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Redaktionen ønsker tillykke  

Kaj Holdrup       7. Juni 
Lisbeth Christensen   14. Juni 
Lis Larsen     17. Juni 
Jens Moestrup       1. Juli 
Ruth Pedersen    16. Juli  
Peter Hovgaard-Jensen   18. Juli 
Poul Erik Jørgensen   23. Juli 
Alice Høxbroe    29. Juli 
Niels Jakobsen    18. August 
Anne Fraxinus    19. August 

Kære gildebrøder, da jeg har hørt i min øresnegl at der 
er flere  der gerne vil op på Storedam i uge 23 i  1-2-3-
dage må jeg det vide så jeg ved hvor meget mad der skal 
købes, så send en mail eller ring på 47 47 07 16 
 inden 28-5-2008 med gilde hilsen Tove 



Side 3 

OBS. 
Overhold venligst deadline  

 Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 august 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 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Kære gildebrødre                                            juni 2008 
 
En stor tak for de mange dejlige gaver samt fordi I mødte så fuldtalligt 
op til min fødselsdag og på den måde var med til at kaste et ekstra 
festligt lys over en dejlig dag -  det glædede mig meget. 
 
Med gildehilsen 
 
Poul 

Kære Gildebrødre 
 
Hjertelig tak for blomster, chokolade, bøger, besøg og tlf. hils-
ner som har glædet mig meget. Jeg glæder mig til at komme i 
gang igen. 
 
 På gensyn Kaj Holdrup 
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Stafetten                           Birgit Randløv    
 
 

Anna Rasmussen skriver stafetten september  2008 

 
En lille historie om mine pigers og min tur til Grønland i januar 
2008. 
 
Da vi ankom til Kangerlussvaa (Søndre Strømfjord), er der -10 
gr. frost. 
Vi har 4 dage foran os, og bliver som de eneste gæster indkvarte-
ret på byens vandrehjem. 
Sneen ligger så smukt drysset ud overalt. Det er lyst fra kl. ca. 10 
til ca. 16. 
Hver formiddag bliver vi hentet kl. 10 af en stor 4 hjuls trækker 
til ture i omegnen. 
Lyset her er så fantastisk ude over fjeldene og fjorden. 
Solen skal vise sig igen den dag vi skal rejse hjem, men man kan 
se den er godt på vej, og 
ikke mindst den dag vi skal på hundeslæde. Det bliver en lidt 
speciel oplevelse. Vi er blevet pakket godt ind. Sælskibukser, 
bluse og store støvler. Det er en kæmpeoplevelse at sidde på slæ-
den med 10 hunde og en grønlænder foran sig, og så derud af på 
den tilfrosne fjord. Langt derude holder vi en lille pause. Vi 
strækker ben og fotograferer. Det synes hundene åbenbart er for 
kedeligt, så de og grønlænderen fortsætter uden os. Han har vist 
ikke helt styr på hundene, men selvfølgelig kommer vi hjem på 
hundeslæden. 
Hver dag har sine oplevelser. Rensdyr og moskusokser går rundt 
på vejene. 
Desværre må vi undvære turen til indlandsisen, for det bliver 
snestorm. Pigerne får en tur på hver sin snescooter i stedet for, 
jeg betakker mig. 
Vi får også smagt på Grønland – moskusoksebøffer, rensdyrkød 
og laks flot serveret hver dag på en restaurant, hvortil vi bliver 
kørt hver aften. 
 
Sådan gik 4 fantastiske dage. 
Birgit 
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Vores møde i oktober 2008 
 
Gruppe 4 vil på mødet i oktober tage emnet unge spejdere op. 
Eks. info m.m. fra Baden Powell gruppen i 1. Frederikssund. 
Baden Powell gruppen er unge spejdere, der synes var for ”kedeligt” i 
Sct. Georg Gildet, så de mødes selv, men også med 1. og 2. gilde i 
Frederikssund. Der findes mange Baden Powell grupper i Danmark. 
Så i oktober vil vi satse på, at få den unge gruppe Frederikssund plus 
et Baden Powell gilde til at komme og besøge os. 
 
Med Gildehilsen gruppe 4 
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SØS gildets nye udvalg                                      juni 2008                          
 
Efter aftalen om nedlæggelse af biografudvalget på sidste gildeting 
er et nyt udvalg blevet dannet med det formål at sætte humanitært 
fokus på at glæde pensionister, der er ensomme eller har det svært. 
Den første opgave for gruppen, der består af Hanne, Birgitte, Jytte, 
Arny og Poul, var at finde et navn. Vi blev enige om, det skulle væ-
re SØS, der er forkortelsen for udvalgets aktivitetsområde Slange-
rup, Ølstykke og Stenløse. 
 
Målgruppen er indtil videre bestemt til at være plejehjemsbeboere 
og dagcenterbrugere på Sundhedscentret Slangerup, Tofteparken og 
Damgårdsparken, hvis ledelser gruppen nu vil kontakte for at få et 
indtryk af interessen for gildets nye initiativ og mulige ønsker, der 
kunne opfyldes både på og uden for plejehjemmet. 
 
Ideer: Lokalt bankospil, oplæsning, fællessang med musikledsagel-
se, fastelavnsfest, foredrag på biblioteket samt korte udflugter forår 
og efterår, hvor vi låner plejehjemmets bus til 8 deltagere. 
 
Hvor og hvordan: Vi arrangerer ude og låner plejehjemmets bus og 
chauffør til grupper af  8 deltagere pr. tur + gildebrødre i egne biler, 
eller vi hjælper praktisk/ økonomisk ved arrangementer på pleje-
hjemmet. 
 
Hvor ofte: 1 tilbud pr. plejehjem pr. år tidligst oktober 2008, en 
hverdag max. 2-3 timer. 
 
Som I sikkert forstår, er denne nye form for humanitært arbejde ret-
tet mod vores virkeligt svage medborgere, som vi synes fortjener en 
ekstra opmuntring i dagligdagen – en opmuntring som du - hvis du 
har lyst - og Gildefonden kan være med til at realisere. 
 
                                                              På SØS vegne 
                                                                      Poul 
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Kære gildebrødre  
 
Da vi den 16. juli har Guldbryllup  
vil vi blive glade for at se jer der ikke er på ferie, 
til morgenkaffe på Romancevej 8,  kl. 8.00 
 
                                  Mange gildehilsner Ruth og Per 
                                                               

Ang. cafe´og genbrugsbutik. 
 
Efter at have haft kontakt med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, 
vil projektet blive lagt i ” mølpose ”. Der boer for få flygtninge her i 
vores område, til at starte noget sådan. 
I stedet, vil vi prøve at holde nogle foredragsaftener i løbet af vinte-
ren for Ølstykkes nye og  gl. borgere .  
Her håber netgruppen, at I i gildet, vil bakke om disse foredrag og være med 
til nogle af møderne.  
 
Birgitte Gruppe 2. 
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Kære Lisbeth! 
 
Ang. vores Sct. Georgsgilde møde, d. 09.04.08 
 
Det var en udmærket aften; men måden vi håndterede besøget af Ti-
na, var ikke optimalt. 
 
Var det medvilje, at hun ikke deltog i vores gildehal, og vi ikke prøve-
de, at give hende indblik i vores gildearbejde. 
 
Jeg vil lige fortælle, hvordan jeg oplevede aftenen. 
Tina kom, hun måtte endda vente, indtil vi var færdige med at spise, vi 
fik kaffe/the og kage. 
Tina fik end ikke vand. Hun holdet sit foredrag, men manglede en pro-
jekter til sine billeder. 
Vi sagde hende pænt tak for foredraget, med blomster. 
Derefter gik vi i gang vort eget møde. Hun var rastløs, gik derefter i 
køkkenet, fandt et glas, og drak vand. 
Så gik hun tilbage, og tog sin taske, og gik. 
Her havde vi alle tider chance til at vise og fortælle Tina, lidt om vores 
gildearbejde.!! 
Mon hun vil mindes aftenen, med en positive opfattelse af Sct. Georgs-
gildet i Ølstykke. 
 
Vi kan bruge nogle af vore penge til at købe en projekter. Det er anden 
gang ,vi har budt en  foredragsholder, at mangle en projekter. 
Det kan vi ikke være bekendt. 
 
Jeg har sendt mailen til dig, da du er gildemester. 
 
 MGH. 
Birgitte. 
 
Obs. Det er ikke for at virke sur el. lign, at jeg sender denne mail, men 
jeg ønsker, at alle skal føle sig tilpas v/vore gildemøder. Og vi vil gerne 
have nye unge medlemmer i gildet. Derfor skal vi arbejde for at få et 
godt rygte. 
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Svar fra gildemesteren: 
 
Kære Birgitte. 
Jeg synes som gildemester, at det er o.k. at komme med 
kritik, vi kan jo alle læreaf de fejl vi har gjort, men hvis vi 
ikke får det at vide vil vi jo ikke forsøge, at gøre det bed-
re. Så jeg synes det er i orden det bliver bragt i knuden. 
 
Med gildehilsen Lisbeth 

Kære gildebrødre og ægtefæller. 
  
Det er med stor sorg, at måtte videregive jer, denne triste ny-
hed. Vi er for lidt siden blevet ringet op af Bjarnes, Lizzie, som 
fortalte den triste nyhed, at  Bjarne var død i lørdags. Han var 
faldet død om under fiskeri på Orø, da han blev fundet var han 
død. Det er uvist hvornår begravelsen skal foregå. 
  
                                          med mange gildehilsner Lisbeth. 
 

Tirsdag den 20 maj. 
 
En sørgelig meddelelse fra vores gildemester: 
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.Gilde week-end den 5/9 - 6/9 2008 

 
Vi mødes på Korsbjerggård ( hos Ingelise og Nils) til 
fælles morgenmad kl. 8.00. Medbring selv kaffe og 
te samt krus. 
 
Efter morgenmaden kører vi ud i det blå. Medbring 
frokost til lørdag 
. 
      Drikkevarer kan købes 
 
. Hjemkomst søndag eftermiddag 
  
      Prisen er kr. 350,00 
  
      Vi ser frem til en spændende og  
      oplevelsesrig week-end 
. 
      Gr.6 
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Velkommen med madkurven i det grønne. 
 

Friluftsgildehal Arresø distrikt. 
 

Onsdag d. 13. august 2008 skoven ved Græse Mølle. 
 

3. Sct. Georgs Gilde i Frederikssund har den tradition som det første 
møde efter ferien at afholde en friluftsgildehal i skoven ved Græse Mølle. 
Da vi i år står for distriktets friluftsgildehal synes vi, det var oplagt at alle 
gildebrødre i distriktet skulle opleve den natur vi har i området. 
 

For de travelystne begynder vi med en 1 times rask travetur i området 
ved Frederikssund Sygehus. Vi mødes på parkeringspladsen ved Græse 
Mølle kl. 18.00 præcis. Husk godt fodtøj. 
 

Ca. kl.19.00 mødes vi alle til gildehal på pladsen inde i skoven. Fra 
parkeringspladsen følges stien ved åen ind i skoven mod øst. I gildehallen 
skal den nye distriktsgildeledelse indsættes. 
 

Efter gildehallen er der spisning og hyggeligt samvær. Der vil være 
opstillet pavilloner, men påklædning efter vejrliget anbefales. 

 
Medbring:  stol, madkurv, tallerken, bestik, glas, drikkevarer, kaffekop. 
Evt. myggebalsam og lygte. 3. gilde Fr.sund sørger for kaffe/te og tilbehør. 
Tilmelding  senest d. 10. august til: 
 
Marianne og Stig Laustsen 47 31 51 73 laustsen@post1.dknet.dk 
 Mobil 40 32 91 91 
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Gruppe 2 inviterer på en tur ud i den danske natur. 
 
Vi mødes på Græsted Gård kl. 18.15 hvorfra turen går til Farum Kirke, ef-
ter en rundvisning i kirken er der mulighed for at gå en tur på kirkegården 
og at se Farum Gård (da den er privat kan man kun se den udefra) 
Vi slutter af med et traktement ved en hyggelig sø sammen med ænderne. 
Ved siden af søen er Farum skulpturpark et besøg værd. 
 
Medbring et krus og en stol og 40 kr. pr. person  
Øl og vand kan købes til de sædvanlige gildepriser. 
 
Tilmelding senest 7. juni til Lis og Benny  
 
Tlf. 47 17 80 75 – 26 53 01 69 – 23 24 99 50 eller  
b.l.larsen@nrdc.dk 
 
 


