slutte min drøm med ønsket om, at vi i den fælles fremtid må bygge 
på fælles værdier, der ” opstår af ånd, humanitet og historie med respekt for 
virkeligheden og det talte ord” 
Må kærlighed til næsten og respekt for hans værdier lede os. 
 
Jens Erik 

   Arresø Distriktsgildes  
         kalender for  
          2004/2005 

Dato:  Arrangement:    Ansvarlig: 
12-05-2004  Distriktsgildeting   Gribskovgildet 
19-08-2004  Distriktets Friluftsgildehal Ølstykke 
  2-09-2004  Distriktsgilderådsmøde  Arrenæs gildet 
  7-09-2004  Væbnerforberedelse (1) DUS/GU 
20-09-2004  Væbnerforberedelse (2) DUS/GU 
18/19-09-2004 Gildemesterstævne  Landsgildet 
12-10-2004  Ridderforberedelse (1)  DGM/DUS/GU 
21-10-2004  Ridderforberedelse (2)  DGM/DUS/GU 
25-10-2004  Fellowshipday   Arresø Distrikt/DIS/ 
        GIM/m.fl. 
  9-11-2004  Distriktsgildehal med  
   Ridderoptagelse   1. Hillerød gilde 
  2-02-2005  Distriktsgilderådsmøde  2. Hillerød gilde 
13-03-2005  I-dag Arresø    Distrikt / DUS 
10-05-2005  Distriktsgildeting   3. Frederikssund  
18-08-2005  Distriktets Friluftsgildehal 2. Frederikssund  
 

Senest opdateret 13. maj 2004 
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En søndag på Vallekilde Højskole. 

Side 9 

Dyrk dine evner på     
Kommunikationshøjskolen Vallekilde 
Højskolevej 9, 4534 Hørve 
Tlf. 5965 6045 Fax. 5965 6630 
www.vallekilde.dk 
E-mail: vallekilde@vallekilde.dk 


