
Side 8 

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 

HUSK! 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

32. Årgang 
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Sct. Georgs Gildet   

Ølstykke 



Side 2 

Birgitte Friis-Mikkelsen    18. December 

Redaktionen ønsker tillykke  

Nye SØS aktiviteter                                                                   december 2009 
 
Gildets SØS gruppe har i dette efterår været travlt beskæftiget med at planlægge musik ar-
rangementer for beboerne på plejehjemmene Solgården i Slangerup, Søvænget i Ølstykke 
samt Damgårdsparken i Stenløse. 
Beboerne vil til alle tre arrangementer komme til at møde pianisten Vivian Brøndum Rønne, 
der vil underholde i 2* 45 min. med kendte melodier samt spille op til fællessang, som kun 
afbrydes af et fælles kaffebord med kringle og lagkage. 
Vi forventer der kommer max. 50 deltagere pr. arrangement og vil derfor opfordrer alle de 
gildebrødre, som har tid, lyst og kræfter til at fungere som hjælpere ( se skema), om snarest 
at tilmelde sig hos Poul tlf. 4717 8155 eller e-mail. 
 
Solgården    Slangerup                              mandag den 25 januar - 2010       1400 – 1700 
 
Søvænget    Sandbjergskolen / Stenløse   torsdag den 28 januar – 2010        1800 -  2100 
 
Damgårdsparken  Stenløse                        torsdag den 11 februar – 2010      1330 -  1630 
 
SØS ønsker alle gildebrødre en rigtig god jul samt et godt og aktivt nytår 

Side 7 

Gruppe 5 inviterer til nytårsgildehal på Græstedgård  
 

Der vil være vandrehal fra kl. 17.30 og gildehal kl. 18.00. 
 

Aftenen byder på en lækker nytårsbuffet  
Og anderledes musikalsk underholdning. 

 
Prisen for alt dette vil være 100 kr.  

 Drikkevarer til de sædvanlige gildepriser. 
 

Tilmelding gerne på julemødet eller senest 10. dec. til 
 

    Lis               47 17 80 75 / 26 53 01 69 b.l.larsen@cdnet.dk 
 
            Ingelise    47 17 60 18 / 60 10 03 25 petersen57@gmail.com 



Side 6 

 
Tusind tak …….. 
 
til de gildebrødre, der gav os en hjælpende hånd ved 
Dansk Flygtningehjælps landsindsamling i Ølstykke og 
Stenløse den 8. november. 
 
I Ølstykke var vi 29 ( i 2008 37) indsamlere, der fik ca. kr. 
34.900 (i 2008: ca kr. 33.700) i bøsserne og i Stenløse fik 
de 28 (i 2008: 30) indsamlere samlet ca. kr. 42.000 (i 
2008: ca. kr. 45.300) 
 
De resultater synes vi godt, at vi kan være tilfredse med. 
 
Tusind tak – vi håber, at I vil hjælpe os igen ved lands-
indsamlingen i 2010. 
 

Med gildehilsen 
 

Mogens A. og Inge 
 
I øvrigt en stor tak til mine hjælpere i Ølstykke, Ingrid, 
Kaj F. og Ove for Jeres uundværlige hjælp. Det er min 
plan på Gildetinget at bede om at blive fritaget for job-
bet som lokal indsamlingskoordinator i Ølstykke – så 
jeg håber, at der er en anden gildebroder, som har lyst 
til at tage over. 
 
 

Med gildehilsen 
 

Mogens A. 

Side 3 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20. december 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 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk OBS. 

Mange tak for den fine buket jeg modtog i forbindelse med min sygdom. 
 
MGH 
 
Ruth Pedersen 

Kære Gildebrødre 
 
Tusind tak for Jeres gave til min Fødselsdag. 
Med gildehilsen 
 
Mogens A. 

Kære gildevenner 
 
Det vil være mig en stor glæde, hvis I vil komme til min 70 års  fødselsdag. 
Vi vil holde åbent hus på Sigurdsvej 7, fredag d. 8. januar kl. 9,00 - 12,00. 
 

På gensyn Henning. 



Side 4  Inge Hallum skriver stafetten januar  2010 

Stafetten                               Birgitte Friis Mikkelsen 

Kære gildebrødre ! 
 
Så blev det min tur, til at komme med et indlæg. 
Vi tænker vel alle !! hvad skal jeg dog skrive om ??? 
Efter overvejelser, faldt mit valg på LIVSGLÆDE ! 
Hvad er det dog for en størrelse ? 
Hvis du kommer til mangler din livsglæde, må vi håbe, du hurtigt 
bliver klar over det. Ellers kan det gå gruelig galt. Skal jeg hurtig 
remse nogle eksempler op. 
Uvenskab med dine nærmeste, dårlig betjening i forretninger, hun-
den lystre ikke og maden brænder på. Hvis pludselig du synes, at  
alle  er ”dumme ” og dig, er der ikke noget i vejen med ! Håber jeg, 
du har en god ven, som opfatter situationen, og tager fat i dig og 
siger f .eks ” lad os tage en pause ” sæt dig,” jeg har en kop kaffe”. 
Og så får I snakket situationen igennem.  
I kan begge gå videre med et smil på læben. Livsglæden har du 
atter fundet. 
Du er blevet klogere på livet.  
Du skal husk at spred glæde, munterhed og god atmosfære, når 
du er sammen med andre. 
Møderne i din gruppe, skal gerne give jer alle en fornemmelse af 
glæde. 
Det er ikke meningen, at vi ikke kan finde ud af at være sammen. 
En vigtig ting at have med i sin bagagen, er humor. Det kan være 
svært, at klare vanskeligheder uden hjælp af humor; alting glider 
nemmere ned med et smil på læben. 
Hvis ikke du kan udnytte din humoristisk sans, så erkend det. Lyt 
og iagttag, når du møder vennen, som er god til at løse problemer.   
Måske tænker du, det var da en underlige måde, det bliver løst på. 
Tag udfordringen op, lyt og iagttag ! 

Side 5 

Nu er du ved at høste erfaringer – du har taget udfordringen op: 
jeg vil prøve at løse problemer, uden at blive aggressiv. Så har 
du pludselig et mål. Vi bliver aldrig for gamle til at lære.   
Har det noget med livsglæde at gøre ?  ja, det vil jeg mene ! 
     
Birgitte F-M. 

En stor tak til grp. 3 for en god Gildehal med 
hyggeligt ”indhold”, og tak til vores Gildemester 
for en fin tale, og til Jens for dejlige tænksomme 
5. min. Sct. Georg. Det var en af de aftener man 
tænker tilbage på med glæde. 
 
                            Vibeke Raae 


