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Redaktionen ønsker tillykke  

Tove Nielsen        3. September 
Lene Jørgensen                13. September 

Kære gildebrødre. 
 
Tusind tak for gaverne og tak til de, der hjalp med 
til at gøre min fødselsdag til en uforglemmelig 
oplevelse. 
På billedet kan i se gaven, som er bugseret på 
plads. 
 

              

 

Med gildehilsen 
 
Poul Erik 
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Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 
OBS. 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 september 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 

Kære Gildebrødre 
 
Herfra Stenløse skal lyde en tak for hilsen ved 
min sygdom samt for telefonopkald. Det varmer. 
 
Stor Gildehilsen 
 
Fra Mogens 
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Stafetten                                            Kaj Frandsen                             

   Anne Fraxinus skriver stafetten oktober  2009 

Uddrag fra en molbodrengs dagbog 

Han er en årgang 36, fra Ryomgaard , på daværende tidspunkt en stationsby med 
stor betydning, der var også en cykelhandler, ham er han søn af. I øvrigt kom 
familien fra Brønderslev og St. Rastrup, det vil sige ,såvel nordenfjords som 
søndenfjords. 
 
Tiderne var svære, familien flyttede til København, nærmere bestemt Husum, 
 her tilbragte han ca 20 år. 
 
Det var med søndagsskole, senere FDFer men i 47 blev det spejder , gul. 
 
Han vokser op ,deltager i diverse korpslejre, bliver stor , og får sin gamle trop 
til at vokse, med 2 flokke og trop ca 100 medlemmer og orkester, der vindes 
rævehaler, egernhaler jo, det var tider, det var også den gang Troppen selv 
skulle skaffe penge, så der blev afholdt spejderfester med optræden af de aktive, 
pakkefester for det kostede penge at have lokale , lejrudstyr m.m. 
 
Så tar han på førerweekend, hvilket blev til 42 dejlige års samliv/ægteskab.og 2 
drenge. 
 
Men da han blev 60 fik han den største gave, sit første barnebarn, det betød 
mange skænd, når han krøb rundt på gulvet, med den lille på ryggen, så blev 
han 65, og der kom nok et barnebarn. Nu havde lykken ingen ende. 
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Børnene voksede op, men farfar fik stadig lov til at lege ,vist nok til stor 
glæde for begge parter. 
 
Så bliver han pludselig alene, blandt de mange mennesker han omgås er 
han en ukendt størrelse, det er almindeligt at blive alene mormor og farmor. 
Men Hvad stiller man op med en enlig farfar ? det var noget nyt, ukendt, 
anderledes *** 
 
Men heldigvis er der de to børnebørn, han får lov til at passe dem, tage dem 
med på ture, det være sig i teater, ferie som andre oplevelser. 
 
Sidste år havde han den ældste med til Island, en kæmpeoplevelse for 
begge, den lille var på et stutteri med islandske heste, en herlig oplevelse. 
 
I år har han været i Lalandia med den lille, her bliver man godt træt 
for man er 100% på hele tiden ,det blev også til en tur i Knuthenborg Park, 
herligt at se den lilles glæde ved dyrene. 
Denne gang var det den stores tur, til at komme på Stutteri, der blev redet, 
lavet gymnastik på trampolin, leget med de små føl, men også arbejdet med 
hestene , der skulle gøres rent og fodres. 
 
 
Jo ,det er dem ,der fylder  en Farfars liv. 
 

Jeg vil gerne sige tak for opmærksomheden  
ved min fødselsdag. 
Det var dejligt at så mange kom forbi til. 
 
Mange Gildehilsner 
Nils. 
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Friluftsgildehal I Arresø distrikt d. 11/6-09 
 
 
Det havde regnet hele dagen og gjorde det stadig, da jeg 
skulle afsted til frituftsgildehallen I Væreharebohytten, så jeg 
pakkede regntøj ned og tog de store gummistøvler på. 
Heldigvis havde arrangørerne besluttet, at det pga. Vejret nu 
skulle afvikles indendøre, så der blev kun brug for paraply og 
støvler. 
Der var mødt ca. 25 gildebrødre op - alle biler var kommet 
igennem pløret uden at sidde fast! 
Efter almindelig hyggesnak I vandrehallen startede 
gildehallen 
som blev afviklet på traditionel vis. Distriktsgildemesteren 
var dog forhindret, men hans suppleant gjorde det godt. 
Vores Nils blev indsat som distriktsgildekansler, så nu er vi 
da altid repræsenteret, med mindst een. 
Efter gildehallen blev der dækket et langt bord og så fandt 
hver især mad og drikkelse frem, og vi hyggede vel omkring 
en times tid. 
Fra Ledøje-Smørum gildet var vi vist 8 gildebrødre - dvs. 
omkring en trediedel, så det må vel siges at være OK. 
Det havde selvfølgelig været hyggeligere med en udendørs 
gildehal, men alt I alt hyggeligt at møde andre gildebrødre fra 
distriktet - godt der ikke var flere tilmeldte - så havde der 
ikke været plads I hytten 
. 
Med gildehilsen 
 
Connie 
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Sct. Georgsløb 2009 
19. september på Arresøcentret 
Danmark rundt i Ballon 
Poster lørdag: 
Post Gruppe/Gilde Opgave 
1) 3 Arrenæs Bornholm – Bygge rundkirke, ryge sild, krølle bølle 
is-figur 
2) Frederikssund Billund – Lego, blindbygning, tegning 
3) 1 Arrenæs Arresø - Vand, ål, fugle i sivskoven, spørgsmål om 
Arresø 
4) 4 Arrenæs Møn - Klinten, fossiler, afstøbninger 
5) Frederikssund Himmelbjerget – klatretræ, bygge kasser, transport på 
skrænt 
6) Frederikssund Odense - H.C.Andersen – eventyr, afsnit ,deles op, 
papirklip (Christina og Jan) 
7) 5 1. Fr.værk Århus - Den Gamle By, smed, fladbrød 
8) Frederikssund Lolland - Roer, sukker, karameller, Knuthenborg 
(Christina) 
9) 4 1. Fr.værk Marsken - Vadehavet, sort sol, stærekasse, drager, 
sandslotte 
10) 6+2 1. Fr.værk Limfjorden – Bro, redningsreb, østers, blåmuslinger 
11) 2 Arrenæs Læsø/Anholt - Sydesalt, bier i ørkenen 
12) 1 1. Fr.værk København – Chr. 4, krig og krudt, krudtvægt (BL) 
rundetårn, stjerner, slotte. 
Stikordene efter bynavn/område er alene vejledende – I bestemmer  
helt selv indholdet af opgaverne, blot det er indenfor by/området 
 
Sct. Georgsgilderne i Frederiksværk 

Der sker også noget i Frederiksværk gilderne 
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Onsdag den 9 september  09 på Græstedgård kl. 19.30 
 
Gruppe 1 indleder den kommende sæson med et møde, 
hvor vi har indbudt lederen af den nye aktive forening, 
DUI i Egedal, til at komme og fortælle om foreningens 
baggrund og virke i lokalområdet. 
 

Der vil være en let anretning samt kaffe og te. 
 

Pris KR.40 
 

Øl og vand til de sædvanlige billige priser  
 

tilmelding senest den 6 september til: 
 
               Lisbet og Peter:            47 17 51 35  
                  eller 
                  Lisbeth og Henning:    48 18 40 84 


