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 Henning Christensen   8.  Januar 
 Arny Juul Munch  13. Januar 
 Jytte Normann Andersen 18. Januar 

Redaktionen ønsker tillykke  

En stor tak til gruppe 1 for  
deres beredvillige hjælpsomhed  
til julemødet 
                     ”Kryk-husarerne” 

Tusind tak ……. 
til de gildebrødre, der gav en hjælpende hånd ved Dansk Flygtninge-
hjælps landsindsamling i Ølstykke den 12. november sidste år. 
     I Ølstykke var vi 22 indsamlere, der fik godt kr. 28.000,- i bøsserne 
og i Stenløse fik de 22 indsamlere samlet godt kr. 26.000,-. 
     De resultater synes jeg godt, at vi kan være tilfredse med selvom det 
ligger noget under 2005-resultatet. 
     Tusind tak og et godt nytår til jer alle 
sammen – jeg håber, at I vil hjælpe os igen ved 
landsindsamlingen i 2007. 
 

 
Med gildehilsen 

 
Mogens A. 
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Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20. januar 2007 
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 

OBS  OBS OBS  OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS 
I bedes slette Birgit Randløvs mailadresse fra jeres mailkartotek. 
Birgit har nogle problemer med sin mail og ser næsten aldrig på 
den, så derfor ønsker hun ikke at modtage mails. 
 

 
1972                                     13. januar                              2007 
 
Ved Nytårsgildehallen den 13. januar 2007 vil gildet fejre Lis`s  
og Benny`s 25 års dag som gildebrødre. 

Biografturen 2007 
 
                                                                                 
 I 2007 finder biografturen sted den 27. januar. Også denne gang er 
det Slangerup Bio, der lægger lokaler til. Vore  
gæster kan komme fra kl. 13.30. Filmen begynder kl. 15.00. 
Endnu ved vi ikke, hvilken film vi skal se. (Kaffen sørger Slangerup 
bio for) 
Vi ses. 
Mange hilsner 
biografudvalget 
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Stafetten                               Benny  Larsen                                    
90 årige Harry Husmer anstiller følgende refleksioner over tilværelsen. 
    Dejlig er jorden. Den er fuldkommen! Det er blot os mennesker, som 
ikke kan styre den. Vær sikker på, at der er nok til alle skabningerne. 
Men desværre er der den egoisme, som alle jordens væsner lider af. 
    Religion, som findes overalt i forskellige afskygninger, prøver at gøre 
menneskene ”bedre”, hvad der viser sig at være umuligt. Tværtimod er 
den skyld i megen uvenskab, og virker som en sovepude. For mig at se, 
er gud alt det gode kærlighed, herlighed, velsignelse, glæde; alt det vi så 
gerne vil være med til! Min tro er, at vi selv skaber vort Paradis eller 
Helvede. 
J    eg tror på, at Bibelen er den fineste bog der har eksisteret, og som der 
siges at der er født en søn af Maria og tømmermanden, som blev kaldt 
Jesus. Jeg kan ikke tro på jomfrufødslen, det er unaturligt. Men ved at 
være så godt som fuldkommen blev han jordens frelser. Der har sikkert 
været mange gode mennesker gennem tiderne, men vi er alle en slags 
mennesker, og det er ikke så let at gøre verden fuldkommen. Vi er skabt 
som han- og hunkøn, og med kærlighed til hinanden skaber vi vore efter-
kommere, som fra fødslen er helt uskyldige i det videre forløb. Og så 
vælger vi nogle til at prøve på at styre det hele, og det har vi set, er ikke 
så let. Egoisme og begærlighed regerer verden, og det vil de nok blive 
ved med. 
    Har kendt en videnskabsmand, som fortalte mig at hele verden og alt 
levende består af grundstoffer, som han havde navne på. Jeg husker kun 
2, ilt og brint og ”af jord er du kommet og til jord skal du blive, og af 
jord skal du genopstå”. Og det er sikkert rigtigt. 
Verden er blevet bedre i min levetid, blandt andet var kvinder ikke reg-
net for ligeberettigede med mændene. Jeg husker, da de fik stemmeret, 
sikken en diskussion det medførte. 
    Hvor har der været megen uretfærdighed til. Men desværre ikke et 
Paradis, og det varer nok længe endnu, HVIS det kommer – og det bli-
ver ikke i min levetid – men vi håber og må prøve at hjælpe til. 
    Dejlig er jorden, trods vi skarnsmennesker. 
 
Gildehilsen Benny 

 Lis Larsen skriver stafetten februar  2007 
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Den store Vinterfugletælling.                  januar 2007 
 
Kære gildebrødre i Ledøje-Smørum og Ølstykke nu er 
det fuglenes  tur til at blive skrevet i mandtal. 
Når den store vinterfugletælling starter den 23. januar, 
kan alle danskere være med til at fortælle om havens, 
skolegårdens, parkens og altanens fugle. Oplysninger-
ne tastes ind  her på sitet, hvor man time efter time kan 
følge med  i, hvilke fugle, der bliver set hvor. Tællingen 
varer 6 uger. Læs mere om, hvordan du deltager i Den 
Store Vinterfugletælling. 
     Ligesom under den store Sneglejagt gælder det ba-
re om at hole øjnene åbne. Selv i en lille have eller på 
en altan er der mulighed for at se mange fugle. Hvis 
man fodrer fuglene i løbet af vinteren, kan man få rigtig 
gode oplevelser med fuglene – og hvorfor ikke give 
nogle af disse oplevelser videre til andre? Udover at 
indsende oplysninger om foderbrættets fugle kan man 
nemlig diskutere med andre i et forum. Her kan man 
også søge, hvis der er fugle, man ikke kender navn på. 
     På obsnatur.dk kan man få gode råd til vinterfod-
ring. 
Man kan læse om forskellige fugle og ikke mindst følge 
med i, hvad der dukker op af sjove fugle rundt omkring 
i  landet. Vi håber, at rigtig mange vil være med – det 
er til glæde for både fugle og mennesker! 
 
Nogle af de spørgsmål som vi gerne vil 
opklare med Den store Vinterfugletælling 
er: 
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1)Hvilken fugleart er den mest almindelige i dan-
ske beboelsesområder om vinteren? I 1992 og 
1993 foretog Dansk Ornitologisk Forening med 
hjælp fra befolkningen landsdækkende tællinger 
af fugle ved foderbrættet og i haverne. Det er på 
tide at få nye data at sammenligne med. 
2)Hvordan er gråspurve og skovspurve fordelt 
over Danmark i Vinterperioden. Og i hvilke typer 
bebyg-gelse er de forskellige arter mest almin-
delige? Gråspurven er blevet mere og mere 
sjælden, mens skovspurven er blevet mere al-
mindelig. Med Den store Vinterfugletælling vil vi 
sætte fokus på arterne og lære folk at kende for-
skel på dem. 
3)Hvilken indflydelse har vejret på vinterens fug-
lebestand? Vi følger over seks uger, hvordan 
fulgene reagerer på vejret, og i løbet af de næ-
ste to vintre kan vi sammenligne resultater-
ne.mellem årene. Vi finder ud af hvilke trækfug-
le, der dukker op – måske kommer der nogle 
sjældenheder! 
     Den store Vinterfugletælling arrangeres i 
samarbejde mellem Friluftsrådet, ConDidact og 
Dansk Ormitolisk Forening. 
 

”KNUDENS”  redaktion ønsker alle gildebrødre 
i Ølstykkegildet et rigtigt godt nytår. 
 
   Lene, Vibeke, Poul-Erik og Christian 

Sct
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januar 2007 
 
Gildebrødre ansvarlige for referater og indlæg til Gildeting 14-03-2007 
 
Med henvisning til vores vedtægter hvori der står at: 
Beretninger fra grupper, udvalg og enkelt funktioner skal skriftlig fremsendes til 
kansleren senest 30 dage før gildetinget og publiceres inden gildetinget. 
     Forslag, der ønskes behandlet, kan fremsættes af et medlem af gildet og skal 
fremsendes skriftligt til gildekansleren senest 30 dage før gildetinget. Indkomne 
forslag tilsendes medlemmerne i rimelig tid inden gildetinget. 
     Med reference til dagsorden for Gildetinget 2007 ønskes skriftligt indlæg frem-
sendt af nedenstående gildebrødre til Gildets Kansler senest den 14 – 02- 2007  
Ad 2  Gildemesteren aflægger beretning til godkendelse  (Poul) 
Ad 3  Behandling af indkomne forslag  (alle gildebrødre kan indsende forslag) 
Ad 4 Gildeskatmesteren fremlægger regnskab og budget  (Hanne) 
Ad 5 Beretning fra grupper og udvalg herunder: 
         Gruppe  1  GF   ( Jytte) 
               ”      2   GF  (Birthe) 
               ”      3   GF  (Christian ) 
               ”      4   GF  ( Britta)  
               ”      5   GF  (Mogens) 
               ”      6   GF  (Hanne) 
        GDR (Christian) 
         Frimærkebanken  ( Lise L ) 
         Bankoudvalget ( Povl-Erik H )  
         BUS ( Peter H.) 
         Fællesløbet 2006 ( Benny ) 
         Knuden ( Povl-Erik H ) 
         GIM ( Mogens N. ) 
         GUS ( Britta ) 
         PR( Jens M ) 
        Telefonbogsudvalg ( Kai N ) 
         Biografudvalg  ( Hanne D ) 
         Udvalg for  indsamling Dansk Flygtningehjælp ( Mogens A ) 
         Friluftrådet(Poul) 
         
        Ad 11 Beretning og det reviderede regnskab  for Ølstykke  
                    Sct. Georgsgilde gildefond( Henning C)          
 
Ad 14 Eventuelt  (alle gildebrødre bedes indsende tanker 
                     og ideer) 
                      
                                                         Gildeledelsen  
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Lørdag den 13. januar 2007 kl. 1800. 
 

Spejdergården, Maglevad, Stenløse. 
 

Vandrehal fra kl. 1730. 
 

Vi mødes i festtøj 
. 

 
 
 
 
 

 
Servering af nytårsmenu, kr. 100. 

 
Vin, øl og vand til sædvanlige priser. 

 
Hyggepianist og anden relevant underholdning. 

 
Tilmelding senest 3. januar 2007 til 

 
Tove og Mogens Nielsen, 47 17 07 16 

eller 
Lisbet og Peter Hovgaard-Jensen, 47 17 51 35. 

 
Gruppe 5 


