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

Redaktionen ønsker tillykke  

Velkommen til det nye år 
 
 Det gamle år gik i sin grav, 
 En nyfødt dag os møder. 
 I havets vugge solskinssvøbt 
 den unge dagning gløder. 
 I håbet klædt, i troen svøbt, 
 højt over hverdagsmorgen 
 går på en sky af lyset døbt 
 den unge nytårsmorgen. 
 
     Harald H. Lund 
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Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20. januar 2008 
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 

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. 
 

Filmen vi skal se hedder ”Stor opstandelse”. 
Det skal efter hvad der stod i avisen være en 
meget morsom film. 
Vi glæder os at se både gæster og gildebrødre 
 

Med stor gildehilsen 
Biografudvalget 
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Stafetten                               Ruth Pedersen                                    

 Christian Petersen  skriver stafetten februar  2008 

Kære Gilde Brødre. 
Så kom turen til mig at skrive stafetten og jeg 
fandt dette citat, som jeg gerne vil delagtig 
gøre jer i. 
 
” Fortvivl ikke, hvis du for tiden mærker din 
alder, for der er stadig noget at glæde sig 
over!. For eksempel behøver du ikke at gøre 
indtryk, lige meget hvem der går forbi… 
Du kan glæde dig over andres vellykkede 
skønhedsoperationer…. Du ser ikke længere 
fartgrænsen som en uimodståelig udfor-
dring…. Stregerne i ansigtet ligger fast,….og 
dine hemmeligheder er velbevarede, for dine 
venner kan ikke huske dem… 
Og nu kan du endelig se nytten af alle de pen-
ge som du har brugt ´på sygeforsikringen! ”. 
 
Til sidst vil jeg ønske jer et godt nytår. 
 
Ruth Pedersen  
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Nyt fra Svalerne på Østerbrogade 49 
 
I sommermånederne 2007 ændredes Svalernes butik til en 
Fair-Trade Svalebutik. Butikken er helt nyindrettet med 
mange spændende varer  
fra kaffe, te til håndgjorte produkter, varer som er indkøbt 
i Indien, Bangladesh, Afrika eller Sydamerika. Fair-Trade 
betyder fair pris, der sikrer at producenterne, der er fra den 
fattige del af verden en bedre betaling, end der normalt 
opnås, og som giver økonomisk sikkerhed og udvikling i 
lokalsamfundet.   
Ulandsforeningen Svalerne har eksisteret i mere end 40 år, 
de støtter lokale græsrodsorganisationer i Indien og Bang-
ladesh, der arbejder ude i landsbyerne og som igennem 
bl.a. gadeteater og undervisning prøver at gøre folk bevid-
ste om, hvordan de kan forbedre deres forhold, det gælder 
mest undertrykte grupper som kvinder, kasteløse 
stammefolk og jordløse.  
Foruden Fair-Trade butikken driver Svalerne også en Gen-
brugsbutik, og overskuddet fra butikkerne går til Svalernes 
arbejde. 
For at drive disse 2 butikker er det nødvendigt med mange 
frivillige, og vi kan godt bruge flere, så hvis du har lyst til 
at være med så kom ind i butikken og tal med os, der er 
åbent mandag til fredag fra 
kl. 13.00 til kl. 17.30 og lørdag fra 10.00 til 14.00.  
Du er også velkommen til at kontakte mig på 32 97 08 90, 
hvis du vil vide mere. 
Selvom du ikke ønsker at være frivillig hos os, så kom al-
ligevel ind og besøg os i butikken eller i genbrug.  
 
Fritse Rosendal  
SGS og Kastrup Tårnbygildet. 
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”KNUDENS”  redaktion ønsker alle gildebrødre 
i Ølstykkegildet et rigtigt godt nytår. 
 
   Lene, Vibeke, Poul-Erik og Christian 

Sct
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Til redaktionen. 
Igen i år uddeler Sct. Georgs Gildet i Ølstykke julekurve til familier i 
Ølstykke og Stenløse, som er udpeget af kommunens socialforvalt-
ning. 
Julekurvene pakkes lørdag den 15/12 i tidsrummet kl. 1000 - 1200 
hos Lis og Benny Larsen, Petuniavej 5 i Ølstykke. 
I er meget velkomne til telefonisk at kontakte Lis Larsen på telefon 
47 17 80 75/26 53 01 69 (bedst aften). 
Lis kan redegøre nærmere for antal julekurve , indhold i kurvene m.v. 
Jeg håber, at en journalist og en fotograf vil kigge forbi på lørdag. 
Der skulle være basis for et godt og glad indlæg i Jeres avis ind un-
der jul. 
Først i det nye år har vi af aktiviteter i Gildet først biograftur for pensi-
onister, og lidt senere det store bankoshow (for 26. gang i træk). Jeg 
vender tilbage først i det nye år. 
Tak for samarbejdet og for jeres velvillige støtte i 2007. 
De bedste ønsker om en glædelig Jul og et godt Nytår 
til alle i redaktionen fra Gildet i Ølstykke. 
På Gildets vegne. 
Jens Moestrup. 
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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. 47 36 16 20 

E-mail: pej@teknik.dk 
 

Gruppe 3 


