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Christian Petersen             1. Marts 
Anna Rasmussen                     25. Marts 
Ingrid Petersen                 28. Marts 

Redaktionen ønsker tillykke  

 

 

 

                               I-dag 08. marts 2009 
fra 10.00 til 14.00 

på Engholmskolen 

Rådhusvej 5 

3450 Allerød 

 

Dagens emne - klimaændringer og konsekvenser 

                                     

            Pris for traktement kr. 60,- (kaffe & frokost incl. 1 vand eller 1 øl).  

 

Tilmelding senest 2. marts 2009 

Knud-Erik Lagersted, d-klagersted@privat.dk tlf. 48286243 
DUS ARRESØ 
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OBS. 

Redaktionen  skal have indlæg  senest d. 20. marts2009 
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 

                    

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Overhold venligst deadline  

HUSK: 
 
             Vedrørende gildetinget! 
Som gildebroder har du mødepligt til gildetinget, afbud sen-
des til Gildekansleren. 

 

Kære Gildebrødre ! 
 
Tak for den flotte blomst jeg fik un-
der  min sygdom. 
 
Med gildehilsen 
                           Ingrid 

 Kære Gildebrødre! 
 
Hjertelig tak fordi I var med til at gøre min 70 års dag 
FESTLIG. Tak for Blomster, Gaver og de 3 Timer. 
 
Med stor gildehilsen 
                                 Mogens 
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Henning Christensen skriver stafetten april 2009 

  Stafetten                   Lisbeth Christensen                                 

Stafetten  Marts 2009 fra Lisbeth.   
Forandring fryder                                                          fryder  forandring? 
 Børn;  
Ude at lege om eftermiddagen og de lyse                       Børn leger ikke ude mere 
Aftener                                                                            Børn er på institutioner 
                                                                                        Computerspil m.m. 
Sanglege - røvere og soldater – spille kugler 
Familie 
Familien mere samlet                                                     Familien mere splittet 
Uanmeldt til kaffe.                                                         Inviterer til middag 
Husmor hjemmegående                                                  Husmoder udearbejdende 
Færre børn i daginstitutioner                                          Næsten alle børn i institutioner 
Bopæl geografisk tæt (kom hinanden ved)                    Bopæl spredt – små berøringsflader 
 
Detailhandel 
Man handlede lokalt over disken                                   Selvbetjening 
Mejeri, købmand, grønthandler, 
Slagter, bager i nærheden.                                              Supermarkeder – længere afstand 
Købte ind i små portioner                                               Storindkøb – handler på nettet 
Hjemmehygge 
Radio – hørte hørespil, oplæsning,                                  Fjernsyn – film, underholdning, 
Musik i radioen  og  på grammofon                                gættekonkurrencer 
 Spillede forskellige brætspil                                           Er inaktiv, video , Computer 
Penge. 
Daglig betaltes kontant.                                                   Betaler med kort, har mange forskellige. 
Havde småpenge 
 
Teknologi. 
Man havde ikke så mange tekniske hjælpemidler,          Bruger mange  El. hjælpemidler 
Man brugte hænder og kroppen meget. 
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Skrev breve.                                                                     Bruger telefonen, e-mail, Face book 
Høj fart = 60 km/timen.                                                   Alm. Fart 100 – 130 km. I timen 
måske mere 
 
Arbejdstid; 
Lang arbejdstid -48 timer/uge                                          Kort arbejdstid 37,5 timer/uge. 
14 dages ferie.                                                                  5 ugers ferie 
Måske mindre stress                                                         Mere stress. 
Sociale tilstande; 
Større klasseforskel                                                           Mindre klasseforskel   
Få nødvendige sociale ydelser.                                         Stort socialt netværk 
Stor ansvarsbevidsthed om at klare sig selv 
En skam for mange hvis de skulle bede om hjælp            Stor ligegyldighed, mener staten 
skal 
                                                                                           Hjælpe. 

Ja det er næsten ikke til at forstå, at der er sket så mange ting i løbet af ret få år. Så 
tænker, man vil udviklingen aldrig gå i stå?  Nej det tror jeg i grunden ikke. Vi men-
nesker er jo nok skabt til, at vi  gerne vil ændre på de eksisterede ting, uanset om det 
bliver bedre eller dårligere af det. 
Vi i vesten har jo nok været privilegerede, det er jo nok os der har fået mest glæde og 
gavn af fremskridtene. 
Det var lidt tanker om hvad der er sket af udviklinger i gennem det sidste halve år-
hundrede. 
Med gildehilsen Lisbeth. 
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Arrangement i Aktivitetscentret TOFTEPARKEN 
                             i 
               Ølstykke d. 28, januar 2009 
 
Onsdag d. 28. januar afviklede SØS sit ar-
rangement 
på Tofteparken. 
Ca. 80 brugere  var mødt op og med hjæl-
pere og  ”os”fra  gildet var der godt 100 
personer til stede. 
 
Underholdningen blev leveret af Jeanet 
Ulrikkeholm. 
som med guitar og skolet sangstemme fik forsamlingen 
til at synge med på kendte danske sange, som flere kunne udenad. Der var dog 
både ”husets sangbog” og 
et lille hæfte, medbragt af Jeanet U., at støtte sig til. 
 
Jeanet havde en veninde med, som med fløjtespil ydede 
sit bidrag til underholdningen. 
 
Traktementet bestod af kaffe/te med boller og lagkage + 
et lille glas portvin. 
 
Prisen for arrangementet beløb  sig til kr. 3. 958.50 og dækker  udgifter til trak-
tement,   incl. lys og blomster 
og kr. 1600,- til underholdning. 
 
Foruden os fem fra  ”SØS gruppen” deltog flere gildebrødre . 
Tak for det. 
 
Alt i alt  er indtrykket fra vor side, at det var et vellykket arrangement, 
 
SØS 
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Til gildebrødre og andre 
interesserede: 

OakCityRally        
Vi har også brug for jeres hjælp! 

 
Oak City Rally 2009, søndag den 24. maj 2009 

 
Verdens formentligt længste og største sæbekasseløb afholdes nu for 35. 
gang. Starten går fra Farum station til Egemosecentret ved Ganløse i alt 
ca. 10 km. Sidste år var der mere end 230 tilmeldte vogne med 
gennemsnitligt 5 deltagere, så der er masser at se til og på! 
 
Du kan som voksen give en hjælpende hånd med, ved at melde dig som 
postmandskab. Hvor du vil være med til at afvikle dette enorme løb. 
Afhængig af hvilken post du får, vil opgaven vare mellem 2-4 timer. 
 
Postmandskabet skal møde på Farum station senest kl. 9.00.  Opgaven går 
ud på at du skal være med til at sørge for at sæbekassebiler og rigtige biler 
kommer uskadt forbi hinanden.  
 
Tøv ikke et øjeblik - kontakt en af nedenstående fra Oak City Rally og 
husk vi har brug for lige netop din hjælp!! 
Tilmelding som hjælper/dommer senest 25. april 2009 til: 
 
Claus Museth                  Jørgen "Fætter" Sørensen 
18.gilde i København 
Tlf.: 36 16 89 33                  Tlf.: 38 19 76 66 
e-mail: museth@os.dk          e-mail: joergen_friis@mail.dk 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

Afholder 
 

                              Gildeting 
 

 Onsdag den 11. marts 2009 
 

       I Bibliotekskælderen 
 

Ølstykke Gildet byder på smørebrød  
kl. 18.30-19.30  

Der bydes på en øl eller vand  
 

Derudover kan der købes øl – vand  
 

Gildetinget starter kl. 19.30. 
 

Dagsorden - se Knuden fra februar. 
 

Husk: Denne aften er der mødepligt ! 
 

  Er du alligevel forhindret i at deltage  
i Gildeting eller middag, skal du 

senest den 7. marts  
melde afbud til: 

 
Gildekansler Lis Larsen, tlf. 47 17 80 75 

 
   På gensyn 

Gruppe 3 
 
 

 


