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Henning Christensen   8.  Januar 
 Arny Juul Munch  13. Januar 
 Jytte Normann Andersen 18. Januar 

Redaktionen ønsker tillykke  
Nye SØS aktiviteter                                        januar 2011 
 
Gildets SØS gruppe har i dette efterår været travlt beskæftiget med at plan-
lægge musik arrangementer for beboerne på plejehjemmene Solgården i 
Slangerup, Søvænget i Ølstykke samt Damgårdsparken i Stenløse. 
Beboerne vil til alle tre arrangementer komme til at møde den festlige klaver-
spillende Helge Brønnung , der vil underholde i 2* 45 min. med kendte melo-
dier og spille op til fællessang, som kun afbrydes af et fælles kaffebord og 
kage. 
Vi forventer, der vil komme max. 50 deltagere pr. arrangement og vil derfor 
opfordrer alle de gildebrødre, som har tid og lyst til at hjælpe SØS ( se ske-
ma), om snarest at tilmelde sig til enten   Jytte eller Arny. 
 
Solgården  Slangerup  torsdag den 03 februar - 2011      1400 ca.1700 
 
Søvænget   Sandbjergskolen / Stenløse   info senere  –  2011 
 
Damgårdsparken  Stenløse    onsdag den 09 februar  – 2011   1330 ca.1700 
 
SØS ønsker alle gildebrødre en rigtig god jul samt et godt 
og aktivt nytår 
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Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20. januar 2011  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 

Kære Gildebrødre 
 
Frimærkebanden sender Jer de bedste 
Nytårsønsker, og håber at I vil huske 
BANKEN, når I rydder op i juleposten—
tak. Vi vil gerne stadig være med på 
TOP-10 listen, om end ikke som nr. 1.  
Mange gildehilsener fra FRIMÆRKE-
BANDEN + afløsere. 
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Stafetten                        Benny Larsen 

 Lis Larsen skriver stafetten februar  2011 

Stafetten januar 2011 
 
Jeg har gået og tænkt over hvor mange år de 
samme  gildebrødre har stået  for nedenstå-
ende ting og som vi alle  mere eller mindre 
tager som en selvfølge at det klare de.  
 
 at lave læderlapper til 2. og 3. præmier, træ-
hellebard, træplader til de vindene hold fra 
året før, som bevis på at man har haft vundet 
vandrepræmierne til fællesløbet 
 køre til ATP og samler sækkevis af frimærker 
ruteplanlægning og udlevering af indsam-
lingsbøsser til landsindsamlinger 
fordeling af kirkeblade / antennebreve og give 
besked når de er klar til afhentning 
Redaktion og uddeling af knuden både post-
væsnet og så alle dem der bliver gået rundt 
med 
Musik til gildehallerne 
Indkøb af blomster til højbordet 
Opbevaring af ting til gildehallen 
Sørge for blomsterhilsen i forbindelse med 
runde fødselsdage 
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Der er sikkert andre ting som jeg har glemt, 
men dette er hvad jeg lige kunne komme i 
tanke om. 
 
Alt dette bliver jo selvfølgelig kun udført fordi 
de forskellige gildebrødre har lysten, ellers 
må man da håbe de beder om udskiftning 
ved næste gildeting. 
 
Godt nytår til alle 
 
Benny  
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Indlæg til Knuden fra Anne-Grethe Langgaard 
 
 
VERDEN ER PUDSIG OG ULOGISK. 
 
Når andre er længe om at gøre noget, er de langsomme. 
Når jeg er længe om det, er jeg grundig. 
 
Når de andre ikke gør det de lover, er de dovne. 
Når jeg ikke gør det, har jeg travlt. 
 
Når andre gør noget uden at ha`fået besked om det, 
overskrider de deres kompetence. 
Når jeg kører løs, viser jeg initiativ. 
 
Når andre fremsætter deres mening med stærke ord, er 
de stædige. 
Når jeg gør det, har jeg en stærk karakter. 
 
Overser de andre et par etiketteregler, er de uforskam-
mede. 
Men gør jeg det , er jeg en personlighed. 
 
Når de andre skifter mening, er de vægelsindede. 
Når jeg gør det, er jeg fleksibel. 
 
(Ukendt forfatter).. 
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Sagn og skikke 
 
Årets første måned opkaldte romerne efter Janus, guden 
med de to hoveder—et gammelt og et ungt. Janus vogte-
de indgangen til romernes hjem og blev lidt efter lidt gud 
for al begyndelse: Nyfødte stod under Janu’s varetægt, og 
det samme gjorde nye handlinger og opfindelser. 
Det gamle nordiske navn for måneden er glugmåned. 
Gluggen var det hul, man kiggede igennem når man spej-
dede efter, hvordan det nye år ville falde ud. 
En gammel skik— der siges at have overlevet på Anholt—
var at kaste sin højre sko over den venstre skulder. Hvis 
skonæsen vendte bort fra  én, tog man det som varsel for, 
at man i det kommende år vil rejse fra stedet.  
 



Side 8 

HUSK! 

 

  
      

Lørdag den 8. januar 2011 kl. 18.30 på Græstedgård. 
                  Der er vandrehal fra kl. 18:00 
               Vi mødes i festtøj. 
 

      
 

Efter Gildehallen vil der blive serveret en nytårsmenu. 
Pris 100,-. Drikkevarer kan købes til gildepriser. 
 
Aftenens humørfyldte atmosfære leveres af Revyholdet,  
og det veloplagte publikum.                                        
 
Tilmeldingen senest 3. januar til: 
Kaj Frandsen tlf. 4717 7188 
Jens Erik Stubkjær tlf. 47179165 
 
 
 
 
 


