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Henning Christensen   8.  Januar 
 Arny Juul Munch  13. Januar 
 Jytte Normann Andersen 18. Januar 
 Britta Bang Bæk   26. 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 2009 
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 

 
SØS orienterer: 
 
Så er turen kommet til Ølstykke og her arrangerer vi på 
TOFTEPARKEN en hyggeeftermiddag for beboere på 
forskellige institutioner under Tofteparken. 
Det bliver onsdag den 28. januar 2009 kl. 14.00. 
Her vil der blive serveret kaffe/te med kage og et lille 
glas. 
 Jeannet Ulrikkeholm kommer og spiller. Der er lagt op 
til en rigtig hyggelig eftermiddag. Personalet på Toftepar-
ken anslår, at vi bliver godt 100 personer. 
Vi går ud fra, at der er gildebrødre, der også gerne vil 
deltage og give en hånd med. 
Ring venligst til Birgitte 48 18 03 04 eller Hanne 47 17 
88 28 for deltagelse senest den 25. januar 2009 
 
I det nye år vil vi prøve at tage kontakt til Damgårdspar-
ken for et arrangement der. 
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Stafetten                               Annie  Andersen                                   

 Britta Bang Bæk  skriver stafetten februar  2009 

Ja, så er det min tur til at skrive til Stafetten. Jeg faldt forleden i mine 
gemmer en bog vores børn engang gav til deres mormor som har tit-
len ”Til alle tiders Mormor” Husk – ethvert barn, der har en mormor, 
ejer et ganske særligt, ekstra privilegium. 
I bogen er der beskrevet flere definitioner på hvad en mormor er –jeg 
vil prøve at gengive nogle af citaterne .. 
 
Definition på en mormor 
 
Mormødre synger falsk, men det lyder pænt. 
 
Mormødre giver dig kirsebærret oven på kagen. 
 
Mormødre løber somme tider om kap med dig- men bagefter sidder 
de på et trappetrin og får en underlig farve i hovedet. 
 
Mormødre har gamle fødder og unge hjerter. 
 
En mormor elsker breve. Også selv om de ikke indeholder andet end 
en krusedulle og et fedtet fingeraftryk. 
 
Min mormor er vældig dygtig til at kravle på stiger. Hvis man giver 
hende god tid og ikke skubber. 
 
Mormødre findes i snesevis af forskellige former, med alle mulige 
slags rynker, tøj, hår og på forskellige stadier af ældning. Men de 
rummer alle sammen præcis den samme slags kærlighed inderst inde. 
 
Mormødre er de bedste til at holde på en hemmelighed. 
 
Når mormødre kommer på besøg,  har de indkøbsposer med- poser 
med meget spændende buler. 
 
Mormødre er omkring tyve år indeni. Somme tider omkring seks. 
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Mormødre siger ikke bare ”ih, hvor er den pæn” de er ved at gå 
bagover, og de ruller med øjnene af begejstring og slår ud med 
armene og smiler. Mormødre giver fuld valuta for pengene 
 
Og til sidst. 
 
Mormor du rummer så mange historier. Du er bindeledet til for-
tiden. Du så og hørte og rørte ting, som forsvandt, inden min 
mor og far og jeg selv blev til. Du kommer fra en verden, der 
for længst er gået tabt- en verden du kender lige så godt, som 
jeg kender min. Du giver mig dit liv i gave. Jeg vil altid værne 
om det. Jeg vil give det videre til mine børn- og de til deres. 
 
Annie Andersen 

”KNUDENS”  redaktion ønsker alle gilde-
brødre i Ølstykkegildet et rigtigt godt nytår. 
 
   Lene, Vibeke, Poul-Erik og Christian 
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Danmarks mærkeligste jernbane 
 

Midtbanen. 
 

Det var meningen, at ”Den Midtsjællandske 
Jernbane” skulle gå fra Næstved 
(Karrebæksminde) over Ringsted og Frede-
rikssund til Hillerød.I 1908 blev forslaget op-
højet til lov; men som følge af den første ver-
denskrig med svigtende import af de nød-
vendige materialer påbegyndtes arbejdet 
først i 1919. Banen nåede til Frederikssund i 
1931 og kom ikke længere. Bilernes konkur-
rence var baggrunden for ” Den Midtsjæl-
landske Jernbane ” blev en stor fiasko. 
Der var ellers forberedt en stor festlighed 
ved indvielsen af ” Midtbanen” i Hillerød 
1936. 
”Den Midtsjællandske Jernbane” kom til at 
koste ca. 16 mill. Kr. 
Penge smidt ud til ingen nytte.. 
Der findes i Frederikssund og i Slangerup en 
del minder om  ”Midtbanen” i form af flere 
viadukter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
cfp 
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Arrangement på Sundhedscentret  SOLGÅRDEN  
                                                 I 
                           Slangerup d. 2. december 2008 
 
 
Tirsdag d. 2. december 2008 afviklede SØS sit arrangement på sundhedscentret i 
Slangerup. 
 
Det var en vellykket eftermiddag , hvor 27 beboere deltog . Med 4 pårørende, 4 
gildebrødre, 
Helge og Margit Brønnum og 3 ansatte var vi 40 personer. 
 
Kai havde sørget for små sanghæfter med julesange og  pianisten Helge Brønnum  
sørgede for hyggemusik, medens kaffen, kagen og det lille glas blev nydt. 
Senere akkompagnerede han, da julens sange blev sunget.  Oplæsning af jule-
eventyr blev overtaget 
 af Margit , da Kai  var for forkølet. Han var ellers udset til opgaven. 
 
Arrangementet  beløb sig med traktement m.m + erkendtlighed til Margit og Hel-
ge Brønnum til 
Kr. 1133.90. 
 
Der var glæde og tilfredshed med vores tiltag og ønske om  gentagelse næste år. 
 
Jytte og Arny 
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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 nyt-
årsmenu,  

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 
 

HUSK! 


