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

Redaktionen ønsker tillykke  

 

 

 
SØS ARRANGEMENTER 
 
Som planlagt har vi haft  tre arrangementer i januar og 
februar på Solgården, Slangerup, , Søvænge,Ølstykke 
(afholdt på Sandbjergskolen) og Damgårdsparken, Sten-
løse. 
Alle tre steder var der underholdning af den klassisk ud-
dannede pianist, Vivian Brøndum Rønne med et repertoi-
re af kendte klassiske melodier, evergreens og fælles-
sang. 
Der blev serveret kaffe/the ,kage og ”en lille en”. 
Alle steder var det et vellykket arrangement. 
 
Tak til de gildebrødre ,der gav en hjælpende hånd. 
 
SØS 



Side 3 

OBS. 

Redaktionen  skal have indlæg  senest d. 20. marts 2010  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.com 
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. 

 

Meddelelse fra Distriktsgildemester Stig Laustsen: 
  
Grundet for lille interesse og for store økonomiske omkostnin-
ger i forbindelse med I-dag 2010, har distrktsgildeledelsen der-
for besluttet at ARRESØ Distrkts I-dag 2010 den 14. marts afly-
ses. 
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Peter Hovgaard-Jensen skriver stafetten april 2010 

Stafetten                   Lisbet Hovgaard-jensen                       

Først tak til Kaj for statistikken over 1/3 århundrede, man miste-
de næsten pusten. Men som det fremgår af statistikken skifter 
tiderne og udviklingen går stærkt, især i den digitale verden. 
Det er smart, tidsbesparende, hurtigt og nemt. Du kan læse 
morgenavisen og have hele din bogsamling og mere til på nye 
e-bogslæsere. Tempoet er højt og fokus er skarpt rettet mod 
stigende opdatering og fornyelse, alt du ser på papir i dag vil 
være erstattet af elektroniske displays ”i morgen”. Hvorfor ses 
eller gå en tur med din bedste ven for at udveksle nyheder i 
vennekredsen, du kan jo blot taste facebook.com. 
 
Tænk hvis du kunne nøjes med de nyheder, du får fra morgen-
avisen og så vente helt til næste morgen med at få de næste? 
Har du tænkt over de fordele og gavnlige elementer, som de 
gamle medier stadigvæk indeholder. F.eks. den gode, gamle 
bog i papirform, som du kan blade i og lugte til og mærke i dine 
hænder. Ikke en lydbog, hvor du lige kan få ”Romeo og Julie” 
ind, mens du varmer aftensmaden i mikroovnen og ikke e-
bogen, hvor du krampagtigt må holde fokus på de udflydende 
bogstaver på en blændende skærm.  Mon ikke de mennesker, 
der som jeg selv holder af at læse bøger, vil forstå, når jeg si-
ger, at det er en unik fornemmelse at være i færd med en helt 
særlig bog, hvor man forsvinder ind i bogstaverne og blader si-
derne igennem med sitrende forventning, mens bogen slæbes 
med overalt, i regnvejr, på stranden, i tasken og op og ned, til 
ryggen er bukket og siderne krøllede. Der skabes den individu-
elle boble, hvor man både opnår en indre ro og balance. Der 
bliver man ikke forstyrret af imaginære bogstaver, blinkende 
knapper og et batteri, der pludselig løber ud. 

 



Side 5 

 

 

Måske skal man revurdere ideen om, at vores største fornø-
denheder skal være hurtige og smarte og måles efter, hvad 
der bedst kan betale sig, og i stedet handle ud fra, hvordan 
man bliver mest beriget som menneske eller blot den bedste 
glædelige oplevelse. I stedet for at downloade en bog på din 
pc eller e-læser, så gå turen til biblioteket, gå langs reolerne 
og bladre forskellige bøger igennem, inden du vælger netop 
den, der tiltrækker din opmærksomhed. Det tager selvfølgelig 
tid (og jer er ikke selv flink til at gå på biblioteket), men den 
dag, det ikke længere er muligt, vil alligevel blive en sorgens 
dag. 
 
Knuden læses efter min mening også bedst i sofahjørnet, men 
jeg er også frygtelig ”gammeldags”. 
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Gildeweekend 2010 
finder sted 28.-29. august. 

 

Vi mødes kl. 0800 på Toftehøjgård,  
Gammel Roskildevej 1 A, Ølstykke 

til fælles morgenmad. 
 

Derefter kører vi sydpå og besøger Vordingborg Museum og 
Fuglsang Kunstmuseum. Begge steder med guidet rundvisning. 

Aftensmad og overnatning på Danhostel Nykøbing Falster. 
Søndagen er henlagt til Middelaldercentret, inden turen går  

nordpå igen. 
I Middelaldercentret er der guidet rundvisning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangementet er beregnet til at koste 400,- kr. pr. person 
i delt dobbeltværelse 

 

Af hensyn til reservation af værelser, skal udvalget have tilmel-
ding til turen  

senest den 10. marts 2010. 
 

Tilmelding kan ske pr. mail til : 
    Jytte Andersen - jytte.normann.andersen@post.tele.dk 
                  eller Jens Moestrup.- jenaas@os.dk  

Det kan også gøres pr. telefon til 47 17 97 82 eller 47 17 13 01. 
 

Gildehilsen Gruppe 3 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

Afholder 
 

                              Gildeting 
 

 Onsdag den 10 marts 2010 
 

       På Græstedgård 
 

Ølstykke Gildet byder på gule ærter 
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 Jens Erik Stubkjær tlf. 47 17 91 65 

 
   På gensyn 

Gruppe 2 
 
 
 


