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Christian Petersen             1. Marts 

Anna Rasmussen                     25. Marts 

Ingrid Petersen                 28. Marts 

Redaktionen ønsker tillykke  

 

 

Tak for den fine buket, jeg modtog i forbindelse 

med min sygdom 

Birgit Randløv 
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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. 

Kære alle! 
 
Det vil glæde mig, hvis I vil komme til min 75 års  
fødselsdag til morgrnkaffe m/mere, mandag den 
28. marts Tjørnehøj Vænge nr. 6—festlokalet i  
kælderen, fra klokken 8:30  til 12.00. 
 
Med kærlig hilsen fra 

 
Ingrid 
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Jens Moestrup skriver stafetten april 2011 

 

Stafetten                   Lise Linderstrøm                                 
  

Hvornår er det nok? 
 

En båd lå ved en lille bådebro i en mexicansk landsby. 
En amerikansk turist roste den mexicanske fisker for 
hans fangst og spurgte hvor lang tid det havde taget at 
fange fisken. ”Ikke særlig længe” svarede fiskeren.” 
Hvorfor blev du så ikke længere ude og fangede mere,” 
spurgte turisten. 
Fiskeren forklarede at den lille fangst var nok til familiens 
behov. ”Hvad bruger du så resten af tiden til”, spurgte tu-
risten. 
”Jeg sover længe, fisker lidt med mine børn, leger med 
mine børn, 
Tager en siesta med min kone. Om aftenen går jeg ned i 
landsbyen for at se til mine venner, drikker et par øl, spil-
ler lidt guitar og synger er par sange”. 
 
Den amerikanske turist afbrød og sagde ”Jeg har MBA 
fra Harvard  universitet og jeg kan hjælpe dig. Du skal 
starte med at fiske i længere tid hver dag, du kan sælge 
den ekstra fangst, med den ekstra fortjeneste kan du kø-
be en større båd, du vil få mulighed for købe flere både 
og kan nu sælge til fiskefabrikkerne, måske få din egen 
fabrik. Du kan forlade denne lille landsby og flytte til Me-
xico City eller en anden storby, hvorfra du kan styre din-
ne interesser”. 
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”Hvor lang tid vil det tage”, spurgte fiskeren.” Måske 
20—30 år” svarede amerikaneren, ”og hvad så bag-
efter” spurgte fiskeren. ”Bagefter begynder det at 
blive interessant” sagde amerikaneren eende,” når 
din forretning er blevet så stor, kan du begynde att 
sælge aktier og tjene millioner”.”Og hvad så bagef-
ter” ville fiskeren vide. 
 
”Bagefter kan du trække dig tilbage, leve i en lille 
landsby ved kysten, fiske lidt med dine børnebørn, 
sove længe, tage en siesta med din kone, se ven-
ner om aftenen, spille lidt guitar og drikke et par øl”.  
 
Lise 

Gildebladet Vestkysten skriver: 
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SØS arrangementer. 
 

I februar er afholdt arrangementer på Solgården i Slangerup og Dam-

gårdsparken i Stenløse. 

 

Til arrangementet på Solgården, som fandt sted d. 3. februar  fra kl. 

14.30  til ca. 16.3o  var der  godt 40 personer, incl. 6 udefra( beboere i 

pensionistboliger), nogle pårørende  og os fra gildet. 

 

Underholdningen blev leveret af pianist Helge Brønnum, som med sit 

flotte  og muntre klaverspil fik mange til at synge med på de kendte 

melodier. Jytte og Kai havde fremstillet fine sanghæfter, som kan gen-

bruges ved evt. senere arrangementer. 

 

Kaffe / the , lækker lagkage og hjemmebagte småkager var købt af 

Solgården. Vi bød også på et lille glas Bailey. 

Stemningen var god . Alt i alt et vellykket arrangement. 

 

Onsdag d. 9. feb. var det Damgårdsparkens tur til at få lidt underhold-

ning. Efter middagshvilen samledes de beboere, som kunne og havde 

lyst omkring kaffebordene. 

Vi begyndte med et par sange. ”Vores” gode pianist sørgede for gode 

sange. Derefter drak vi kaffe, spiste  lagkage og sluttede med en Bai-

ley til dem,der havde lyst. Og så gik det igen løs med at synge. 

Det var en god eftermiddag. 

 

Begge steder gav deltagerne udtryk for ønske om gentagelse(incl. på-

rørende og personale). 

Nogle pårørende  fra Solgården bad os overbringe en tak til hele gildet 

for  dette meget fine tiltag. 

 

Tak fra SØS til de gildebrødre, der gav en hånd med. 
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Søndag den 13. marts er der igen indsamling for Folkekirkens Nødhjælp. Indsamlin-

gen starter i Udlejre Kirke kl. 11:00, og skal være afsluttet kl. 15. 

Problemet med, at folk ikke har kontanter er nu løst. Sidste år blev system VIRTUS 

testet, og det gav 100.000,- . Hvis der mangles kontanter, skal folk bruge deres mo-

biltlf. Og taste: GIV_5976_50 og send til 1220. Så er der givet 50,- som noteres på 

Ølstykke Sogn.. Der kan vælges beløb i hele kr deleligt med 10. Efter indsamlingen 

er der varm suppe, og koncert i Udlejre Kirke. 

Så meld dig som indsamler til Jens Erik på jestub@pc.dk eller 2019 7073 

Trædepumpen gav mad på bordet 

 

Caroline og Canan Mutinta og deres tre 

børn bor i en landsby i Zambia. Gennem 

mange år har de hver morgen vågnet 

med den samme bekymring: Får vi mad 

nok i dag til at mætte os alle fem? Fryg-

ten for at sulte er både konstant og reel, 

for regntiden kommer, når det passer 

den. Derfor svigter høsten jævnligt, 

grøntsagerne er færre og dårligere, og 

voksne og børn oplever hyppige mangel-

sygdomme. 

De senere måneder er det imidlertid gået 

meget bedre. Med støtte fra Folkekirkens 

Nødhjælp har familien fået en trædepum-

pe med tilhørende slanger. Det betyder, 

at familien kan træde vand op fra grund-

vandet, uanset om der er regntid eller ej. 

Derfor kan afgrøderne vokse sig store, 

og den seneste høst var fire gange større 

end høsten før. Og langt større end end 

familien selv kan spise. 

Nu er den gode cirkel i gang: Med mad 

nok får både voksne og børn energi og 

overskud til at gøre endnu mere ved 

markarbejdet, og de kan sælge den over-

skydende høst og bruge pengene til at 

sende alle børn i skole. 

mailto:jestub@pc.dk
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 

 
Afholder 

 

Gildeting 
 

 Onsdag den 9 marts 2011 
 

       På Græstedgård 
 

Der er fællesspisning 
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 måltid, skal du 
senest den 5. marts  

melde afbud til: 

 
Gildekansler Jens Erik Stubkjær tlf. 47 17 91 65 

 
    

På gensyn 
Gruppe 4 
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