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Kom og hyg dig…. 
 
 
i den kolde vinteraften den 9/2 05 kl. 19:00 på Græstedgård. 
 
Vi starter med en let anretning og hygger os i stalden. 
 
Pris kr. 40,00 pro persona + drikkevarer til de sædvanlige  
rimelige priser. 
 
Tilmelding senest den 5/2 05 til Birgit Randløv (tlf. 47 10 02 52) 
eller Lisbet og Peter Hovgaard (tlf. 47 17 51 35). 
 
Vi glæder os til at hygge os sammen med jer. 
 

Med gildehilsen 
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Lise Linderstrøm ( 9.11.76)    8 februar         
Vibeke Raae  (24.04.81)  15 februar     
Aage Kroll  (18.11.87)  17 februar     
Mogens Nielsen (14.04.82)  17 februar 
 I parentesen vises optagelsesdatoen i Gildet. 

Redaktionen ønsker tillykke  

Knuden som e-mail  
Vores aktive redaktion af Knuden  kunne i forbin-
delse med udgivelse af januar 2005 udgaven tilbyde 
en elektronisk version af samme. 
Det er et stort fremskridt  for gildet at få indført denne moderne - og flek-
sible  form for informationsformidling til gildebrødrene i Ølstykke og de 
mange uden for gildet som modtager bladet hver måned.  
Vi håber at  rigtig mange vil  tage mod  tilbudet om modtagelse af Knuden 
via e-mail samtidig med det skal understreges, at gildebrødre, der ønsker 
det, stadig har mulighed for at modtage bladet i papirformat. 
 

Pt. er vor PR mand Jens i gang med at undersøge muligheden for også at 
kunne læse Knuden på gildet hjemmeside således at det bliver muligt for 
alle interesserede at kunne læse de sidste 10 måneders udgaver.  
Den nye produktionsmetode  vil ud over besparelse  til kopiering og porto 
også lette arbejdet med udbringning.   

Ønsker du i fremtiden at modtage Knuden som e-mail bedes du derfor 
meddele dette til redaktionen . 
Med håbet om en stor opbakning til dette nye tiltag  sender vi en stor tak til  
Knudens redaktion. 
 
Med gildehilsen 
Gildeledelsen 
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Bilag til gildeting  09- 03-2005 
 
Med reference til Gildetinget 2005 dagsorden ønskes følgende skriftli-
ge indlæg fremsendt til Gildets Kansler  senest den 09 – 02- 2005 
  
Ad 2  Gildemesteren aflægger beretning til godkendelse  (Poul) 
 
Ad 3  Behandling af indkomne forslag  (alle) 
 
Ad 4 Gildeskatmesteren fremlægger regnskab og budget  (Peter H) 
 
Ad 5 Beretning fra grupper og udvalg herunder: 
         Gruppe  1  GF   (Kaj F.) 
               ”      2   GF  (Bjarne) 
               ”      3   GF  (Birgit) 
               ”      4   GF  ( Hanne D ) 
               ”      5   GF  (Ingelise) 
               ”      6   GF  (Henning) 
        
         Frimærkebanken  ( Lise L ) 
         Bankoudvalget ( Peter H ) 
         BUS ( Hanne D ) 
         Fællesløbet 2004 ( Benny ) 
         Spejderkontakt ( Lis ) 
         Knuden ( Povl-Erik ) 
        GIM ( Birgitte ) 
        GUS ( Kai N ) 
         PR ( Jens ) 
         Gildets Scrapbogssekretær ( Viggo R ) 
         Spejderlederaften ( Britta B ) 
         Telefonbogsudvalg ( Kai N ) 
         Biografudvalg  ( Hanne D ) 
         Udvalg for indsamling Dansk Flygtningehjælp (Mogens A.) 
         GDR ( Peter A.) 
         Udvalg til rev. af vedtægter for gildefond (Kai N.) 
 
Ad 11 Beretning og det reviderede regnskab for Ølstykke Sct. Georgs-
gildefond (Henning) 
 
Ad 14 Eventuelt  (alle) 
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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 09. marts 2005 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 for-

slag 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 Ølstyk-

ke 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 2003-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 gilde-
brødrene. 
 

Med gildehilsen 
Gildeledelsen  
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 17. februar 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 

Bankomøde.  
Bankoudvalget mødes til pakke-weekend  
lørdag den 12. februar kl. 8.00 hos Lisbeth  
og Henning. Evt. afbud 4818 4084 / 4717 7032  
 

NB . Det er lørdag  

OBS. 

Tak til alle for den fine gave til min fødselsdag- 
og tak til dem ,der mødte op i "Mosehuset" d. 15. jan. 

med gildehilsen 
Arny 

Første hjælp 
 
Der er ledige pladser på 12 timers førstehjælpskursus  
i Hillerød den  9. - 12. og 16. februar. 
�

Tilmelding og yderligere information på  48 26 7211 og   
 
���������	
���������������� �
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Stafetten  Annie Andersen 
 
I MSE (Midtsjællands Efterskole)’s årsskrift har jeg fundet dette digt. 
 

Dagen i dag er en betydningsfuld dag,   
den er din. 
 

Dagen i går kan ikke få andet indhold end det,  
du allerede har givet den. 
 

Dagen i morgen har du ikke noget løfte på. 
 

Du ved ikke om du kan regne med 
 at råde over den. 
Men dagen i dag er din. 
Den kan du fylde med, hvad du vil. 
Benyt dig af det. 
I dag kan du glæde et menneske. 
I dag kan du hjælpe en anden. 
I dag kan du leve sådan, at nogen i 
aften takker Gud for, at du er til. 
Dagen i dag er en betydningsfuld 
dag. 
Den er din. 
 

                
                Med gildehilsen og 
                håbet om, at I får en 
                god dag. 
                 
                                  Annie 
 

Britta Bang Bæk  skriver stafetten i marts 2005 
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ARRESØ DISTRIKT 
Værdier i bevægelse – men hvorhen? 

Vore ledere har nu debatteret gildebevægelsens værdibegreber, dels i  
Sct. Georg og dels på gildemesterstævne. Det er der kommet udmærkede 
udmeldinger fra – herunder ikke mindst ønsket om respons fra os menige 
gildebrødre. Den bold griber vi i Arresø Distrikt og inviterer til 
 

I-dagen den 13. marts 2005 fra kl. 10:00 til kl. 16:00 
På Magleblikskolen, Sportsvej 15, Frederiksværk 

 

Borgmester Helge Friis, Frederiksværk kommune har i arbejdet med kom-
munens udvikling haft klar focus på værdibegreberne. 
Klanleder Poul Wilcke og tropsleder Stenus Andersen, fra Gribskov Trop - 
de Gule Spejdere i Nødebo, har gjort et stort arbejde for udvikling af deres 
spejderarbejde og har måske nogle forventninger til os i gilderne! 
Endelig har vi fået tilsagn om deltagelse fra vor landsgildemester Steen C 
Andersen og kursusudvalgets formand Bjarne Knudsen, så nu har vi lejlig-
heden til en direkte dialog om noget værdifuldt. 
 

Prisen for denne værdifulde søndag er kun kr. 75 inklusive frokost og    
kaffe. Drikkevarer sælges til billige priser.Gå ikke glip af denne          

spændende oplevelse!Tilmeld dig nu, dog senest d. 24. februar             
til Herluf Poulsen 48265221  hpoulsen@post11.tele.d 

09:30-10:00 Ankomst og kaffe 

10:00-10:15 Velkomst 

10:15-11:00 Borgmester Helge Friis, Frederiksværk vil tale om Værdi-
begreber som udviklingsinstrument.  

11.00-11.45 Klanleder Poul Wilcke og tropsleder Stenus Andersen 
Gribskov Trop vil tale om de Gule Spejderes arbejds-
grundlag og værdier. 

12:00-12:45 Frokostbuffet 

12:45-14:00 Gruppedebat om de udmeldte værdier og aktiviteter til 
handlingsplan 2005. 

14:00-14:45 Indlæg ved Steen C. Andersen og Bjarne Knudsen 

14:45-15:45 Paneldebat med Steen C. Andersen og Bjarne Knudsen i 
panelet. 

15:45-16:00 Afslutning. 
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Flodbølgekatastrofen 
 

De fleste af os har nu fået  den frygtelige katastrofe  i Sydøstasien 
lidt på afstand så der med dette indlæg kan blive tid til at reflektere 
og informere om hvilken indsats Sct. Georgs Gilderne  i Danmark 
har bidraget med. 
 

Landsgildet har via  Hjælpefonden  doneret et bidrag  på 100.000 Kr. 
til UNICEF i Danmark, der arbejder med nødhjælp i Indonesien og 
Sri Lanka. 
 

Distriksgildeledelsen  for Arresø distrikt  har også været meget aktiv 
med opfordring til alle gilder om lokalt at rekvirere indsamlingsbøs-
ser og støtte Røde Kors. Denne indsamlingsform, som ikke er tilladt 
som husstandsindsamling, blev ikke benyttet af Ølstykke gildet. 
Fra distriktet har vi også modtaget en efterlysning  efter pårørende til 
et lille barn . En aktion, der fik en lykkelig udgang 
 

På trods af de triste omstændigheder  var det positivt at gildeledelsen 
modtog mange spontane kontakter fra gildebrødre, der ville sikre, at 
vi i vort gilde også vedkendte vort ansvar og bidrog til hjælpen. Den 
slags henvendelser varmer og man føler glæde  ved at være medlem 
af en humanitær organisation som gilderne. 
I gilderegi  blev det aftalt at indsamle penge med indsamlingsbøsser, 
der blev opstillet ved nytårsgildehallen, hvor Fonden ydede et bidrag 
på 500 Kr. De indsamlede penge var først tiltænkt Dansk Flygtnin-
gehjælp, der selv om de ikke officielt deltager i denne form for nød-
hjælpsarbejde har ydet en stor støtte, blandt andet på Sri Lanka. 
Da det blev kendt at katastrofen også ville få  stor indflydelse på den 
hjælp som ydes af Aktion Børnehjælp i Indien var der enighed om, 
at det indsamlede beløb fra gildehallen skulle doneres denne organi-
sation via GIM. 
Vi bliver tit beskyldt for egoisme og materialisme, hvor er det be-
tryggende at opleve at humanismen ligger lige under denne overfla-
de. 
 
Gildeledelsen 
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Træf på Bornholm 5. – 7. maj 2005 
Program fra Inge Stadager’s Gilde 

Torsdag: Ankomst og indkvartering. 
                  Kammeratskabsaften i Gildegården, Rønne 
Fredag:     Udflugt i egen bil med bornholmsk guide, bl.a. til det ny  
        kunstmuseum, glaspusteri m.m. 
                  Frokost undervejs, drikkevarer for egen regning.  
                 Middag i Gildegården. 
Lørdag:    Formiddag: I Rønne på egen hånd, sørg selv for frokost.  
  Eftermiddag: Udflugt til bl.a. NaturBornholm umiddelbart fulgt af 
  gildehal og festmiddag. Drikkevarer for egen regning. 
Søndag:    Afrejse. 
Træfgebyr:  650.- kr. incl. entréer. 
 
Indkvart.: Privat hos gildebrødre 50.- kr. per nat incl. sengelinned og  
  morgenmad. 
                     Campinghytte f. 6 pers. 1450.-, excl. morgenmad. 
                     Leje af sengelinned 35.- kr. per pers. 
  Vandrerhjem 2-sengs vær. 1200.- for 3 nætter, 4-sengs vær.  
  1380.- for 3 nætter. Excl. leje af sengelinned 35.- kr. per person. 
  Excl. morgenmad. 
                    Hotel Skovly: Dobbelt v. 1920.- for 3 nætter med morgenmad.  
           Mulighed for enkeltværelse, samme pris. 
Rejse:  Bornholmstrafikken: f.eks. bil + fem pers 1320.- tur og retur, plus 
  pris for Øresundsbroen.  Afgang fra Ystad 8.35, 12.15, 15.55  
           Bornholmerbussen fra Hovedbanegården  incl. færge 400.- t.o./.r., 
  pensionister 300.-   Husk billetbestilling.  
                    BornholmsTrafikken tlf. 5695 1866.  www.Bornholmstrafikken.dk 
    
Tilmelding: Lis Brendes Sørensen, Borgergade 19, 3700 Rønne  
          Tlf.: 5695 1444    

Hurtig tilmelding! MAX 40 TILREJSENDE 
SENEST 15. FEBRUAR 2005 

Vi byder velkommen til dejlige oplevelser sammen  
med bornholmske gildebrødre. 
 

 1. gilde Bornholm 
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Kære Gildebrødre. 
 
Jeg har netop fra Dansk Flygtningehjælp modtaget nedennævnte 
meddelelse. Som I kan se, er der truffet beslutning om, at landsind-
samlingen 2005 flyttes til den 13. november. 
 
Med gildehilsen 
 
Mogens A. 
 
Kære koordinatorer. 
 
Jeg håber I er kommet godt ind i det nye år. Flodbølgen i Asien har 
nok berørt os alle her fra årets begyndelse. Det er uhyggelige kræfter, 
der har været på spil og uhyggelige konsekvenser det har haft. Men 
det har været opløftende at se, at danskerne gerne vil hjælpe ofrene. 
Jeg tror og håber, at katastrofen i Asien har givet mange et indblik i 
verdens uligheder og uretfærdigheder og at det vil betyde noget for 
giverviljen generelt. 
 
Flodbølgen i Asien har mange efterdønninger og betyder, at vi des-
værre bliver nødt til at flytte Dansk Flygtningehjælps landsindsam-
ling 2005 "tilbage" til efteråret. ISOBRO, der er indsamlingsorgani-
sationernes brancheorganisation, har lanceret en helt ny aktivitet: 
DM i indsamling. Det er et indsamlingsshow på TV, der samler ind 
til et specielt tema, i år er det til forældreløse børn i Afrika. Forud for 
TV-showet skal hele Danmark dyste om at samle ind. Alle inddrages 
fra kendte skuespillere til gymnasieelever. 
 
DM i indsamling skulle oprindelig køre hele januar måned med en 
TV- kulmination den 29. januar. Den 31. december 2004 besluttede 
ISOBRO, at flytte DM i indsamling til den 8.maj. Vurderingen var, 
at en stor indsamlingsaktivitet til Afrika ville være malplaceret, set i 
lyset af den store fokus, der p.t. er på indsamling til Asien. 
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Det var ingen god nyhed for os. Vi mener, at det er praktisk talt umuligt at 
gennemføre vores Landsindsamling den 29. maj -  kun 3 uger efter DM i 
indsamling. Vi har opfordret ISOBRO til at finde en anden dato, men det 
er ikke muligt for dem, da de er bundet op på aftaler med DR og Tipstje-
nesten. 
 

Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2005, er derfor søndag den 13. 
november. 
 

Vi er klar over, at I har gjort meget for at forberede indsamlingen i maj 
og, at det besværliggør jeres arbejde, at vi nu er nødt til at rykke indsam-
lingen. Det beklager vi. Vi er klar over, at Landsindsamlingen 2005 kom-
mer til at ligge tæt på kommunalvalget, det kan vi måske i fællesskab ven-
de til en fordel. 
 

Der er en række praktiske ting, der skal gøres i kølvandet på vores beslut-
ning. De indsamlere, der har meldt sig skal orienteres, nogle koordinatorer 
kan måske ikke i november måned og meget mere. Vi skal nok tage hånd 
om de ting. Det er i øvrigt stadigvæk vores intention at have den årlige 
landsindsamling i maj måned. Flytningen er bare udskudt til år 2006. 
 

Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv endelig til os, eller giv vores 
landskoordinatorer et ring. Jeg håber - og tror på - at vi ved fælles hjælp 
kan få en god indsamling i november måned, så vi bliver i stand til at 
hjælpe de flygtninge, der har så hårdt brug for vores hjælp. 
 

De bedste hilsner 
Andreas Kamm 

 

Bilag som er med Knuden   
 

1. Adresseliste. Rettelser er med fremhævet skrift  
 
2. Gildets duge ligger i vores rum i Værebrohytten. 
 
3. Prikskema og opgavebeskrivelser fra Bankoudvalget 
 
Gildehilsen 
Lis 


