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Onsdag den  14. april 2010  kl. 19:30  
 

På Græstedgård 
 

Vandrehal fra kl. 19:00 
 
 

Efter gildehallen er der spisning +  hygge og sang. 
 

Der bydes på en letere anretning 
 

Pris: kr. 40,- 
 
 

Tilmeldning senest den  9. april til: 
 
Arny Juul Munch                 tlf.: 47 33 58 96 
E-mail: e.munch@live.dk 
 
Jytte Normann Andersen     tlf.: 47 17 97 82 
E-mail: jytte.normann.andersen@post.tele.dk 
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Lisbet HovgårdJensen    7. April 
Benny Larsen   10. April 
Kaj Frandsen   18. April 
Poul Kaltoft    24. April 
Inge Hallum    27. April 

Redaktionen ønsker tillykke  

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20, april 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 

OBS. 
Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Overhold venligst deadline  

Meddelelse 
 

Jeg har langt om længe har jeg fået min egen  
Mailadresse: a.munch@live.dk 
 
Med gildehilsen 
 
Arny 

Side 3 

Stafetten                                           Peter Hovgaar-jensen                       

Alice Høxbroe skriver stafetten maj 2010 

Hvordan har vores værdier det? 
 
Nu har vi drukket gravøl over bankoshowet og hvad så? Hvad har vi i gildet af 
aktiviteter, som vi er fælles om, og som giver os fælles oplevelser, som er en af 
de værdier, vi har prioriteret højest? Fællesløbet, vores gildeting, gildemøder 
og gildehaller er det, der er tilbage.  Det er de fælles oplevelser, vi bygger vo-
res fællesskab på, så hvordan får vi nogle nye aktiviteter, så gildet ikke dør? 
Jeg ved godt, at ikke alle kan overkomme det samme mere; men så må vi bare 
finde nogle aktiviteter på et lavere niveau end hidtil. Det er utroligt vigtigt, at vi 
finder noget, vi kan være fælles om. 
 
Jeg kunne også godt ønske en større kontakt med spejderne, - udover fælles-
løbet - som jo er det fun-dament, vi er bygget på.  Det er også en af de værdier 
vi har prioriteret som værende vigtig. Der er spejdere og ledere, der ikke ved 
hvem vi er, udover at det er nogle mennesker, der klæder sig ud, og står på 
post i regnvejr til fællesløbet. 
 
Vi vil gerne være en humanitær organisation i nærområdet. Vi har desværre 
ikke mulighed for at dele julekurve ud mere; men vi er stadig aktive som koordi-
natorer og indsamlere ved diverse landsindsamlinger. Vores nye tiltag SØS 
gruppen, der laver arrangementer for ældre og svage medborgere, er et tegn 
på, at vi godt kan finde på nye ting, der kan synliggør gildet udadtil. 
 
Vore gildehaller er en fast bestanddel af vort gildeliv. De fungerer med den høj-
tidelighed og respekt, som vi gerne vil have det. 
 
Lever vi op til værdien mødeatmosfære? Det der kendetegner, at vi lever op til 
det, er ”Når en gildebror siger noget, hører alle efter”. Der mangler vi stadig lidt 
respekt for hinanden specielt ved det nyligt afholdte gildeting. Diskussioner er 
sunde og udviklende, bare man tager hensyn til hinanden. 
 
Vi skal hele tiden holde vore værdier for øje og prøve at leve og handle i over-
ensstemmelse med dem. 
 
Peter Hovgaard-Jensen 
 
 
 
 
 


