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Kaj Normann Andersen              10  November  
Anne-Grete Langaard              22. November  
Annie Andersen                           22. November 
Ove Søtofte                 29. November 

Redaktionen ønsker tillykke  

Nyt fra Frimærkebanden 
 
Så blev vi sandelig nr. 1 på landsplan med godt 106 kg. Frimærker, 
og vandt vandrepræmien, en flot økse til brug i Gildehallen de næste 
2 år. Da vi første gang igen havde ”klippedag” måtte vi jo fortælle 
vores ”Sponsorkontor” om resultatet af vores arbejdsindsats, vi var 
jo lidt stolte  og efter en lille times tid blev vi rigtigt overraskede, for 
pludselig stod samtlige damer og et par herrer fra kontoret hos os 
med flag og lækker kage til formiddagskaffen. Det var bare så mor-
somt og rart, at de også vilde ”hylde/ glæde” os. 
Så nu går vi atter på med krum hals. 
 
                                               Frimærkebanden 
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Redaktionen  skal have indlæg  senest d. 20. november 2009 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 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

 

Har I husket ?? …….. 
 

at sætte kryds i kalenderen søndag, den . november ? 
 
Det er nemlig den dag vi alle skal ud at samle ind til Dansk Flygtnin-
gehjælp. 
     Jeg håber, at rigtig mange af jer kan den dag for jeres indsats gør en 
stor forskel for de mange flygtninge, der får gavn af de indsamlede 
penge. 
     I kan tilmelde jer ved at ringe eller e-maile til mig eller ved at gå 
ind på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: www.flygtning.dk. 
     VI MANGLER INDSAMLERE – så skulle du kende nogen ikke-
gildebrødre, der kunne tænke sig at samle ind til det gode formål, glæ-
der jeg mig til også at høre fra dem. 
     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 forhåbentlig mange penge. 
                                Med gildehilsen 

 
Mogens A.                                                 Inge Hallum 
Tlf. 47 17 56 36                                         Tlf. 47 17 67 01 
e-mail: mogens.annie@nrdc.dk                 e-mail: imah@post10.tele.dk 
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Birgitte Friis-Mikkelsen skriver stafetten december  2009 

Stafetten                                  Anne Fraxinus                                     

Kender I SILBA? 
SILBA er en dansk forening etableret I 1994. Vi støtter frihed 
og demokrati og arbejder med demokratisk orienterede politi-
ske ungdomsorganisationer, ligesom med andre demokratisk 
orienterede ungdomsorganisationer. 
 
Vi begyndte i 1994 som ”SILBA - Støtte Initiativ for Liberale i 
Baltikum”, idet vi dengang alene samarbejdede med liberale 
ungdomsorganisationer i de 3 baltiske lande. Senere har vi 
udvidet indsatsområdet og er blevet til ”SILBA - Støtte Initiativ 
for liberale i det BAltiske område”, idet vi nu også bevæger os 
iblandt liberale ungdomsorganisationer i Polen, Sct. Peters-
borg, Kaliningrad, Ukraine og Hviderusland. 
 
I 2004 ændrede vi så navn til ”SILBA - Støtte Initiativ for frihed 
og Demokrati i det BAltiske område”, idet vi nu arbejder med 
en bred vifte af politiske ungdomsorganisationer og ikke-
politiske foreninger - selvfølgelig under forudsætning af, at de 
arbejder for frihed og demokrati, og vi har således ikke længe-
re begrænset os selv ved kun at arbejde blandt liberale. 
 
Endelig i 2006 ændrede vi navn til ”SILBA - Støtte Initiativ for 
frihed og Demokrati” - idet vi nu også arbejder i Kaukasus. 
 
En hjørnesten i vores arbejde er, at vi ikke ”missionerer” og 
prøver at presse andre til vores tankegang. Vi ser os selv som 
formidlere, organiserer seminarer og projekter, der giver vores 
partnerorganisationer og -foreninger og deltagerne på vores 
utallige seminarer muligheden for at lære om vores og andres 
erfaringer i at opbygge et demokratisk samfund eller en demo-
kratisk forening, og ved at give deltagerne mulighed for at 
drøfte deres egne synspunkter om, hvordan de ønsker deres 
demokratiske samfund eller forening skal fremstå. De er selv 
deres landes fremtid - ikke vi. At bygge en fremtid i deres lan-
de kommer kun af at kende hinanden og forene kræfterne - 
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ikke af at se fra øst mod vest i håb om, at andre vil løse deres pro-
blemer. 
 
Sommeren satte SILBA fast i mange danskeres bevidsthed. Tors-
dag den 23. juli 2009 blev SILBAs landsformand Jens-Kristian Lüt-
ken nægtet visum til Belarus i Minsk Lufthavn og blev af den hvide-
russiske sikkerhedstjeneste KGB deporteret tilbage til Riga, hvor 
han kom fra. Uheldigt for de hviderussiske myndigheder, undlod de 
at inddrage hans mobiltelefon, så snart var nyheden om forman-
dens arrestation forsidestof i alle landets aviser ligesom både radio 
og tv dækkede hændelsen. Paradoksalt nok gør det hviderusserne 
mere skade at arrestere folk, end det ret beset ville have gjort, at 
slippe ham ind og holde øje med ham. Det lykkedes de tre andre 
SILBA rejsende (Tommy Gjedde, Lasse Blichfeldt og Henrik Boe-
sen Lindbo Larsen), at komme ind i Belarus, hvor de deltog i SIL-
BAs samarbejdspartner MODES’ sommerlejr i Mogilev i det østlige 
Belarus. Her skulle de drøfte det videre samarbejde MODES-
SILBA. 
 
Jens-Kristian Lütken begav sig via Kiev til Moldova, hvor der var 
omvalg til Parlamentet 29. juli. De tre SILBA folk stødte til sammen 
med tre MODES folk. Næppe var de ankommet til Moldova, før de 
blev arresteret af det moldaviske sikkerhedspoliti. Danskerne blev 
forhørt men fik lov til at gå igen, under betingelse af at de ikke fore-
tog sig noget ”politisk”. Både Jens-Kristian Lütken og Henrik Boe-
sen Lindbo Larsen var i Moldova under valget i april, så myndighe-
derne kendte de to herrer allerede og skulle ikke nyde mere af de-
res presseiver. Hviderusserne derimod blev forhørt ret længe og 
blev til sidst listet ud af bagdøren (danskerne sad foran hoveddø-
ren for at få dem løsladt). De blev deporteret og erklæret uønskede 
i 5 år. Igen gav arrestationerne genlyd i den danske presse, så der 
var fokus på valget, allerede før det var afholdt. 
 
Se mere på SILBAs hjemmeside: www.silba.dk 
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Gruppe 4 inviterer til 

Julefest 
i 

Udlejre kirke 
lørdag den 5 december  

Kl. 18.00 

Prisen for arrangementet er 100 kr. Drikke-
varer til sædvanlige julepriser  

Tilmelding senest den 25 no-
vember.  

 
til Ingrid 47 17 46 62  

 
eller Birgit 53 25 98 67 
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Kære gildebrødre 
 
Fællesløbsudvalget vil gerne sige alle de fremmødte gildebrødre en stor 
tak for deres indsats og kreativitet til fællesløbet  på Brandbjerggård. 
Vi har fået flere positive tilbagemeldinger fra spejdergrupperne som syn-
tes det var nogle gode opgaver der var på posterne. 
 
Gildehilsen 
Fællesløbsudvalget. 
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Onsdag den 11. november  2009 
kl. 19:30 på Græstedgård 

 
Vandrehal fra kl. 19:00 

 
Efter gildehallen serveres et traktement à kr. 
40.- 
Drikkevarer kan købes til  sædvanlige priser. 
 
Derefter:  Musik og fællessang- 
 
Tilmelding senest  den 7. nov. 

Til: 

Jytte  tlf.:  47 17 97 82 
Arny  tlf.  47 33 58 96 

 
GRUPPE 3 


