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Side 2 

Redaktionen ønsker tillykke  

Kaj Holdrup       7. Juni 
Lisbeth Christensen   14. Juni 
Lis Larsen     17. Juni 
Jens Moestrup       1. Juli 
Ruth Pedersen    16. Juli  
Peter Hovgaard-Jensen   18. Juli 
Poul Erik Jørgensen   27. Juli 
Alice Høxbroe    29. Juli 
Birthe Christiansen                                 5. August 
Lissi Sørtensen                                      17. August 
Niels Jakobsen    18. August 
Anne Fraxinus    19. August 

Kære gildebrødre 
 
Da mit cpr.nr. fortæller at jeg bliver 
             60 år 17. juni 2010 
vil det glæde mig hvis I vil indtage jeres 

morgenkaffe på Petuniavej 5 fra kl. 7.30. 
 
 
   hilsen Lis 



Side 3 

OBS. Overhold venligst deadline  

 Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 august 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 

Kære gildebrøder.Tak for blomster, Chokolade, besøg ,samt  
Opringninger det luner at i har tænkt på mig, min nye hofte og jeg 
har det godt,og det går fremad. 
 
Med gilde hilsen Tove 
 
 
                                  OPRÅB. 
     Jeg har set på et stykke papir som der lå i min skuffe, 
     og der ser jeg at. det er i år jeg fylder rundt 70 år, ja  
     hvem skulle nu tro det, men det papir lyver jo nok ikke. 
     Så den 3 september giver jeg morgenkaffe/the fra kl.8 
     i fælles huset på Sigurtsvej, da jeg ikke ved om næste 
     knude når alle inden dato må den med nu  
. 
        med Gilde hilsen Tove 
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Stafetten                           Nils Jacobsen 
 
 Sæt de gamle i fængsel: 
  
Lad de gamle mennesker på plejehjemmene bytte plads 
med fangerne i fængslerne. Et sådant bytte ville absolut væ-
re til fordel for vores nuværende beboere på plejehjemme-
ne. Fordelene ved et sådant bytte ville være, at vores ældre 
ville  få al den pleje de i dag savner. Hvorimod fangerne ville 
få den straf, de fortjener. Man hører jævnligt eksempler på, 
hvor dårlig behandling de ældre på nogle plejehjem får. Der-
for er mit foreslag at man flytter beboerne fra plejehjem til 
fængslerne, samtidig flytter man fangerne til plejehjemme-
ne, så de kan opleve de forhold vi byder vores ældre. 
I fængslerne vil de ældre få ordnet tænder og fødder på sta-
tens regning. De vil få deres hår vasket ganske gratis og de 
vil få nye briller når de trænger til det. 
Hertil kommer at når de skal til diverse behandlinger, vil to 
betjente køre dem direkt dertil i en behagelig bil. 
De vil hver eneste dag få lejlighed til at opholde dem mindst 
en halv time i frisk luft. De vil blive lægeundersøgt ved det 
mindste pip, og sygeplejesker vil stå parat med gratis medi-
cin døgnet rundt, og maden : 1. klasse , som på et fint hotel. 
Man er vel kræsen som fange!, f.eks. skal en fiskefilet have 
et mindste mål og pålæg skal have en vis tykkelse. 
De vil få tilbud om at komme i  bad hver dag og naturligvis 
også rent undertøj, og ikke som man hører, at personalet på 
nogle plejehjem, lader de ældre sidde med en våd ble hele 
dagen. 
Fængselspersonalet behøver ikke at blive udskiftet, fordi de 
ældre flytter ind i fængslerne. Fængselspersonalet er såvant 
til at nusse om fangerne og stå på pinde døgnet rundt, for at 
opfylde fangernes behov, at de udmærket kan fungerer 
som plejepersonale for de ældre. 

Lene Mejer Jørgensen skriver stafetten september  2010 
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Nyhedsbrev om naturen  10                               juni 2010 
 
Kære gildebror sommeren står for døren og vi skal ud og opleve 
et spændende og mangfoldigt friluftsliv i vor dejlige natur. 
Jeg ønsker derfor med dette lille indlæg at gøre jer alle opmærk-
som på en lille revolution i naturformidlingen idet afløseren af fri-
luftskortet nu er sat i gang. 
Hvis du går ind på www.udinaturen.dk  er her samlet naturople-
velser i hele Danmark så det bliver lettere for alle gildebrødre og 
danskere, at udvælge og finde naturoplevelser på nettet. Prøv 
det og du vil som jeg  - blive positivt overrasket. 
 
Med gildehilsen og ønsket om  en god sommer 
 
          Poul/ Ølstykke 
 
 

Og fangerne, ja dem sender vi så på plejehjem, hvor man 
kan holde dem neddøset med beroligne og sløvende me-
dicin. Der vil blive serveret en mere simpel type papmad, 
som kommer fra et stort centralkøkken, og smager som 
at række tungen ud af vinduet, men maden er god nok, 
det var den jo til de ældre. 
Det sværeste for fangerne bliver nok at personalet taler 
ned til dem, og at de nu skal bruge penge til medicin, 
tandlægebesøg, briller og frisør mm. 
Nogle vil nok indvende, at det var da en frygtelig tanke, 
frygtelig for hvem?. 
Eller er den straf måske ligefrem en tand for grov, ja alt-
så for fangerne. 
  
Med gildehilsen 
Nils 
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Set. Georgs Budskabet 2010 

I dag fejrer vi Set. Georg, gildebevaegelsens helt, som dræbte dragen 
og reddede landsbyens børn fra at blive stegt og spist. Men hvad er en 
drage? 

En drage er en krigsmaskine som hugger arme og ben af børn, 
som træder pä landminer eller havner i krydsilden mellem 
voksne, som slås. 

En drage er en industri, som fortæller fattige forældre, at deres børn 
vil kunne lege med guld og ædelstene, som den har gemt i en 
hule i fjernt liggende land - men som i stedet krænker en bar-
nekrop eller barnesjæl i prostitution og pornografi. 

En drage er en rasende storm eller en brændende tørke, som svi-
der ulgrøder, ødelægger hjem og efterlader sultne og syge 
børn og voksne - alt forärsaget af andre menneskers frås med 
natur ressourcerne. 

Georg red ud til en umulig opgave, da han tog af sted for at slås 
mod dragen. Men fortællingen giver häb om, at det umulige kan 
ske! 
Og selvom vi ikkc har held til at udrydde dragerne, kan vi alle være 
med t i l  al skabe cn tryggere verden for børn at vokse op i! 

Tillykke med Set. Georgs dagen. Og held og lykke med kampen 
mod dragerne! 

-föf    ivfli/i Chetwui^d 
Internationalt udvalg 
Set. Georgs gilderne i Norge 
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  Distriktets friluftsgildehal 
 
 

mandag, den 14. juni 2010 kl. 19.00. 
 
 

Vi mødes ved Arrenæs Gildets hytte, Carlsvej 22,  
3300  Frederiksværk. 
 
 
Efter gildehallen serverer vi lidt lækkert fra grillen, og senere vil 
der være  kaffe og underholdning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pris 50 kr.  
 
Mulighed for køb af drikkevarer. 
 
Medbring evt. en stol eller et tæppe. 
 
 
 

 
 
 
 
Tilmelding senest den  7. juni til Annie Thygesen 47720789 el-
ler anniethygesen@gmail.com. 
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Kom og hør om hverdagsliv i købmandsgården og se 
gammelt håndværk. 
 
Vi mødes på Græstedgård kl. 18.15 og fordeler os bilerne, vi skal 
køre fra Græstedgård kl. 18.30. 
 
Medbring venligst kaffe eller te, krus, tallerken, og for en sikkerheds 
skyld en stol. 
 
Vi sørger for et let traktement og kage til kaffen (hvis vejret tillader 
det, bliver det indtaget udendørs) 
Øl og vand til de sædvanlige gildepriser. 
 
Tilmelding senest 1. juni til 
 
Anna på tlf. 47 17 82 52 
 
Inge på mail imah@post10.tele.dk 
 
Hilsen gruppe 5 
 


