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Lisbet HovgårdJensen    7. April 
Benny Larsen   10. April 
Kaj Frandsen   18. April 
Poul Kaltoft    24. April 

Redaktionen ønsker tillykke  

Kære gildebrødre. 
 
Håber I har haft en god påske. 
 
Mødet d. 01.04.08 på biblioteket kl. 16. er 
aflyst. 
 
Da, vi ikke kan finde et lokale til en over-
kommelig pris, er projektet 
stillet i bero. 
 
MGH. 
Birgitte. 
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Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20, april 2008 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. 
Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Kære alle 
  
Tusind tak for alle de dejlige gaver og blomster til 
min 50 års fødselsdag. Det glædede mig meget. 
Mange tak til alle jer der kom forbi. I gjorde dagen 
til en minderig og dejlig dag. 
  
Mange Gildehilsner 
  
Britta 
 

                                       Kære gildevenner.  
 
  Det vil glæde mig rigtigt meget, hvis I alle vil komme til min 70 
års fødselsdag.  
 
               Vi  holder åbent hus med dejlig morgenmad 
 
    Sigurdsvej 7 Torsdag 24. april 2008 kl. 8.00 – 11.00,  benyt 
venligst P-plads 
 
                                                            På gensyn 
                                                                 Poul  
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Stafetten                                           Ingrid Petersen                                  

Vibeke Raae skriver stafetten maj 2008 
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            2.    TAASTRUP 
 

Marts 2008 
 

Sct. Georgs Gilderne i Danmark kan i år fejre 75 års 
jubilæun, som en markering af afholdelsen af den første 
gildehal den 24. april 1933. 
Det vil givetvis blive markeret på festlig vis. 
 
Sct. Georgs Gilderne opstod ikke bare ud af det bare 
ingenting, men er dannet på grundlag af spejderbevæ-
gelsens tanker og idealer.  
Spejderbevægelsen fejrede sit 100 års jubilæum 2007. 
 
Et lille historisk tilbageblik: 
Robert Baden-Powel var under Boerkrigen i Sydafrika 
general for de engelske styrker. Under belejringen af 
Mafeking i 1899-1900 havde han organiseret et drenge-
korps til ordonnans– og meldetjeneste. Dette gav ham 
ideen til spejderuddannelsen, som han startede i Eng-
land og som hurtigt bredte sig til en række lande, bl.a. 
Danmark. 
 
Det viste sig at være en bæredygtig ide, der har givet 
glade og spændende oplevelser til mange drenge og pi-
ger i alle. 
     
 
                                                                       Jørgen M.  
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Gå. 
 

Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag 
mit daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom. 
Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender 

ingen tanke så tung, at man ikke kan gå fra den. 
Det er jo også åbenbart, at man dog ved at gå bestandig kommer 
velbefindendet så nær som det er en muligt, men, jo mere man 

sidder stille, desto nærmere kommer ildebefindendet. Kun i 
bevægelse er sundheden og frelsen at finde. Nægter nogen, at 

sundheden er i bevægelsen, så går jeg fra alle syge indvendinger. 
Når man således bliver ved at gå, så går det nok. 

 
Søren Kirkegård. 
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Nyhedsbrev om naturen  6                                            april 2008 
 
Kære gildebror i Ølstykke og Ledøje-Smørum - fra den 1 marts  til den 
31 maj 2008  indbyder Friluftsrådet dig, din gruppe eller familie til at 
deltage i jagten Find Foråret, hvor den vilde forårsjagt efter forårsbe-
buderne finder sted overalt i Danmark. 
 
Hvornår springer bøgen, egen og asken ud og hvornår mon det sker i 
forskellige dele af landet? Hvad med landsvalerne -  hvornår ankommer 
de fra deres vinterkvarter i Afrika? Hvornår blomstrer anemone, følfod 
og hyld? Og hvornår høres den første gøg og nattergal? 
 
Alle disse spørgsmål om dyr og planter vil Friluftsrådet gerne have svar 
på, selv om Natur & Ungdom har fulgt mange af disse arter i omkring 
30 år. Men hvordan mon det ser ud nu? Har de milde vintre ændret na-
turens gang – kommer foråret mon tidligere? Det har vi mulighed for at 
undersøge. 
 
Du skal registrere 19 forårstegn, som dukker op i perioden marts – maj 
og relaterer til dyre- og plantearter, som børn og voksne kender eller let 
kan lære at kende. Ønsker du at læse mere og tilmelde dig Find foråret  
foregår det over Internettet  på adressen www.obsnatur.dk 
 
Smagsprøver på nogle af de arter, som du skal holde øje med: 
 
Humlebier ses fra 20 mar.,  Hvid anemone ses fra 01-apr.,  Landsvale 
ses fra 10-apr.,  Gøg ses fra 25-apr.,  Eg ses fra 20 –maj. 
 
                 Du ønskes et dejligt forår og en god oplevelse 

 
                     Poul / Ølstykke 
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                    Sct Georgildehal 

 
Onsdag den 9. april 08 på Græstedgård kl. 19.00 

 
                               Kl. 19.00 Vandrehal 
   
                 Kl. 19.30 Gildehal 
 
Efter gildehallen vil Tina Andersen fortælle om sommerens 
jamboree. 
 
Der vil være et let traktement.   Pris kr. 40,-- 
 
Drikkevarer til sædvanlig billig pris. 
 
Tilmelding senest den 6. april til Lise   47 17 22 95 
  
   eller Hanne 47 17 88 28 


