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SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 
 

Afholder Gildeting Onsdag 9 marts 2005 På Græstedgård 
 

Ølstykke gildet byder på GULE ÆRTER 
 KL. 18.30-19.30 i hestestalden 

Øl – vand – snaps kan købes. 
GILDETINGET starter kl. 19.30 
Dagsorden – se knuden fra februar 

HUSK at der denne aften er mødepligt, er du forhindret i at deltage 
i gildeting eller middag, skal du senest 3. marts melde afbud til In-

gelise på tlf. 47 17 60 18 
Gildehilsen gruppe 5 

Distriktsgilderådsmøde i Hillerød  2005 
Distriktets gildemestre deltog i mødet , hvor første punkt var  en opfordring til 
gennemførelse af  Handlingsplan 2005, et ønske fra Landsgildet som Ølstykke 
gildet allerede har opfyldt ved at gennemføre projektet ” Fra Værdi til Hand-
ling”.  
Det blev endvidere oplyst at Hanne Borgstrøm fra København stiller op som kan-
didat  til  ny  LGM. 
Distriktets DIS kunne oplyse, at den årlige tradition  med Fredslyset  pt. ikke er 
særlig udbredt og opfordrede derfor gilderne til at  genoptage den gamle  juletra-
dition. 
Distriktets DUS  opfordrede til deltagelse  i I - dagen  den 13 marts, som tidligere 
er annonceret i Knuden. 
Der findes nu instruktionshæfter ( uddrag af  Håndbog for gildebrødre) til rådig-
hed for gildernes GUS ved forberedelse og gennemførelse af svende- og væbner-
optagelse. 
En spændende nyhed  er en profilanalyse udarbejdet af Ole Olsen. Materialet kan  
med fordel benyttes af gildebrødre, der påtager sig nye opgaver for gildet som 
f.eks. GM, GK, GS og lignende. Profilanalysen  skal hjælpe med til  at vise, hvad 
du er god til. 
Alle distriktets væbnere og riddere er valgbare til Distriksgildeledelsen  2005 og 
opfordres hermed til at stille op. Følgende poster skal besættes: DGM og DIS.     
Er du interesseret i denne udfordring bedes du kontakte gildeledelsen. 
 

På distriktsgildetinget 2004 blev det vedtaget at kontingentet til distriktet skal 
stige fra april kvartal 2005 med 15 kr. pr. kvartal. Det medfører  at der opkræves    
55 kr. pr. medlem i 2005  og 60 kr. i 2006. 
 

Gildeledelsen 
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Christian Petersen     (19.4.89)   1. Marts 
Anna Rasmussen     (13.10.65)                   25. Marts 
Ingrid Petersen          (11.1.95)          28. Marts 
 
I parentesen vises optagelsesdatoen i Gildet. 

Redaktionen ønsker tillykke  

 

Invitation Knuden  
Gildeledelsen har i den forløbne gildeår haft den glæde at blive indbudt 
til at møde grupper og enkelte gildebrødre med det formål at drøfte og 
udrede forskellige gilderelaterede emner i et mindre forum. 
 

Da gildeledelsen opfatter denne form for kommunikation som et særde-
les nyttigt værktøj til forbedring af trivslen i gildet vil vi opfordre alle 
grupper eller enkelte gildebrødre, der ønsker at møde gildeledelsen el-
ler blot en fra ledelsen til at kontakte os og aftale en mødedato. 
 

Vi vil understrege at denne mødeform ikke tilstræbes for at lægge låg 
på eventuelle problemer, men udelukkende for at tilbyde alle gilde-
brødre muligheden for at få svar på presserende spørgsmål eller blot for 
at møde og snakke med gildeledelsen. 
 

Vi håber på positivt respons på denne invitation 
 

Gildeledelsen 

 
Året der gik for Gruppe 2 
Vi holder regelmæssigt møder en gang om måneden. 
Vi har arbejdet på flere møder med værdier, planlagt og deltaget i  
Fællesløbet, planlagt og afholdt julemøde og arbejdet med skiftende 
emner, herunder det at være efterlønner/pensionist. 
På grund af helbredsmæssige årsager, ønsker Aage Kroll en pause i 
vores gruppemøder. 
Det har været et godt gildeår for for gruppe 2. 
Ved årsskiftet har Bjarne Sørensen overtaget formandsskabet.  
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 Derfor har vi allerede fundet flere frivillige, som har lyst til at samle 
ind søndag den 6. marts, men vi mangler stadig indsamlere. Og jo før 
du melder dig, des bedre for indsamlingen – og for ofrene for den 
stille sult.” 
Du kan melde dig som indsamler ved at kontakte Kaj Frandsen på 
telefon 47177188 – eller på 8060 8060, der er åben hele døgnet. 

Billede af lille dreng og hans mor: Få måneder efter høsten gik det 
galt for Macdonard. Han var så underernæret, at han kun vejede 
4,4 kilo. Det svarer til, hvad en solid nyfødt kunne veje i Dan-
mark. Men Macdonard var halvandet år gammel.  
Foto: Mike Kollöffel 

  Månedens digt 
Frydelig med jubelkor 
hilses vårens komme, 
svalen melder trindt om jord: 
”Frostens tid er omme!” 
Land og hav og lundens træ´r 
herligt prydes fjernt og nær, 
- nye skabnings-under! 
 Kraft på ny vort legem får, 
 lægt er nu vort hjertesår 
 i de glade stunder. 
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Sogneindsamling 2005 
 

Stop den stille sult 
 

Meld dig som indsamler til Sogneindsamling 2005 i  
Ølstykke og vær med til at stoppe den stilfærdige  
katastrofe, der koster 14.400 små børn livet – hver dag 
 

Macdonard har været heldig. Han var kun halvandet år gammel, da han blev 
så syg af sult, at han næsten døde af det. Og heldet bestod i, at han kom på 
hospitalet i tide og fik hjælp til at komme sig. 
Kort tid efter var den gal igen. Familien havde ikke mad nok, og igen nåede 
Macdonards vægt ned på 4,4 kg – det svarer til, hvad en velnæret nyfødt ve-
jer i Danmark.  
Igen var Macdonard heldig, og han blev sammen med sin mor indlagt på 
Likuni hospitalet i Malawi i det sydlige Afrika, hvor de reddede ham med 
intravenøs næring og derefter masser af faste mælkemåltider.  
”Hvad vil I have, jeg skal gøre?” spørger Macdonards mor Linily træt. Ma-
den er sluppet op, og der er fem nådesløse måneder til næste høst. Alt er 
spist.  
 

I år er endnu et hungerår i Malawi. Men som hovedregel sulter alle – selv i 
de gode år. Der er altid flere måneder til høst, end maden rækker til. Og de 
fattige forsøger at klare sig, så godt de nu kan. Man søger arbejde, sælger 
brænde – eller sælger sig selv som prostitueret, når det går værst for sig. Sul-
ten betyder, at aids-epidemien griber voldsomt om sig i landet. Mange er i 
forvejen svækkede af sulten, men det går særlig hårdt ud over de mindste 
børn, der ikke har så stor modstandskraft.  
 

Det er ikke svært at skabe en positiv fremtid for de sultende børn og deres 
familier. Folkekirkens Nødhjælp støtter et projekt, der hjælper med køkken-
haver og trædepumper, så både børn og voksne kan få bedre mad og dermed 
skabe sig et bedre liv. Det er et af de projekter, der skal samles ind til ved 
sogneindsamlingen søndag den 6. marts overalt i Danmark. Også [byens 
navn] slutter op om indsamlingen.  Men der er brug for, at flere vil give et 
par timer søndag den 6. marts og deltage i indsamlingen for at stoppe den 
stille sult i Malawi og andre steder i verden.  
 

”Her i Ølstykke vil vi ikke bare se til, mens små børn dør af sult andre steder 
i verden,” siger indsamlingsleder Jens Erik Stubkjær. ”Selv om vi ikke nød-
vendigvis er rige eller lever i stor overflod, er vi jo alligevel blandt de heldi-
ge her i verden. 
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OBS. 

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 17.3.2005 
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 

Hjemmesiden: www. Sct-georg.dk/oelstykke 

                   

Glæde. 
 

Hun gik på en sti langs floden, da hun hørte et 
plask. Da hun så i retning af lyden, som kom 
Nær ved hendes fødder, fik hun øje på en frø 
nogle få centimeter borte, der hoppede i 
 samme retning som hende. Sådan fulgtes de  
ad nogle få skridt, da hun bevidst satte  
tempoet ned. Også frøen satte farten ned. Hun  
gik hurtigere, og frøen hoppede også  
hurtigere. Hun begyndte at le så heftigt, at  
hun snart blev nødt til at sætte sig. Også frøen  
satte sig. 
   Hvor indtagende frøen end var, vidste  
hun, at hendes glæde kom fra en dybere kilde,  
at det var en indre glæde, som ikke hang  
sammen med en bestemt oplevelse. Det var,  
som om den altid var der, en strøm af glæde,  
der flød gennem hende, mens den ventede på  
en undskyldning for at springe frem. Følelser  
og minder fra barndommen oversvømmede  
hendes bevidsthed som en sværm af ildfluer,  
mens hun nød sin morskab sammen med  
frøen, og strømmen af glæde var særlig stærk.  
Endnu en gang følte hun en uforklarlig  
begejstring over at være i live, og enkle ting  
var uhyre interessante, lystbetonede og  

   Hun overvejede også tilværelsens triste  
sider for at se, om strømmen af glæde kunne  
holde til det. Men der var den, en stille, indre  
lykke, lige meget hvad. Hun var forelsket i  
livet, i selve livets kendsgerning, det  
ufattelige i at eksistere. Hun følte det, som om  
hun i stilhed fejrede dagen, idet hendes glæde  
var den naturlige reaktion på livets gave. Hun  
vidste, at intet behøvedes til denne fest, ikke  
engang frøen. I mellemtiden var den måske  
blevet utålmodig over hendes grublerier.  
Da hun blev siddende, hoppede frøen  
langsomt ned mod floden. 
Fra bogen ”Nærvær” af Catherine Ingram. 
Jens. 
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Stafetten                  Britta Bang Bæk 
 
En ildsjæl kommer til byen. Han ser de muligheder, der er i Ølstykke, for 
at han kan bidrage til det kulturelle liv. Han hedder Mikkel Vadsbolt, en 
dygtig skuespiller, der tør satse, yde og kan byde på noget til kulturen.  
Mikkel Vadsholt får ideen til at skabe et friluftsteater på amfiteatret i  
Ølstykke. De fysiske rammer er i orden, skuespillerne kan han skaffe.  
Det eneste, der mangler, er en økonomisk garanti fra kommunen.  
Mikkel sætter det hele i gang, Gennemfører en 14 dages forestilling om 
Robin Hood i sommeren 2004. Et brag af en forestilling, som alle os, der så 
den, fik en dejlig oplevelse af og også en god oplevelse af “det foregår i 
Ølstykke”. Skønt - sikken en reklame, vores by får ude i det store land og 
sikken en lokal fælles oplevelse, vi alle fik mulighed for at få.  
Forestillingen gav desværre et underskud på 160.000 kr., som Mikkel selv 
har måttet dække (kommunen havde desværre ingen mulighed for at kunne 
hjælpe økonomisk).  
På trods af underskuddet i år 2004, er der stadig mod og vilje i Mikkel og 
han forsøger så i 2005 at få kommunen med til evt., at give en underskuds-
garanti på 150.000 kr. til 200.000 kr. eller evt., finde en anden løsning. Det 
kunne være at de sætte ham og de andre professionelle skuespillere på løn-
ningslisten og så kunne kommunen selv høste et evt., overskud . Mikkel 
har nemlig ingen intensioner om at skulle blive rig på sådan en forestilling. 
Han gør det, fordi han synes det sjovt og fordi han synes, han kan bidrage 
med noget til kulturen. 
Kommunen har desværre kun mulighed for at give en underskudsgaranti på 
50.000 kr., hvilket Mikkel ikke tør satse på, da en regnvejrsperiode vil kun-
ne ødelægge indtjeningen og han ønsker selvfølgelig ikke igen i år at dæk-
ke et evt. underskud.                 
Hvor er det ærgerligt, at vi ikke fik mulighed for at få den form for kultu-
relle oplevelser her til byen. Mikkel har heldigvis ikke helt tabt modet. Han 
håber på, at sponsorer og lokale foreninger vil kunne se en ide i at gå med, 
så amfiteateret kan komme op til næste år.                                   

Lisbeth Christensen skriver stafetten april 2005 
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Vi er i gildet så heldige, at Mikkel har lovet at være os behjælpelige til 
fællesløbet (uden betaling). Jeg vil gerne opfordre til, at vi i gildet over-
vejer, om vi har mulighed for at yde nogen form for økonomisk støtte. 
Eller vi kunne måske sælge ideen i de firmaer, vi er ansat i (mange bæk-
ke små giver en stor å). 
Jeg håber, at vi eventuelt kan løfte opgaven i fællesskab og jeg formidler 
gerne kontakten til Mikkel Vadsholt. 
 

Med gildehilsen 
 

Britta Bang Bæk 

Forberedelse til Gildeting 
Gennemførelse af det nye koncept med skriftlig indsendelse af referater 
og indlæg, som ønskes præsenteret på dette års gildeting, var imødeset 
med stor spænding af gildeledelsen. 
 

Lad det være sagt med det samme vi blev ikke skuffede. Ideen ser ud til 
at være faldet i gildebrødrenes smag, hvis vi bedømmer succesen ud fra 
antal og kvalitet af de besvarelser som vi har modtaget.  
 

Tak til alle for jeres bidrag som nu har skabt grundlag for, at vor GK har 
kunne sammenstille og udsende det indkomne materiale. Det gør at alle 
gildebrødre nu er i stand til at møde velinformeret og forberedte til det 
kommende gildeting, hvor der stadig vil være afsat tid til debat og uddy-
bende spørgsmål. 
 

Der er dog stadig spændende og udfordrende poster som GUS og GDR, 
der skal besættes. Vi opfordrer derfor alle gildebrødre til at overveje at 
besætte en af disse funktioner, der har stor betydning for gildets udvik-
ling. 
 

Gildeledelsen ser frem til et stort fremmøde og glæder sig til et inspire-
rende Gildeting 2005 med plads til debat om ideer, der kan være med til 
at forny og forbedre gildet og vor bevægelse fremtiden samt styrke den 
enkeltes glæde ved at være gildebror i Ølstykke gildet..  
 

Gildeledelsen 


