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Bjarne Sørensen
Birgitte Friis-Mikkelsen

15. December
18. December

Redaktionen ønsker tillykke

Tusind tak ……..
til de gildebrødre, der gav en hjælpende hånd ved Dansk
Flygtningehjælps landsindsamling den 11. november.
I Ølstykke var vi 26 indsamlere, der fik godt kr. 34.000,i bøsserne, i Stenløse fik de 33 indsamlere samlet knap
kr. 42.000,- og i Ledøje-Smørum var de 25 indsamlere,
der fik indsamlet knap kr. 38.000,-, altså et samlet beløb i
hele Egedal Kommune på omkring kr. 114.000,-.
Det resultat synes jeg godt, at vi kan være tilfredse med.
Tusind tak og ønsket om en glædelig
jul og et godt nytår til jer alle sammen – jeg håber, at I vil hjælpe os
igen ved landsindsamlingen i 2008.
Med gildehilsen
Mogens A.
Side 2

Den årlige biografforestilling
foregår denne gang
lørdag den 26. januar 2008 i Slangerup Bio.
Der er kaffe fra kl. 13.30. Filmen begynder kl.
15.00.
Endnu ved vi ikke, hvilken film der spilles.
Vi glæder os til at se både gæster og gildebrødre.
Med stor gildehilsen
Biografudvalget.

OBS.

Overhold venligst deadline
Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk
Redaktionen skal have indlæg senest d. 20. december 2007
Meget gerne på diskette eller via E-mail
Christian Petersen
Sønderparken 22
3550 Slangerup
cfp@privat.tele.dk
47 33 58 96

Lene Jørgensen
Strandbakken 39
3600 Frederikssund
lene-j@email.dk
47 36 16 20

Povl-Erik Høxbroe
Engvej 28
3650 Ølstykke
ape.hoxbroe@post.tele.dk
47 17 70 32
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Stafetten

Per Pedersen

Tæt under jul for en del år siden– helt nøjagtig den 22. juni 1948
Farmor havde skuret og skrubbet i flere dage. Huset duftede af brune kager, flæskesteg, lim fra nyrepareret julestads og hjemmegjort knas. Farfar havde med stort besvær skaffet et juletræ. Den gode forstmand havde
rystet på hovedet. Men nu var det i hus og stod midt i stuen, hvor midsommersolen lyste op.
Toogtyve store julegaver, - to til hver af vore elleve gæster og seks mindre til os selv, lå klar i den store julegavekurv.
I morgen aften den 23. juni var det så juleaften, - og ih hvor vi glædede
os.
Farmor havde i den sidste tid et stort hjælpearbejde i gang blandt byens
sprittere, - en af dem ”Anton Fut” havde fået koldbrand i begge fødder.
Hans højeste ønske var at opleve en rigtig juleaften. Til december ville
han være død, - altså holdt vi juleaften nu.
Vi var i planlægningen nået til, ”hvad skulle vi drikke til maden”?
Farfar løste problemet. Naturligvis skal vi have rødvin til stegen, portvin
til desserten og cognac til kaffen.
Vi så vantro på ham, - spiritus til sprittere? - var han ude på ballade?
Nej venner, det er jer, som er gal på den. Hvis vi behandler dem som
sprittere , vil de opføre sig som sprittere, behandler man dem som normale, vil de opføre sig som normale, hvis vi bare forventer det af dem.
Af samme grund stillede Farfar i gallauniform, - og tro mig, spritternes
laser virkede som var de i smoking og de opførte sig som gentlemen.
Fra Fulton — Posten 1980

Ruth Pedersen skriver stafetten januar 2008
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Nyhedsbrev om naturen 5

Knuden december 2007

Kære gildebror i Ølstykke og Ledøje-Smørum, hvis du bare én gang i
dit liv har tænkt en tanke og fået en idé, som er helt din egen, har du
ikke levet forgæves - hvis det samtidig betyder, at du også for at skabe
inspiration har delt din gode idé og dine erfaringer med andre.
Med disse ord i mente var det at jeg med glæde tog mod opfordringen til at blive Egedal gildernes repræsentant i Friluftsrådets lokalkreds for på den måde at være med til at opfylde det punkt i vor gildelov, der siger: At værne om naturen og vore nationale værdier.
Der er nu gået endnu et år med arbejdet i lokalkredsen, og tiden er
kommet til summere mine oplevelser af dette spændende samarbejde
med repræsentanter for mange forskellige foreninger, som har en fælles interesse i naturen.
En vigtig opgave har været at indsamle oplysninger om den danske
natur, hvilket er blevet realiseret via to store kampagner i 2007, som I
husker gildebrødrene også blev tilbudt at deltage i. Det var: Den store
Vinterfugletælling og Den store Paddejagt, begge temaer som bragte
nye sændende og konkrete opdagelser frem om lokale arter og lokaliteter.
En anden vigtig opgave knytter sig til Kommunesammenlægningen
i 2007, der medførte, at Egedal Kommune overtog ansvaret for natur,
miljø og friluftsliv og derfor inden 2009 er blevet ansvarlig for udarbejdelse af en såkaldt Kommuneplan, som bla. skal beskrive mulighederne for friluftsliv.
For at inspirere Egedal Kommune har jeg derfor sammen med en
arbejdsgruppe under Friluftsrådets lokalkreds udarbejdet Friluftsoplæg 2007, der i store træk bla. lægger vægt på følgende elementer:
- udarbejdelse af et www kommunalt friluftskort, der udpeger alle
friluftsmuligheder i kommunen.
- et afmærket stisystem fra Ølstykke til Øresund
- vandresti, bænke og shelter ved Skenkelsø sø
- vandrestisystem med rekreativ skiltning langs Værebro Å samt
sejladsmulighed fra Roskilde fjord til Frederikssundsvej
en unik vandvej i Egedal kommune
- Blåt flag til Buresø
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- shelters på Egedals 10 spejdergrunde som sammen kunne tilbyde et
lokalt netværk for aktivt udendørs friluftsliv
- indførelse af kommunal Miljø- og Naturvejleder funktion for Egedal
og Frederikssund
Som I sikkert forstår har 2007 været en utroligt inspirerende periode
med et væld af spændende opgaver, som Friluftsrådet har prøvet at
løse som oplæg til de af vore politikere, der har ansvaret for udvikling
af friluftslivet i Egedal Kommune.
Med ønsket om et godt nytår håber jeg derfor, at punktet i gildeloven
om at værne om naturen og vore nationale værdier stadig har en stor
plads i jeres bevidsthed.
Med gildehilsen
Poul/ Ølstykke

FAKKELOPTOG
Som de tidligere år, holder ungdomskorpsene i Ølstykke
fakkeloptog, i år bliver det tirsdag den 4. december. kl. 17:45,
hvor vi mødes på parkeringspladsen bag Rema.
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Lørdag den 12. januar 2008 kl. 1800.
Græstedgård

Vandrehal fra kl. 1730.
Vi mødes i festtøj
.

Servering af nytårsmenu, kr. 100.
Vin, øl og vand til moderate priser.
,,Underholdning ved ”ÆldreByrden”
en trio på et par mand
Tilmelding senest 3. januar 2008 til
Ingrid Petersen tlf. 47 17 46 02
eller
Poul Erik Jørgensen tlf. 51 90 30 99
E-mail: pej@teknik.dk

Gruppe 3
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Husk!!

Lørdag 1. december 2007
Ja det er ikke til at komme uden om, julen
nærmer sig med hastige skridt, så derfor vil
gruppe 2 meget gerne se jer alle til en hyggelig aften på Græsted Gård kl. 17.30
Pris for julemiddag m.m. 100 kr.
Drikkevare til rimelige julepriser.
Alle skal medbringe en julegave som skal
indeholde en juleting til max 25 kr.

Tilmelding senest 17. nov. til:
Ruth og Per 47 17 92 67 eller
Lis og Benny 47 17 80 75
b.l.larsen@nrdc.dk
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