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     9. Maj KL. 19:00 
 
     på Skenkelsø Mølle 
 
med  gæster fra Ledøje-Smørum Gildet 
 
Aftenen byder på rundvisning på møllemuseet 
 
eller spadseretur i Sperrestrup skoven. 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
Der serveres en let anretning + kaffe/the 
 
    pris kr. 40,- 
 
Tilmelding senest den 6.maj til: 
 
Poul Kaltoft             tlf.:  47 17 81 85 
 
Ingrid Petersen       tlf.:  47 17 46 62 
 
PS.  Praktisk påklædning og fodtøj anbefales 

Side 1 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
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Hanne Danielsen    8. maj 
Ingelise Petersen                   22. maj  

Redaktionen ønsker tillykke  

Kære gildebrødre 
Mange tak for jeres deltagelse, blomster breve 
og varme ord i forbindelse med Viggos død. 
 
Stor gildehilsen 
Lis, Benny og Anna     

Nyt fra Ølstykke Sct. Georgs Gilde fond 
 Fonden har indtil nu i 2007 bevilget til 
 
Biograftur Slangerup  4000 kr. 
Verdensjambore England 
DDS Ganløse 4 per.   6000 kr. 
KFUM Slangerup 2 per.  3000 kr 
Egedal Flygtninge netværk 
Hjælp til udstyr      500 kr,  
 
Venlig hilsen 
Fondsbestyrelsen 

Side 7 

Distriktsgildeting 
 

Den 8. maj 2007 kl 19:30 afholdes distriktsgilde-
ting på Græstedgaard iØlstykke. 
 
Indkaldelse sker skriftlig med 14 dages varsel fra 
distriktsgildeledelsen tilsamtlige gildemestre, gil-
dekanslere og gildeskatmestre samt distriktsgilde-
repræsentanter, men alle gildebrødre i distriktet 
har adgang til, samt taleret, men ingen stemmeret 
til distriktsgildetinget. Dette er forbeholdt Gildele-
delser og distriktsgilderepræsentanterne. 
 
Der skal ved dette gildeting vælges en ny distrikts-
gildemester og en ny distriktskansler. 
Stig Laustsen fra 3. Frederikssund stiller op som 
kanditat til Distriktsgildemester, medens der på 
nuværende tidspunkt endnu ikke er fundet en kan-
ditat til Distriktsgildekansler.  
  
Christian Petersen 
 
Distriktsgilderepræsentant 
 
For Ølstykke Gildet. 
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Overhold venligst deadline  

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 21 maj 2007  kl. 18:00 
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. 
Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS.  OBS.  OBS. 
Nu er gildets girokonto og kontoen i Nordea lukket !!!! 
Vor nye konto er i Danske Bank: reg. nr. 3433 konto nr.            
3433302834 
 
Husk at få nummeret rettet hvis I har en aftale med jeres bank. 
  
Naturligvis kan I stadig betale kontant til mig. 
 
Med gildehilsen 
 
Hanne 

Kære alle Gildebrødre.Da jeg runder det skarpe hjørne og bliver 50 år, 

vil det glæde mig at se jer til morgenkaffe 

  Tirsdag d. 22 maj fra kl. 8.00 
På Korsbjerggaard 
Frederiksborgvej 350 
         Roskilde. 
       
Mange Gildehilsner 
Ingelise. 
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Stafetten                                 Arny Juul Munch          
 
” Tak fordi du bragte solen ind i mit liv.” 
 
Før jul i året 2002 så jeg i ”Amnestybladet ”  en opfordring til at 
sende en julehilsen til  2 fanger på dødsgangen i Florida. 
 
Jeg skrev et julekort til hver af dem – ganske kort ,med en hilsen  
og ønske om at det ville gå dem godt  fra ”en bedstemor i Dan-
mark”. 
 
Begge –, den ene Mexikaner og den anden  Afro-  amerikaner , hav-
de tilbragt 20 år  i en  celle  ,ventende på at blive henrettet.. 
Jeg fik brev fra  dem begge , 
. Henry ,Mexikaneren , indledte brevet  med ovenstående sætning  . 
Jeg blev meget berørt . hvordan kunne en så lille ting ,som at få en 
hilsen fra  en ukendt  ”gammel dame” fra et fjernt land  ,have så 
stor en betydning ? At han sluttede brevet ”med en hilsen  gennem 
regnbuen over det store ocean” gav mig indtryk af en følsom per-
son. 
Også  den anden ,Ricky ,  gav mig et indtryk ,som ikke helt harmo-
nerede med  en bestialsk forbryder. 
 
Det blev indledningen til et efterhånden langt pennevenskab med 
dem begge. Hvor jeg er meget imponeret af ,at det kan lade sig gø-
re  ,efter at have levet  under så umenneskelige forhold i nu 25 år , 
med udsigt til en skønne dag at få  ”en dato ” , kan bevare   ( eller 
udvikle )  styrke ,indføling ,  være vidende  personer med interesse 
for verden udenfor  og medleven i ,hvad der sker . 
Information fås gennem fjernsyn ,som der selvfølgelig er  rigelig tid  
til  at underholde sig med. 
At det først for nylig er blevet tilladt at have farvefjernsyn  er bare 
en ”af de små ting ” ,der kan generes med. 
Er man på dødsgangen ,må man ikke beskæftige sig med arbej-
de ,således at man kan tjene penge til lidt småfornødenheder  ,men 
man skal alligevel betale alting selv ,selv nødvendig medicin. 

   Mogens Nielsen skriver stafetten  juni 2007 
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Lidt penge får man engang imellem  ved at forskellige organisatio-
ner donerer  noget. 
 
Om mine to venner er skyldige i det ,de er anklaget for kan jeg ikke 
vide . men i betragtning af  at mindst én af ti dødsdømte i  ”Guds 
eget land”  er uskyldig dømt ,behøver det ikke være tilfældet.De har 
alle odds mod sig . Afroamerikaner -,Mexikaner ,opvokset under 
barske forhold , under et system ,der lægger mere vægt på at få en 
”skyldig” end at det er den rigtige  ,.med elendige ,underbetalte for-
svarere  ,og dertil en sædvane med  i retssagen at udelade alt ,der 
taler til fordel for den tiltalte. 
 
I efteråret 2006 hørte jeg en  tidligere dødsstraffange fortælle sin 
barske historie . Han var så heldig at man ,efter at han have siddet 
uskyldig dømt  i 17 år ,havde fundet den rigtige gerningsmand. 
Nu rejser han rundt og  fortæller om sin arrestation og mange år på 
dødsgangen i Florida ,samme sted som Henry og Ricky . 
 
Jeg håber selvfølgelig  ,at det   lykkes for de to  at slippe ud ,selv 
om det sandsynligvis ikke bliver den lykke ,de drømmer om. 
Et kvart århundrede ,afsondret fra verden ,uvant med et normalt 
liv ,uden netværk og  midler  ,vil nok gøre det mere end svært. 
 
.Arny 

Aflysning                                                                                    april 2007 
 
Jeg har fra DDS modtaget information om at patruljedysten på Egemose 
Centret den 11-13 maj 2007 er blevet aflyst, da der var alt for få deltagere 
til at arrangementet kunne gennemføres. Centret har derfor i stedet valgt at 
afholde weekenden 25-27 april 2008 så allerede nu kan de gildebrødre, 
som har tid og lyst til at hjælpe spejderne sætte kryds i kalenderen. 
Det er en tankevækkende meddelelse, som forhåbentlig kan benyttes posi-
tivt når vi i gildet skal i gang med at planlægge dette års Fællesløb. 
 
Poul 


