
Side 8 

GILDEMØDE 13 MAJ. 
  

 

Vi skal på besøg på Pederstrup museum. 
Der er lavet en forhånds tilmelding af  

31 gildebrødre, det er kun dem der  
var i tvivl, der skal tilmelde sig. 

Vi mødes på Græstedgård kl. 18:30 
og fordeler os i bilerne. 

Der vil være en let anretning samt kaffe 
og te. 

PRIS KR. 40 
Øl og vand kan købes. 

Skulle der mod forventning være afbud af 
de tilmeldte ring da til: 

LISBET OG PETER 47175135 
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Hanne Danielsen    8. maj 
Ingelise Petersen                   22. maj  

Redaktionen ønsker tillykke  

Hej Poul Erik! 
Jeg har talt med Jens Erik om vi evt. kunne bringe 
en notis i "Knuden" om at vi mangler børnetøj til 
nogle af vore flygtningbørn. 
 Børnetøj efterlyses til: 
2 drenge på 5 år, l pige på 5 år og 1 pige på 8 år. 
Egedal Flygtningenetværk 
 
Lise Jensen, Skytten 6, 3650 Ølstykke. 
E-mail; palle_sj@webspeed.dk 
Tlf. 4717 9659 

HITTEGODS 
 
Ved besøget i Veksø kirke blev der dagen efter 
fundet en gildenål. Den henter jeg i sognegården i 
Stenløse og tager med til gildemødet i Pederstrup. 
Den kan også afhentes her hos mig. 
 
Med gildehilsen 
Lise Linderstrøm 
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ARRESØ DISTRIKT 
 

Friluftsgildehal 
 

Torsdag den 11. juni 2009 kl. 19.00 
 

Mødested: Væreharebohyttens pragtfulde grund. 
Adresse: Hove Møllevej 18   2765 Smørum. 

 
Efter gildehallen er der spisning og hyggeligt samvær. 

Dette foregår i Væreharebohytten. 
 

            Medbring:  Stol, madkurv, tallerken, bestik, glas,og 
            drikkevarer. Ledøje Smørum gildet og Ølstykke Gildet 
            sørger for kaffe eller te. 
            Tilmeldingt senest d. 5.juni Til: 
  
           Niels Qvistgaard  44 65 88 42. E-mail: engv@mail.dk 
           Chr. Fr. Petersen 47 33 58 96. E-mail: cfp@privat.tele.dk 
 

HUSK! 
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Kære gildebrødre. 
 

Tusinde tak for de flotte lysestager jeg fik da jeg gik af 
som kansler. 
Mange gildehilsner 
 
Lis 
 

 

Ølstykke Gildets gildeledelse 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra venstre: Gildekansler Jens Erik Stubkjær 
 
I midten:       Gildemester Lisbeth Christensen 
 
Højre side:   Gildeskatmester Hanne Danielsen 
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Overhold venligst deadline  

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 maj 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 

OBS. 
Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

 
 
Storedam uge 25 
 
 
 
 
 
Ja kære Gildebrødre nu er det tiden til at fortælle mig hvor man-
ge der vil holde en uges ferie på Storedam i uge 25 fra mandag 
kl. 15 til til Søndag efter morgenmad. De som har tilmeldt sig 
skal ikke tilmelde sig igen. 
 PRISEN FOR EN UGE ER1065,00 for alt, men minus drikke 
vare, håber der er flere der har lyst .Med Gilde hilsen Mogens og 
Tove     47170716   
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Stafetten                                 Birthe Christansen        

 Hanne Danielsen skriver stafetten  juni 2009 

 
Dette er ikke en joke! 
Slagtilfælde, vigtigt  at kunne, let at lære. 
 
Under en havefest snublede en kvinde -Ingrid – og faldt. Hun forsikrede 
 alle, at hun havde det godt (de tilbød at ringe efter læge) og bare var 
 snublet over en lille sten, for hun havde nye sko på. 
De hjalp hende med at ordne sig og gav hende en ny tallerken mad - 
 og selv om hun virkede rystet, fortsatte Ingrid med at more sig resten af 
 aftenen. 
Ingrids mand ringede senere og fortalte, at hans kone var blevet kørt på  
hospitalet.     
Kl. 6.00 var hun død. 
Hun havde fået et slagtilfælde til festen. Men havde man vidst, hvordan 
 man genkender tegnene på slagtilfælde, havde Ingrid måske fortsat 
 være i live i dag. 
 
Det ta´r bare nogle minutter at læse dette. 
En neurolog siger, at hvis man får en slagpatient i hænderne inden 3 timer 
kan man totalt ophæve effekten af slagtilfældet – totalt. 
Han siger, at det  vanskelige er at genkende slagtilfældet , få det diag- 
nosticeret, og få patienten til læge inden 3 timer. 
 
At genkende et slagtilfælde 
Nu siger lægerne, at alle kan lære at genkende et slagtilfælde ved at stille 
 3 enkle spørgsmål: 
* Bed personen om at LE. 
* Bed personen om at LØFTE BEGGE ARME. 
* Bed personen om at SIGE EN ENKEL SÆTNING  
  (sammenhængende)  (feks.solen skinner i dag). 
  
Hvis personen har problemer med nogen af disse opgaver: 
 Ring snarest 112 og beskriv symptomerne. 
VÆR EN VEN OG DEL DETTE MED SÅ MANGE SOM MULIGT  
                                                       Du kan redde liv. 
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Nyhedsbrev om naturen  10                maj 2009                    
 
Kære gildebror i Ølstykke og Ledøje-Smørum. Jeg håber, 
at du og din familie er kommet godt i gang med  at finde 
foråret og allerede har fået nogle gode friluftsoplevelser i 
vores dejlige natur. 
 
Gilderne i Egedal er som bekendt medlem af Friluftsrådet 
og er i den forbindelse også blevet medlem af Egedal 
Kultursamråd, hvor jeg forsøger at fremme vores mulig-
heder for at forbedre og værne om adgangen til naturen. 
I den forløbne vinter har vi arbejdet på mange forskellige 
fronter, men set i lyset af Egedals stramme økonomi må 
vi nok forvente at nye friluftstiltag, som vil kræve økono-
miske ressourcer ikke vil komme med i den nye kommu-
neplan for 2009 – hold alligevel øje med nyheder som 
f.eks. nye stier og bedre mærkning af stier og giv gerne 
jeres mening til kende. 
Hvis I skulle gå og pusle med ideer, der kan være med til 
at forbedre Egedals friluftsliv, men kræver økonomisk 
støtte er der dog en mulighed for at opnå støtte idet der 
kan ansøges om midler fra tips og lotto puljen, der admi-
nistreres af Friluftsrådet. 
 
Har du spørgsmål om friluftslivet, er du velkommen til at 
kontakte mig på: 4717 8155 
 
 
                                                       Med gildehilsen 
 
                                                        Poul/ Ølstykke 
 
 


