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foregår  

Lørdag den 10. januar 2009 kl. 1830 
på Græstedgård 

.Der er vandrehal fra kl. 1800 
 

Efter Gildehallen vil der bliver serveret en nytårs-
menu,  

hvor brugerbetalingen udgør kr. 100,-. 
 

Drikkevarer kan købes på stedet til  
meget moderate priser. 

 
 
 
 
 
 

 

Aftenens humørfyldte atmosfære leveres af 
arrangerende gruppe i samarbejde med en node-

specialist 
og ( ikke mindst ) af det højtærede publikum. 

 

Hvis man vil deltage i nytårsmenuen skal man  
tilmelde sig senest den 3. januar 2009 til 

 

Jytte Andersen  Tlf.: 47 17 97 82 
eller 

Jens Erik Stubkjær  Tlf.: 47 17 91 65 
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Birgitte Friis-Mikkelsen    18. December 

Redaktionen ønsker tillykke  

Fakkeltog 
 

Ølstykke spejderne afholder deres årlige 
fakkeltog. 

 
Onsdag den 3. December 2008 

 
Vi mødes kl. 17.45 på parkeringspladsen bag 
ved Rema og tænder faklerne. 
 
Derfra går vi op og synger ved plejehjemmene 
afsluttende med en kort børne gudstjeneste i Ud-
lejre Kirke. 
 
Gudstjenesten slutter kl. 20 med bål bag ved kir-
ken. 
 
Vi håber der er nogle gildebrødre der har tid til at 
deltage, der er fakler til alle. 
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Dansk Flygtningehjælp 

Indsamlingssteder i Egedal kommune 
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Folk over 30 burde være døde! 
 
Et indlæg i BURGUNDIA (Gildebladet på Bornholm) 
 
Ifølge dagens lovgivere og bureukrater burde de af os, som var 
børn i 40érne, 50érne, 60érne, ja til og med tidligt i 70érne ikke 
have overlevet. 
Vores børnesenge var malet med blybaseret maling. 
Vi havde ingen børnesikring på medicinflasker, døre eller skabe, 
og når vi cyklede bar ingen af os hjelm. 
Som børn kørte vi i biler uden sikkerhedsseler eller airbags. Og 
det at sidde bag på en ladvogn en varm sommerdag, var altid en 
speciel nydelse. 
Vi drak vand af haveslangen og ikke af flasker. Skræk og rædsel 
Størstedelen af folk røg som skortene! HOST! 
Vi spiste brød med smør, srak sodavand med sukker i, men blev 
aldrig overvægtige, fordi vi altid var ude at lege. Vi delte gerne 
en sodavand med andre og drak af  samme flaske, uden at nogen 
faktisk døde af det. 
Vi brugte timer på mat bygge sæbekassebiler af ting, der var 
kasseret, og ræsede i fuld fart ned ad bakken,  bare for at finde 
ud af, at vi havde glemt at sætte bremser på. Efter nogen ture i 
grøften lærte vi at løse problemet. 
Vi tog hjemmefra tidligt om morgenen for at lege ude hele da-
gen og kom først hjem, når gadelygterne blev tændt. Ingen kun-
ne få fat i os i løbet af dagen. 
-ingen mobiltelefon. Utænkeligt! Vi havde ingen Playstati.ons, 
Nintendo 64 eller X-boxe- i det hele taget ingen TV-spil, ikkr 99 
TV-kanaler, ingen vidiofilm/DVD, surround-sound, mobiltelefo-
ner, hjemme-PC eller chatrooms på Internettet. Vi havde ven-
ner! Vi gik ud og fandt dem! 
Vi fandt på lege med pinde ogm tennisbolde og spiste jord og 
græs. 
De sidste 50 år har været en eksplosion af nyskabelser og nye 
ideer. Vi havde frihed, fiaskoer, succes`er og ansvar, og vi lærte 
at forholde os. 
 
(cfp) 
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Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20. december 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 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk OBS. 

 

Tusind tak …….. 
 
til de gildebrødre, der gav en hjælpende hånd ved Dansk Flygtnin-
gehjælps landsindsamling i Ølstykke den 9. november. 
 
I Ølstykke var vi 37 indsamlere, der fik ca. kr. 33.700,- i bøsserne 
og i Stenløse fik de 30 indsamlere samlet ca. kr. 45.300,-. 
 
De resultater synes jeg godt, at vi kan være tilfredse med. 
 
Tusind tak – jeg håber, at I vil hjælpe os 
igen ved landsindsamlingen i 2009. 
 
I øvrigt er det min plan på Gildetinget at 
bede om at blive fritaget for jobbet som lo-
kal indsamlingskoordinator i Ølstykke – så 
jeg håber, at der er en anden gildebroder, 
som har lyst til at tage over. 
 

Med gildehilsen 
 

Mogens A. 
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 Annie Andesen skriver stafetten januar  2009 

Stafetten                                Mogens Andesen 

Leveregler for det nye årtusinde, af Dalai Lama 
 

Sådan sagde Dalai Lama ved årtusindskiftet den 1. januar 2001. 
 
1. Husk på at stor kærlighed og store bedrifter kræver store risi-
ci. 
2. Når du taber så glem ikke at lære af det. 
3. Husk følgende: Respekt for dig selv - Respekt for andre - An-
svar for dine handlinger. 
4. Husk at det kan være en stor lykke ikke at få dine ønsker op-
fyldt. 
5. Kend reglerne så du ved hvordan du bryder dem ordentligt. 
6. Lad ikke en lille diskussion ødelægge et godt venskab. 
7. Når du opdager at du har lavet en fejl så gå straks i gang med 
at rette den. 
8. Tilbring et stykke tid alene hver dag. 
9. Vær åben for forandringer, men gå ikke på kompromis med 
dine inderste værdier. 
10. Husk at tavshed sommetider er det bedste svar. 
11. Lev et godt værdigt liv. Når du bliver ældre og tænker tilbage 
kan du nyde det en gang til. 
12. En kærlig atmosfære i dit hjem er fundamentet for dit liv. 
13. Ved skænderier mellem elskende så hold dig til den øjeblik-
kelige situation; bring ikke fortiden ind i billedet. 
14. Del ud af din viden. Det er en måde at opnå udødelighed på. 
15. Vær nænsom over for jorden. 
16. Tag én gang om året et sted hen, hvor du aldrig har været 
før. 
17. Husk at det bedste forhold er et, hvor kærligheden til hinan-
den overskygger behovet for hinanden. 
18. Bedøm din succes på hvad du måtte opgive for at få den. 
19. Grib kærlighed og madlavning an med hensynsløs løsslup-
pethed. 

Side 5 

 
Telefonbøger  

 
Nu er Regional telefonbog for 2009 i  
Helsinge postdistrikt blevet afleveret til den sidste  

forventningsfulde modtager. 
 

På grund af forsinkelser i leverancen til  
’De Gule Sider’, og vores andre gøremål i perio-

den,  
har modtagerne måttet tåle,  

at leveringen blev udskudt til uge 47. 
 

Vi har udleveret 6400 bøger og 25 ’Gule kort’ – og  
der er ikke én bog tilbage på pallerne –  

alt er udsolgt.  
 

Vi vil få en indtægt på ca. 16.000,- kr., men dertil   
fragår Jeres udgifter i forbindelse med udbring-

ningen. 
 

Udgiftsbilag skal afleveres til Gildeskatmesteren 
 

Vi takker for et gnidningsfrit samarbejde om-
kring  

opgaven og benytter lejligheden til at ønske jer   
en Glædelig Jul og et Godt Nytår.  

 

På Telefonbogsudvalgets vegne 
Kai N. Andersen 

 
 
 
 


