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Hanne Danielsen    8. maj 
Ingelise Petersen                   22. maj  

Redaktionen ønsker tillykke  

 Sagn og skikke 
Måneden er opkaldt efter den romerske natur- 
gudinde Maja. 
De sidste trækfugle vender hjem - og hvis skaden 
bygger sin rede højt til vejrs, bliver sommeren 
regnfuld, siger en gammel regel. 
Af gøgens kukken tog man varsel af det rette 
tidspunkt for såningen af byg: 

Kuk-kuk! Så byg 
vel tyk! En tønde 
at begynde. 

Gøgen gav også besked om, hvor mange leveår man havde 
igen, og om hvor længe landsbyens må skulle vente på at 
blive gift. Stolede hun ikke på gøgen, kunne hun tage del i 
de ugifte pigers kapløb til majtræet - først fremme, først 
gift.  

Kære Alle 
Tusind tak for alle dejlige gaver til min 75.års fødselsdag- 
Det glædede mig meget- 
Mange tak til alle der kom forbi, og gjorde dagen minderig 
og dejlig. 
Mange gildehilsener  
                                              Ingrid 

Tak for gavekortet jeg fik til min fødselsdag, 
 glæder mig til at købe blomster  
til pynt i altankasserne på terrassen.  
 
Gildehilsen Anna 
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Overhold venligst deadline  

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 maj 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. 
Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Nyt fra SØS 
 

I marts og april har vi afholdt to arrangementer i demens-
afsnittene i Egedal kommune. 
Den 13. marts i Engbo (Ølstykke) og den 7. april i Solkrogen 
(Stenløse). 
Arrangementerne var ens. Først sang vi et par sange. Vi havde 
fået Gitte, som vi kender fra ”det tredje krydderi” til at spille, og 
det gjorde hun vældig godt. Så blev kaffen og lagkagen serveret. 
Da der også var blevet serveret Bailey, var humøret højt, og vi 
kunne fortsætte med at synge de sange som beboerne kendte i 
forvejen. 
Der var en dejlig stemning begge steder, og lederen kom også 
og sagde, at vore gæster var meget glade for eftermiddagen. I 
Solkrogen ville de gerne sende en ansøgning om et lignende ar-
rangement næste år. 
Med venlig hilsen 
SØS 

Kære gildebrødre. 
 

Mange tak for den flotte hortensia jeg modtog forleden. Når jeg 
bliver lidt mere kampdygtig, vil jeg plante den ud i min have og 
ha` glæde af den i mange år. 
 
Anne-Grethe. 
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Mogens Nielsen skriver stafetten  juni 2011 

Stafetten                   Arny Juul Munch        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kommer man som turist til Bornholm , er det et ”must” at aflægge 
et besøg i en eller flere af  Øens  fire Rundkirker. Her er det i reg-
len Sct Laurentius kirke i Østerlars , der er målet. 
 
Imidlertid er Bornholms mange andre kirker også et besøg-
værd.Bl.a. Sct Peders kirke i Pedersker, hvor jeg  trådte mine 
barnesko. Det er en alm. opfattelse, i hvert fald i Pedersker, 
at  Sct.Peders kirke er den ældste kirke på Bornholm. 
Dette bygger man på, at  den enkle facon tyder på en tidlig byg-
geperiode, samt at det af Lunds ærkestifts optegnelser  fremgår, 
at Egin, der senere blev biskop i Dalby, byggede  kirker på Syd-
bornholm. Han var på Bornholm fra 1065 for at omvende hednin-
ger. Bremens domkirke, hvorfra Egin blev udsendt var viet til 
Sct.Peder. 
 
En ting, der har gjort indtryk på mig, og som jeg var uvidende om 
indtil for 3 år siden er, at deri kirken er en PESTTAVLE, en for-
tegnelse over de mange Bornholmere, som mistede livet under 
de voldsomme epidemier der engang hærgede i Danmark.    
”Den sorte død” i1350, som  halverede  befolkningen på ca, 7000 
personer er ikke med på tavlen. 
Registreret er ofrene for Pesten i 1618 og 1654. Mellem to femte-
dele og halvdelen af Bornholms befolkning forsvandt de to gan-
ge. I 1654/55 skiftede 463 ejere bøndergårde som følge af  pe-
sten. Dette af antal gårde på 804.  
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I alt krævede pesten i 1618 5189  ofre og i 1654  4572. 
Pesttavlen  ”taler ”sit eget sprog , hver by og hvert sogn  er 
registreret  med antal døde I Åkirkeby og nærliggende Åker 
sogn alene 928 . Måske det har været så godt som alle ind-
byggere i området. 
I vor tid, med den langt bedre hygiejne og den udvikling der 
er indenfor lægevidenskaben, vil der næppe kunne komme 
en gentagelse. 
Det er nok svært rigtig at sætte sig ind i, hvor forfærdeligt, det 
har været. Tomme gårde, døde mennesker, evt. enkelte 
overlevende, etc. 
 
Hos mig satte det nogle tanker i gang.  

Fællesløbet bliver afviklet søndag den 2 oktober 2011. 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 
MGH  
Fællesløbsudvalget 
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Gildemestertale Sct. Georgs Gildehal d. 13. april 2011 
 
 
Der står i vores gildelov: 
at vi skal gøre vores bedste for: 
 - at gøre livet gladere og lysere for andre. 
 

Medmenneskelighed er ét område, hvor vi kan udøve dette. 
 

Medmenneskelighed handler om tolerance, nærvær og fleksibilitet i nuet. 
I plejesektoren leverer de medmenneskelighed efter tid og regler, og derfor 
opstår der sager, om omsorgssvigt. 
Dilemmaet er opstået efterhånden som vores familiemønstre har ændret sig. 
Det er blevet en rationel ydelse, der skal planlægges, budgetteres, kontrol-
leres og sættes i system. 
Det enkelte menneske er ikke længere i centrum. 
 

Når der opstår katastrofer kalder det på medmenneskelighed. 
"Når katastrofen rammer, er vi først og fremmest mennesker. På længere 
sigt begynder vi igen at optræde som de sociale væsener, vi også er. Defi-
neret af vores alder, køn, vores sociale baggrund, men det er ikke det væ-
sentlige umiddelbart," 
 

Hvor længe sammenholdet varer, afhænger således også af de sociale struk-
turer og eventuelle konflikter, der er i forvejen. Jo mere homogent et sam-
fund, jo større er chancen for, at de positive værdier vil overleve 
Medmenneskeligheden er en helt fundamental drivkraft. Og det er den 
spontane hjælp, de lokale udøver, der redder flest liv. 
 

Medmenneskelighed udøves bedst, når folk har overskud og ikke er tynget 
af egne problemer. 
 

Det er derfor vi i vort samfund har overskud til at hjælpe andre. 
 

Når der kommer flygtninge til landet, og de skal integreres i det lokale sam-
fund, er der altid nogen parat til at hjælpe med det praktiske og sørge for at 
de føler sig velkomne. 
 

Når der opstår situationer, hvor vi, efter vores mening, føler, at udlændin-
gene ikke bliver behandlet ordentligt f.eks. af myndig-hederne, reagerer vi. 
 

Når vi hører at asylansøgere i Auderød Centeret kun får én tøj pakke når de 
kommer her til landet, så etablerer vi en lyn indsamling af tøj, der gør at vi i 
løbet af en uge, har samlet så meget sammen at vi kan køre op og aflevere 
ca. 30 sække tøj. 
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At være besøgsven er også en aktivitet, hvor man kan udøve medmenneske-
lighed. Der sidder ældre, rundt omkring – ikke kun på plejehjem; men også i 
egen bolig – der er ensomme og som vil kunne have glæde af at få besøg. 
Hjemmehjælperen eller plejepersonalet har desværre ofte ikke tiden. 
 

At deltage i koordinering eller indsamling til Dansk Flygtningehjælp eller 
Folkekirkens Nødhjælp er også en aktivitet, hvor man er med til at hjælpe 
andre. 
 

Nogen af de aktiviteter jeg har nævnt, udøves af gildebrødre i Gilderegi, an-
dre uden for gildet. 
 

Det vigtigste er ikke om vi udøver vores medmenneskelighed i eller uden for 
Gildet, det vigtigste er, at vi yder en indsats, der hvor vi kan og hvor vores 
kræfter rækker. 
 

Jeg vil nu læse en artikel fra Kristeligt Dagblad 
 

Tanker ved vandkanten om medmenneskelighed 
 

Marianne Christiansen | 6. september 2010 
 

Lad os håbe for os selv, at spekulationen i, om andre mennesker 
har brug for hjælp, ikke er slået igennem hos andre folkeslag, 
den dag vandet når os til halsen. Som for eksempel i Pakistan, 
skriver Marianne Christiansen 
 
Dér står man så på havnekajen med fast grund under fødderne. Et 
menneskehoved dukker op ude i vandet. Skrig. Råb om hjælp. Det er 
en ulykke. Mennesket er ved at drukne. Hvad gør man? 
 
Ja, første indskydelse er vel at råbe på hjælp, løbe efter hjælp, ringe 
112 - gøre et eller andet. Den stærke springer måske i vandet, svøm-
mer ud for at redde og sætter sit eget liv på spil. Et råb om hjælp, et 
menneske i nød kalder på en eller anden reaktion. 
 
Eller gør det? Lad os forestille os, at tilskueren på havnekajen tænker 
sig lidt om først. Kigger nøje på det hoved, der stikker op af vandet: 
 
"Hør, er det ikke min genbo, der har en anden religion end mig? Og 
som jeg faktisk jævnt hen er lidt bange for. Er det ikke ham, der for et 
stykke tid siden råbte noget grimt efter mig? På en eller anden måde 
har han sikkert selv været ude om det her. 
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Og nu jeg tænker efter: Han plejer jo at have rige venner - hvor er de 
henne nu, hvor han ligger og plasker i vandet? Burde de ikke hjælpe 
ham, før en anden én risikerer liv og lemmer for ikke at sige ulejlighed, 
tid og småpenge på at prøve at redde ham? 
 

På den anden side: Hvis jeg nu hjalp ham, så ville han komme i tak-
nemmelighedsgæld til mig. Så havde jeg jo ligesom en klemme på 
ham, og han ville måske begynde at vise mig noget større respekt. 
 

Og dog: Der er jo så mange, der falder i vandet, og man kan ikke gå 
og redde dem alle sammen - så måske man bare skulle fortsætte som 
intet var hændt. Det er ikke mere end et par år siden, at jeg gav adskil-
lige kroner til ofrene for tsunamien i Thailand. 
 

Hvilket minder mig om, at jeg skal have gjort noget for at sikre mig 
mod vand i kælderen. For nylig flød der kloakvand på Lyngbyvejen - ja, 
man har sandelig nok af bekymringer uden at skulle tage sig af frem-
mede folks også." 
 

Vækker disse tanker respekt som udtryk for medmenneskelighed? Sik-
kert ikke - men de vækker genkendelse. 
 

Lad os håbe, at der går endnu nogle år, før den måde at spekulere i 
andre menneskers behov for hjælp slår helt igennem hos os som en-
keltpersoner - skønt den åbenbart allerede er slået igennem hos os 
som politisk holdning. Og lad os håbe for os selv, at den ikke er slået 
igennem hos andre folkeslag, den dag vandet når os til halsen, og det 
er vores hjem, der er skyllet væk. Som for eksempel i Pakistan. 

Kære alle. 
 

Tusind tak for det store fremmøde, de flotte blomster og de mange 
gaver og hilsner til min fødselsdag. 
 
Med kærlig hilsen 
 

Lisbet 
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Det var så 3. april 2011 
og det var stadig utroligt hvad folk smed ud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På trods af udsigt til en byge eller 2, var vi 13 personer fra gil-
det, som mødtes på bibliotekets parkeringsplads kl. 10.00 for 
at deltage i selve affaldsindsamlingen.  
Birgitte havde arrangeret, at Frederiksborg Amtsavis dækkede 
begivenheden med journalist og fotograf og Jens havde kon-
taktet DN, som også stillede med journalist og fotograf. DN 
ville beskrive vores deltagelse i et nummer af ’Natur og Miljø’, 
så gildet får megen omtale af vores deltagelse i indsamlingen. 
Vi indsamlede ca. 130 kg affald og ved den efterfølgende sam-
menkomst kunne 21 deltage i indtagelsen af Tove’s kulinariske 
frembringelser og efter bedste evne prøve at gætte sig frem til 
Jens’s naturspørgsmål, som bestemt ikke egnede sig til ”Hvem 
vil være millionær” – der var aldrig nogen, der ville vinde millio-
nen ( hvem ku’ gætte, at hannen hos den spidssnudede frø er 
blå i parringstiden ! ).  
Udvalget takker for den opbakning vi har fået og ikke mindst 
gildeledelsen, som bevilgede 1000,- kr. til arrangementet, så-
ledes at vi undgik at opkræve brugerbetaling. 
 
Venlig hilsen 
Affaldsudvalget for 2011 
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Kære Gildebrødre . 
Ja nu er det tid til at give mig besked om i skal med på              
Storedam i år, 
 

Jeg har fået tildelt uge 31 fra mandag den 1-8 kl. 15 og vi 
slutter søndag den 7-8 efter morgenmad. Det koster i år 
1.100,00 for hele ugen, hvis vi er 12 personer. Jeg håber  
at se jer alle, samt nye der har lyst til at vær er med. 
Jeg vil gerne  havde tilmelding tilbage senest 1-6-2011. 

Med hilsen Mogens og Tove 
 

NB! Her er lidt mere til Jer om Storedam: Man medbringer selv sengelin-
ned samt håndklæder, og man rengører sit værelse og fælles bad på 
gangen hvor man bor. I kan gå ind på Storedams hjemmeside og se  
mere.   www.storedam.dk 
 

Hilsen Tove 

Bustur til Verdensjamboreen 
 

På initiativ fra Roskilde Hedebo Distrikt, vil der blive arrangeret en  
bustur: 

 

Mandag d. 1. august til Verdensjamboreen  
ved Kristianstad i Skåne. 

 

Hvis vi bliver en busfuld på ca. 50 forventes prisen at blive  
ca. 400 kr., der udover transporten vil dække adgang til  
jamborepladsen (150 sv. kr.). 
Hvis du vil med på turen, skal du afsætte hele dagen (ca. 8-20) og  
tilmelde dig foreløbigt senest 10. maj til DIS Helge Andersen på  
mail ingeoghelge.andersen@gmail.com eller tlf. 5122 5580. 
Yderligere oplysninger om mødetid og sted samt konto for indbetaling 
senere. Sandsynlig mødested Rødovre 
Læs mere om jamboreen på www.worldscoutjamboree.se 
Der tages forbehold for ledige pladser i bussen og at det er muligt at få 
billetter denne dag. 

 

Helge E Andersen 
DIS 
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Vi har arrangeret et spændende besøg med forevisning af 
Synagogen i Krystalgade 12 onsdag den 11. maj 2011  
kl. 19.15. 
 
Af sikkerhedshensyn vil medbragte tasker/poser blive 
undersøgt.    
                        
 Mandlige besøgende bedes medbringe hovedbeklæd-
ning – i begrænset omfang  kan kalotter udlånes under 
besøget. 
                        
Transport foregår med H-toget fra Ølstykke kl.18.03, 
husk 8 klip eller fra Stenløse kl. 18.07 – 7 klip. 
 
Efter besøget vil der være fælles spisning på restaurant 
Samos, Skindergade 29, hvor der vil blive serveret en  
3 retter mad samt kaffe/ te. 
 Pris: 90 kr. eksklusiv drikkevarer og transport. 
 
  Tilmelding senest fredag den 6. maj 2011 til 
  Henning Christensen 48184084 /  29861840 
 
                                                Hilsen gruppe 1 
                          
      
 


