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Side 2 

Redaktionen ønsker tillykke  

  Birgit Randløv                         9. Oktober   
  Mogens Andersen                       25. Oktober 
  Jens Erik Stubkjær                           26. Oktober 
  Povl-Erik Høxbroe             29. Oktober 

 
Månedens digt. 

 
   Ved Efteraar, ved Efteraar, 
   Saa tungt, saa tungt det ruger. 
   Ved Efteraar, ved Efteraar, 
   Naar Mørket Jorden knuger, 
   vild af Magt, 
   Mens bort den slænger 
   Som`rens Pragt. 
   Ved Efteraar, ved Efteraar, 
   Saa tungt, saa tungt det ruger 
 
                                       Gustav Bie 



Side 3 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 
OBS. 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 oktober 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 

Meddelelse fra Gildekansleren: 
 
Der er sket et par beklagelige fejl på den lilla årskalender, der er 
3 rettelser. 
Gilderådsmøde 23/9 er den 22/9 
Indsamling 11/11 er den 9/11 
Gildehal 12/11 gruppe 1 det er gruppe 5 der står for gildehallen 
Med beklagelig gildehilsen 
Lis 
 
OBS!     OBS!      OBS!    OBS!  OBS! 
Birgit Randløv har fået nyt telefonnr. 
53259867 
 



Side 4 
  Ove Søtofte skriver stafetten november  2008 

Stafetten                                Jens Erik Stubkjær                                         

. Jeg er meget enig med Anna i, at det digt, som hun refererer i september-
udgaven, giver en del at tænke over. 
     Og så pludselig slår det mig. Du kan ikke leve dit liv om. 
Etienne de Grellet siger i orientering om riddertiden: ”Jeg skal kun 
gå gennem dette liv én gang. Det gode, jeg kan gøre, og enhver ven-
lighed, jeg kan vise mine medmennesker, lad mig gøre det nu. Lad 
mig ikke udsætte eller forsømme det. For jeg kommer ikke denne vej 
igen.” 
     Vi har alle et socialt ansvar for vore medmennesker, det er et per-
sonligt ansvar, som vi ikke kan overføre til andre mennesker eller til 
statslige, kommunale eller kirkelige institutioner. Det er dit og mit 
ansvar. 
     Og hvem er det nu lige det er, disse mine medmennesker. Er det 
mine gode venner?  
Her er det vist, at vi skal tænke på lignelsen om den barmhjertige 
samaritaner. Vore medmennesker er dem, der har behov for vor 
hjælp og kærlighed. De svage i samfundet og de fremmede. Og så 
er den dem, der både er svage og fremmede, det kunne være flygt-
ninge. 
     Overalt, hvor vi er, dér befinder sig også vore medmennesker, 
som vi gennem netop vor væremåde, kan bringe glæde. Hvis vi ar-
bejder på at tjene medmennesket, vil vi opleve kærligheden, der gi-
ver livet fylde og mål. 
Den spanske filosof Fernando Savator skriver i sin bog ”Tanker fra 
en kannibal” nogle gode råd til sin søn om, hvordan han skal blive 
lykkelig. 
”Glæd ikke dig selv på bekostning af andre, og senere konkluderer 
han: Hvis du gerne vil blive lykkelig, skal du arbejde på, at dine 
medmennesker bliver lykkelige” 
 
Lev livet i arbejdet på at glæde dit medmenneske. 
Lev livet i arbejdet på at tjene dit medmenneske 
Og gør det nu. 
 
For: Jeg skal kun gå gennem dette liv én gang. Det gode, jeg kan 
gøre, og enhver venlighed, jeg kan vise mine medmennesker, lad 
mig gøre det nu. Lad mig ikke udsætte eller forsømme det. For jeg 
kommer ikke denne vej igen. 
Jens Erik 



Side 5 

Kære gildebrødre 
 
Hjertelig tak for jeres mange hilsener  
og gaver samt fremmødet på vores  
guldbryllupsdag. 
På trods af vejret havde vi en mindevær-
dig dag. 
GUNVOR OG KAJ 
 

Jeg  sender alle en hjertelig tak for den smukke 
blomst, jeg fik da jeg kom hjem fra Hamlet. 
Ligeledes tak for alle gode hilsner og ønsker jeg 
har modtaget. 
 
Mede venlig gildehilsen  
 
Lise Linderstrøm  

 
Mange TAK for den flotte blomsterbuket 
jeg modtog til min 75 års fødselsdag. 
 
Gildehilsen 
Per  
 



Side 6 

Nyt hjælpemiddel til møder             september 2008                                     
 
Til gruppernes orientering kan jeg oplyse, at det nu blevet 
muligt at låne en Pc-projektor  af Erik Munch i forbindelse 
med gildearrangementer på Græstedgård. 
 
Poul 

 Tak til gruppe 3 
 
Det var vel nok en travetur – Camino – gruppe 3 fik os med på! 
Særdeles god og vel guidet af Lone Grønbæk, som fortalte og viste 
billeder fra sin pilgrimsfærd til Santiago De Compostella. 
 
Man følte virkelig at man gik med, overnattede de primitive steder, 
spiste og hyggede med ”rejsefæller” fra mange steder, og oplevede 
venskab/kammeratskab med dem, man kom lidt tættere på. 
 
Afslutningen med den smukke solnedgang helt ude ved kysten – 
FINISTERRE var et flot punktum for de ”ømme fødder”! 
 
Tak for en god oplevelse 
                                        Vibeke             
 
                
 

 



Side 7 

                    Arresø distrikt 
Afholder 

Fellowship-aften 
 

Torsdag d. 23. oktober 2008 kl. 19:30 
I Elværket Frederikssund 

 
I år er sftenens tema GRØNLAND. Hvor der både er spejder 
og gildearbejde. 
 
Der vil bl.a. være indslag fra landsgildets internationale sekre- 
tær Niels Rosenbom, om  gildearbejde i Grønland, ligesom  
Hans Foss, Hillerød, vil berette om Hillerødgildernes engage 
ment i kollegiebyggeri i Grønland. 
 
Det tegner til at blive en interessant aften, hvor der bydes på et  
let traktement – grønland inspireret – til en pris af 50 kr.  
ekskl. Drikkevarer. 
 
Tilmelding senest den 8. oktober 2008 til: 
 
Mogens Nielsen               Tlf.:  47 17 07 16 
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Alle spejder- og ungdomsorganisationer i 
Egedal kommune samt Slangerup by invi-

teres til 
 

Fællesløb 2008 
Med emne Sjov i Skov 

 
Løbet er for spejdere fra 8 år og opefter og løber af stab-

len 
 

søndag den 5. oktober  
 

Mødetid: kl. 10.00  
Mødested: ved Naturcenteret 
                   Herstedhøje –allé 1. 
Forventet afhentningstidspunkt: kl. 15- 
15.30.    

        
Hver deltager skal medbringe en madpakke samt drik-
kelse. 
 
Storspejderne skal være forberedt på Orienteringsløb 
med Kort og Kompas opgaver.  Kompas skal medbrin-
ges. 
Juniorerne og minierne skal være forberedt på opgaver i 
naturting. 
  
Efter løbet bliver der udleveret en is og en sodavand. 



Side 9 

Endelig tilmelding senest lørdag den 27. 
september til 

 
         Annie Andersen, tlf. 47 17 56 36  
            eller til Birgitte Friis Mikkelsen, tlf. 48 18 03 02  
 
I kan også sende jeres tilmelding til annie.andersen@nrdc.dk/ 
eller 
Bibi.friis@webspeed.dk 
med angivelse af korps, gren, patruljenavn og antal i patrul-
jen. 

 
Det er kun de hold der er tilmeldt, der kan deltage i 
løbet. 

 Mødetid gildebrødre 
  
Gildebrødrenes mødetid må være kl. 8.00 ved Her-
sted Høje, hvor vi drikker morgenkaffe bagved Na-
turcentret - 
  
Der er sørget for brød 
Man sørger selv for kaffe , te og madpakke og 
hvad man ellers har behov for at drikkevarer. 
  



Side 10 

Telefonbøger  
 
Fra ’De Gule Sider’ har vi fået brev om, at Regional-

bogen 2009 forventes leveret  i uge 41. 
 

Hvis det holder, har vi fra lørdag den 18. oktober til 
og med søndag den 2. november til at overholde vores 

del af aftalen. 
 

Vi har samme opbevaringssted som sidste år, nemlig  
 ’Slettegård’, Kurrebrovej 24, Laugø. 

  
Næste info ved Gildemødet den 8. oktober,  

hvor ruterne vil blive udleveret.  
 

Udvalget forventer, at folk tager samme ruter som 
sidste år. 

Hvis der er frafald, vil udvalget selvfølgelig gerne ha-
ve besked så hurtigt som muligt. 

 
 

På Telefonbogsudvalgets vegne 
Kai N. Andersen 

 



Side 11 

HUSK den 9. november 2008 !! 
 

…hvor Dansk Flygtningehjælps landsindsamling løber af sta-
belen under mottoet: ”De er børn – de er flygtninge – de har 
brug for hjælp”. D.v.s. at de indsamlede penge går til at hjæl-
pe nogen af de ca 20 millioner flygtningebørn, hvoraf mange 
er blevet borte fra deres forældre og søskende, og de fleste 
lider af fejlernæring. 
 

Som I jo nok ved, er Sct. Georgs Gildet lokal koordinator for 
indsamlingen i Ølstykke og Stenløse – og ikke mindst derfor 
skal vi gerne have så mange gildebrødre som muligt ud som 
indsamlere (Der er vel (næsten) mødepligt – og hørte jeg no-
gen sige Good Turn ?). 
 

Så afsæt derfor allerede nu den 9. november i kalenderen og 
hvorfor ikke ringe eller e-maile til mig straks for at tilmelde 
dig som indsamler ? 
 

 VI MANGLER INDSAMLERE – så skulle du kende nogen 
ikke-gildebrødre, der kunne tænke sig at samle ind til det go-
de formål, glæder jeg mig til også at høre fra dem. 
 

Hvis der er gildebrødre, som ikke er bosiddende i Ølstykke 
eller Stenløse og som hellere vil indsamle i deres egen by er 
de også meget velkomne til at melde til hos mig, så melder 
jeg videre til den lokale koordinator. 
 

De gildebrødre der er dårligt gående eller som helst ikke vil 
”stemme dørklokker” behøver ikke at holde sig tilbage – vi 
får helt sikkert brug for deres praktiske hjælp ved udlevering 
og modtagelse af indsamlingsbøsser og optælling af de forhå-
bentlig mange penge. 
 

Så lad mig høre fra jer. 
 

Med gildehilsen 
Mogens Andersen 



Side 12 

Gildemøde den 8. oktober 2008 
kl. 19.30 på Græstedgård 

 

”Glæden ved at synge” 
 

Da det i år er ”Sangens år”, synes gruppe 4,  
at det også skal markeres i vores gilde.. 

 

Derfor indbyder vi jer til ostebord - 
og så skal vi SYNGE !  

 

En særdeles kompetent gæst vil komme 
og causere, spille og synge med os,  

så glæd jer ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

På gensyn 
onsdag den 8. oktober 2008  

    

Tilmelding: 
 

Birgit 53 25 98 67 eller 
Vibeke 47 17 97 75 

Senest lørdag den 4. oktober. 
 

Pris kr. 40.00 


