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Redaktionen ønsker tillykke  

HUSKESEDDEL fra TOVE 
 
Kære gildebrødre 
 
Ved  kommende arrangementer på GRÆSTEDGÅRD må 
den arrangerende gruppe medbringe disse ting,  som ikke 
mere findes til afbenyttelse: 
     SULFO 
     KØKKENRULLE 
     FILM/el. STANNIOL 
     KARKLUDE 
     VISKETYKKER 
     STORE AFFALDSSÆKKE 

Lisbet HovgårdJensen    7. April 
Benny Larsen   10. April 
Kaj Frandsen   18. April 
Poul Kaltoft    24. April 
Inge Hallum    27. April 
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Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20, april 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 

OBS. 
Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Kære alle. 
 
Det vil glæde mig at se jer på min 60 års fødselsdag, 
torsdag d. 7.april. Jeg holder åbent hus på Jarlsvej 16 
mellem kl. 08:00 og 12:00. 
 
Med kærlig hilsen 
 
Lisbet 

RØDE KORS i Slangerup har en gruppe ”NØRKLERE”, 
som  hver anden uge mødes for at fremstille tøj til nødli-
dende børn. 
De mangler i øjeblikket garn. Så hvis nogen har noget at 
undvære, bliver de glade. 
Kan afleveres til mig. 
Hilsen 
 
Arny 
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Stafetten                                           Jens Moestrup                                  

Arny Juul Munch skriver stafetten maj 2011 

Stafetten,  Jens Moestrup. 
 
Jeg vil primært tage udgangspunkt i det punkt i gildeloven der 
siger, at vi skal have respekt for det, der har værdi for andre. 
Dette punkt er meget beslægtet med den af vore værdier, der 
omhandler udadvendte kontakter. 
 
Jeg læste for nylig en bog af Bjarne Reuter, hvor jeg et antal 
gange har tænkt tilbage på en sætning fremsagt af en velinte-
greret indvandrer med et godt og vellønnet job i Danmark. 
 
Sætningen lød: ”Det eneste sted i Danmark der er langt er mel-
lem mennesker”. 
 
Er det generelt sådan vore integrerede indvandrere oplever os? 
 
Har Reuters indvandrer ret, eller har han været uheldig med i 
sin omgangskreds at have oplevet mennesker, som ikke har ud-
vist respekt eller interesse for hans synspunkter? 
 
Dette spørgsmål lader sig ikke besvare med et klart ja eller nej. 
 
Men der er vel lidt om, at mange af os har en tilbøjelighed til at 
lukke os inde og være os selv nok. Tænk på folk der sammen 
venter på bussen en tidlig morgen og ikke fremkommer med en 
eneste glad bemærkning, endsige et smil. Det samme gælder 
hyppigt under transport i toge og busser. Mange af os anvender 
tilsyneladende ikke den kendte sætning om, at den korteste af-
stand mellem mennesker er et smil. Et rosende ord er god til at 
bane vejen. 
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Vi kunne ønske os, at vore børn og unge lidt bedre blev orien-
teret om de vigtige og særlige hensyn der bør tages til de men-
nesker, som af nød er kommet til vort land og gerne vil bidrage 
til udvikling af vort samfund. Hvad enten vi vil det eller ej, må 
vi indstille os på, at vi er blevet et multietnisk samfund. 
 
Jeg synes det er meget positivt og motiverende, at gildeloven 
og vore værdier i gildet i meget høj grad er udformet således, at 
vi udviser respekt for andres – også fremmedes - værdier, og at 
vi medvirker til international forståelse og hjælper flygtninge. 
Tænk blot på vore 2 årlige indsamlinger, hvor mange af os går 
foran med det gode eksempel, og det har vi det faktisk godt 
med. 
 
Jens 

Gildets hjemmeside 
Jeg er for tiden i gang med at give vor hjem-
meside et nyt design. I den forbindelse vil det 
være meget velkomment med forslag til æn-
dringer/tilføjelser til hjemmesiden. 
Kontakt 
Webmaster Poul Erik Jørgensen 
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Kære Gildebrødre i Ølstykke Gildet. 
 
Ege division er i gang med at planlægge divisionssommerlejr 2011. 
Den skal denne gang foregår på Gurredam ved Helsingør fra søndag 
den 26. juni til lørdag den 2. juli 2011. Vi har allerede tilmelding fra 
ca. 350 spejdere. 
 
Gildebrødre fra Ølstykke og Smørum løftede en meget stor opgave for 
os på Getnøgaard i Sverige med mad til deltagerne og mad til hjælper-
ne tilbage i 2007. Det gjorde i flot og med stor ros fra deltagerne. 
 
Derfor denne henvendelse til jer Gildebrødre, idet vi spørger om i  
endnu en gang kan hjælpe os med ”kun” udlevering/returnering af  
provianten 2 gange om dagen (7.00 - 8.45 og 16.00 - 19.00). 
 
Pt. er kogebogen for sommerlejren lavet, indkøbslisten er udfærdiget 
og en leder Thomas (Knud Rasmussen gruppe), som er professionel 
indkøber forestår bestilling og indkøb. 
Lederne skal denne gang spise i grupperne, derfor ingen madlavning  
til dem. 
 
Har du en dag eller to eller mere i overskud til sammen med gildebrød-
re fra Frederiksværk at give en hjælpende hånd til denne opgave, vil 
det være en meget stor glæde for spejderne. 
 
Du er meget velkommen til at kontakte mig for en snak om opgaven.  
Jeg ser frem til at høre fra dig snarest. 
 
De bedste spejderhilsner fra 
 
Per Holdrup 
Tlf. 2445 8430 / 47170933 
holdrup@mail.dk 

E event 
G gejst 
E effekt 
Division 
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Nu kommer 3. april 2011.  
 
Det er utroligt hvad folk smider ud  

 
 
 men ikke alt  
falder det rigtige sted.  
 

Det er derfor med glæde, at vi kan meddele, at vi 
har modtaget tilsagn fra ca. 25 gildebrødre om, at de 
vil deltage i affaldsindsamlingen søndag den 3. 
april. 
Indsamlere mødes på parkeringspladsen ved Ølstyk-
ke Bibliotek kl. 10.00, hvor vi aftaler indsamlings-
områder.  
Senest 12.15 afleveres resultatet af indsamlingen 
samme sted, hvorefter vi begiver os til Græstedgård, 
hvor supportere og udvalg har arrangeret lidt til ga-
ne og ånd.  
Vi slutter samværet kl. 15.45, for vi har lokale 3 til 
kl. 16.00.  
Vi ser med forventning frem til dagen. 
 
Venlig hilsen 
Affaldsudvalget  
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Sct. Georgs Gildehal på Græstedgård  
med væbneroptagelse 

 
Vandrehal fra kl. 18.30 og Gildehal kl. 19.00. 

 
Efter gildehallen vil der være et musikalsk indslag 

 
Pris 40 kr. drikkevarer til de sædvanlige priser 

  
 

Tilmelding senest 8. april til 
 

  Lis og Benny   47 17 80 75 / 26 53 01 69 / 23 24 99 50 
 

b.l.larsen@cdnet.dk 
 
 

 
 

                               
                                                                  hilsen gruppe 5 
 


