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TRADITIONER SKAL HOLDES 
I HÆVD 

 
Derfor synes gruppe 3, at vi også i år skal have 

G U L E  Æ R T E R 
før gildetinget onsdag den 8. marts 2006 

 
Mød op klokken 18½ i Stalden 

hvor der vil være selvbetjening af gule ær-
ter med tilbehør samt en øl eller vand pr. 

deltager 
Under gildetinget vil der blive kaffe/te 
med kage alt for gildekassens regning 

Herudover vil der være mulighed for køb 
af øl – vand og snaps 

PÅ  GENSYN 
G R U P P E  3 
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Christian Petersen             1. Marts 
Anna Rasmussen                     25. Marts 
Ingrid Petersen                 28. Marts 

Redaktionen ønsker tillykke  

 

Månedens digt 
 
  Lysfyldt morgen, til marven  kold, 
  med rim på tage og træer! 
  En fuglestemmes vellyd fornemmes, - 
  Eja, den første stær! 
 
  Mig er fortalt et forårssagn 
  om barnekongen, kong Skjold; 
  fra tøbrudsvande til Danmarks strande 
  han kom , en vårvind i vold. 
 
                  Johannes V. Jensen (1925) 

 

I anledning af min 70 års fødselsdag tirsdag den 28 marts, 
Er der åbent hus på Tjørnehøj Vænge nr. 6, festlokalet  
i kælderen. Fra klokken 8:00 – 12:00. 
Med kærlig hilsen fra Ingrid 
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ARRESØ DISTRIKT 
NATUR I NORDSJÆLLAND 

(Park – Friluft – laug) 
 
 
 

Arresø Distrikt inviterer til  
I-dag 12. marts 2006 

fra 9.30 til 16.00 
på Oppe-Sundby Skole, 

Roskildevej 160D, 3600 Frederikssund 
Dagens program: 
 
09.30 – 10.00  Ankomst og kaffe 
10.00 – 10.15  Velkomst 
10.15 – 11.15  Steen W. Jensen, formand for styregruppen til pilotprojekt National- 
   park Kongernes Nordsjælland 
11.15 – 11.30  Pause 
11.00 – 12.00  Ole Steen Rasmussen, gilderepræsentant i Friluftsrådet 
12.00 – 13.00  Frokost – buffet 
13.00 – 13.30  Knud-Erik Lagersted, distriktets DUS, oplæg til gruppearbejde 
13.30 – 15.00  Gruppedebat om gildernes holdninger til udmeldte aktiviteter 
15.00 – 16.00  Opsamling og kaffe samt afslutning  
 
Pris for traktement kr. 50,- eksklusiv vand & øl. Vand & øl kan købes for 10 kr. stk. 
 

Tilmelding senest 2. marts 2006 
Til Hanne Frederiksen Elisabeth la Cour Knud-Erik Lagersted 

         47561060   47312643  48286243 
  steenf@post.tele.dk         lafi@webspeed.dk        dol@hillerod.dk   

HUSK: 
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En varm hilsen fra Down Under                    marts 2006 
 
Kære gildebrødre jeg sender jer alle de bedste ønsker om at vi får et vel-
lykket Bankoshow. 
    Endnu en gang er det lykkedes for vore ildsjæle at sætte dette impone-
rende show i scene og mine tanker vil derfor gå til jer i Ølstykke, når I  
på denne store aften skal høste frugterne af måneders indsats. 
    I år afholder gildet det 24 Bankoshow, hvilket er ganske imponerende, 
når man tager i betragtning, at det er blevet mere vanskeligt at tegne 
sponsorater og ikke alle har de samme fysiske kræfter til at udføre det 
mere krævende fysiske arbejde. 
    I år har I endnu en gang klaret opgaven, stået sammen og skabt ram-
merne for en vigtig indtjening til Gildefonden, men også været med til at 
tilføre gildet et kammeratskab og et sammenhold, der rækker langt ud i 
fremtiden og er ubetaleligt -  Tak for det. 
    Jeg glæder mig til at møde jer alle til Gildetinget og håber på et godt 
resultat, så indtil da 
                                                         Med gildehilsen 
                                                         Poul 

sommerlejr 2007 
Kære gildebrødre. 
Af hensyn til den videre planlægning af vores opgave på Ege Divisions sommer-
lejr i perioden 
30/6 – 7/7 2007 uge 27, hvor vi jo har lovet at stå for madudvalget, vil vi gerne 
allerede nu vide om der er nogle af jer der har lyst til at få en god oplevelse sam-
men med spejderne og samtidig hjælpe med opgaven. 
Man kan deltage hele perioden eller nogle dage alt efter hvad man har tid til. Der 
er mulighed for overnatning i telt - campingvogn eller hytte på Getnøgård cam-
pingplads. 
Jo flere vi deltagere jo nemmere bliver opgaven og jo sjovere får vi det. 
På nuværende tidspunkt har vi været i forbindelse med Brand Poul og set køkke-
net og fået lovning på at låne en del køkkengrej. Vi er kommet i forbindelse med 
et gilde i Sverige som har fortalt hvor det er nemmest at handle. 
Vi håber der er mange som har tid og lyst til at del- tage. 
Se mere på http://www.hotel.dds.dk/ege og 
http://www.getnogard.se 
Mange gildehilsner 
Annie, Mogens, Tove, Mogens, Benny og Lis 
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OBS. 

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. marts2006 
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.oelstykkegildet.dk 

Overhold venligst deadline  

Genbrugstanken                                                   marts 2006 
 
Gildeledelsen kunne i januar måned meddele Arne Rode, der er 
leder af genbrugspladsen , at der ikke var indkommet ønsker fra 
gildebrødrene om at deltage i genbrugsgruppens arbejde. 
 
Da der  virkelig er et stort akut behov for hjælp modtages al 
form for indsats større eller mindre  med stor glæde af Arne Ro-
de. 
 
Mød derfor bare op på genbrugspladsen og bland dig med de 
andre initiativrige mennesker, der er åbent hver onsdag kl. 9 – 
12 og de glæder sig til at møde dig, når du har tid. 
 
                                                   Gildeledelsen 

HUSK: 
 
             Vedrørende gildetinget! 
Som gildebroder har du mødepligt til gildetinget, afbud sendes 
til Gildekansleren. 



Side 4 
Alice Høxbroe  skriver stafetten april 2006 

Stafetten               Peter Hovgaard-Jensen 
 

Så er vi klar til endnu et bankoshow. Gevinsterne er pakket og igen i år er det 
lykkedes at samle nogle store og gode gevinster, så vi har lige så mange gevin-
ster som sidste år. Nu håber vi på godt vejr, så der kommer rigtigt mange i hal-
len, og at de er lige så købelystne, som tidligere, så vi får et rigtigt stort overskud 
til fonden, så vi har noget at dele ud af. 
Næste år er det 25. gang vi skal holde bankoshow, og det skal vi prøve at gøre 
lidt ekstra ud af – men hvad så derefter? 
Hvad giver det gildet, at vi holder bankoshow? 
Der er flere ting. For det første skaber vi et så stort overskud som muligt til vores 
fond, så vi kan glæde andre. For det andet er det blevet en årligt tilbagevendende 
begivenhed, der glæder mange og som samtidigt, gør os synlige i lokalsamfun-
det, og ikke mindst så har vi i gildet en fælles opgave, som er med til at styrke 
sammenholdet i hele gildet. 
Er der fremover behov for, at vi holder bankoshow? Jeg mener klart JA. 
Overskuddet fra bankoshowet har i mange år gjort det muligt, at vi har kunnet 
dele julekurve ud til betrængte enlige og familier, og på trods af den øgede vel-
stand i samfundet, ser det ikke ud til at behovet for julekurvene er faldende sna-
rere tværtimod. 
Efter kommunesammenlægningen er det blevet endnu vigtigere at vi lokalt, har 
nogle begivenheder, der kan være med til at styrke fællesskabet. 
Endvidere er det de fælles oplevelser, der er med til at styrke sammenholdet i 
gildet. 
I vores nye rekrutteringsfolder skriver vi på forsiden at vi er ”- En forening, der 
tager medansvar og som vil noget for og med andre.” En af måderne vi lever op 
til dette er ved at afholde bankoshow en gang årligt. 
De mange aktiviteter vi har i løbet af et gildeår – heriblandt bankoshowet - er 
med til at gøre os til et aktivt gilde, som vil ikke kun fastholde de nuværende 
gildebrødre men også kunne tiltrække nye gildebrødre. 
Med gildehilsen 
Peter Hovgaard-Jensen 

Side 5 

 

Sct.Georgs Gildet i Godthåb 
afholder for 25. gang Tivoliuk/Godthåb.  
Tidspunkt er den 01.- 03. september 2006. 
 
Tivoliet er årets byfest i Nuuk. Det er tre dage som rigtig 

mange af byens borgere ser frem til hvert år. 
Gildet tilbyder igen i år et antal gildebrødre den store oplevelse, det er at 
deltage i en 
3 ugers arbejdsferie i Grønland !3 ugers arbejdsferie i Grønland !  
Det er ikke kun et tilbud til gildebrødre, men også til deres ægtefæller. Tid-
ligere ansøgere, der før har fået afslag, er også velkomne til at søge igen. 
Har du lyst til at deltage i denne arbejdsferie kan du rekvirere et ansøg-
ningsskema, der i udfyldt stand skal fremsendes til Gildet i Godthåb. 
Ansøgningsfristen er den 3. april 2006, og gildet vil give besked til de ud-
valgte senest den 18. april 2006. 
De udvalgte ansøgere skal deltage i obligatorisk infomøde den 06.- 07. maj 
2006 på Spejderbakken, Skrædderbakken 16, 7100 Vejle. 
Yderligere oplysninger! 
Kan rekvireres hos foreningen "Nuuk Rejsehold", der er forening for tidli-
gere rejseholdsdeltagere. Vi sender dig en folder, der fortæller lidt om gil-
det, om de krav, der stilles til ansøgere og om de oplevelser, du kan forven-
te. Vi medsender samtidig et ansøgningsskema. 

 
 Med gildehilsen 
 f / Sct.Georgs Gildet i Godthåb og Nuuk Rejsehold 
 Lis Andersen, Dronningensgade 7, 
 9400 Nørresundby, Tlf. 9827 1351 
 e-mail: tagev@andersen.mail.dk 

 


