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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 Sørensen                                      17. August 
Niels Jakobsen    18. August 
Anne Fraxinus    19. August 

Af hjertet tak for opmærksomheden med min lungeoperation. 
Alt er gået  godt og jeg har forladt panikstadiet. 
 
Med gildehilsen og god sommer 
 

Ove 
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OBS. Overhold venligst deadline  

 Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 august 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 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Fra Damgårdsparken har SØS modtaget dette bille-
de sammen med en STOR tak  til  GILDET for et 
godt arrangement, som har vakt stor glæde hos be-
boerne på stedet. 
 
Mange hilsner fra SØS 
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Stafetten                           Mogens Nielsen 
 

Tove Nielsen skriver stafetten september  2011 

Hvad er det for en mentalitet der er blevet? 
 

Når man åbner avisen for at se hvad der rører sig i 
Kommunen er 90 % næsten kun om tyverier og 
hærværk. I min barndom stod døren altid åben, 
hjemme røverier ordet kendte man ikke, tricktyverier 
kendtes heller ikke. Hvad er årsagen til, at det er 
blevet sådan. Som unge havde de fleste noget at 
tage sig til der var by pladser, hjælp på gartneri læ-
repladser teknisk skole om aftenen,arbejde på går-
dene og var der så fritid så op  på cyklen, om som-
meren kørte vi ud til fjorden og bade, i vinter perio-
den fandt vi sammen til en gang kortspil på et værel-
se .Om vi skulle cykle en eller fire kilometer betød 
ikke noget. Blev vi bedt  om at give en hånd med var 
det en selvfølge, at man gjorde det. Vi skal stadig 
hjælpe hvor det er nødvendigt, men det er blevet 
noget med, det er ikke mit bord, hvorfor skal jeg 
samle op efter andre? Det behøver du heller ikke 
hvis du og de andre ikke smed affald vilkårlige ste-
der. Da Gildet var med på store renholdelses dag, 
kunne vi jo se, at den mængde der blev samlet op, 
ikke bare noget der var tabt, men direkte smidt. Da 
jeg startede mit indlæg med, at kende forskel på dit 
og mit. Forleden dag læste jeg om nogen der lige 
havde pakket sin campingvogn og var væk fra den, 
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måske et kvarter for at være sikker på at alt var 
i orden inden lejligheden blev forladt, men nu 
var campingvognen væk og er ikke fundet si-
den. Sidste nyt er at man stjæler kobber kabler 
fra jernbanens signalsystem med store forsin-
kelser til følge og i værste fald ulykker. De of-
fentlige transport priser er ikke for små, men bli-
ver ikke lavere af den slags tyveri og hærværk. 
Mange af de personer der begår den slags kri-
minalitet, kommer direkte fra østeuropæiske 
lande og kun med et formål? 
 
 Hvad skal der til, for at skabe en holdnings æn-
dring til andres ejendom? 
 

Mogens Nielsen 
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HUSK 
  
         Skovturen den 4 september. 
        Læs mere i næste Knude. 
        Vi glæder os !!!!!! 
 
          Gildeledelsen  
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DISTRIKTETS FRILUFTSGILDEHAL 
MANDAG D. 20. JUNI 2011 KL. 19.30 
 
 
AFHOLDES HOS GRIBSKOV TROP  
DE GULE SPEJDERE I NØDEBO.  
JAGTSTIEN 3 - NØDEBO   
3480 FREDENSBORG  
 
TILMELDING TIL HENNING E RASMUSSEN  
GRIBSKOV GILDET, SENEST D. 15.6.  
PÅ MAIL: EMERIK@TDCADSL.DK 
ELLER 48 25 17 96. 
VI SERVERER ET LET TRAKTEMENT TIL  
CA. 50,- OG VAND, ØL OG VIN KAN KØBES. 
 

PRAKTISK UDENDØRSPÅKLÆDNING OG  
NOGET AT SIDDE PÅ, SAMT MYGGEBALSAM. 
 

BENYT SAMTIDIG LEJLIGHEDEN TIL AT SE 
DANMARKS STØRSTE BJÆLKEHYTTE -
BASSEBJERG BLOKHUS. 
DET HAR TAGET OMKRING 12 ÅR AT BYGGE 
HYTTEN, OG DER ER BRUGT OVER 3 KM 
RØDGRANSSTAMMER.  
HYTTEN ER 350 M2 INCL. DEPOT PÅ "2.SAL". 
DER ER BRUGT 36 TONS GRÆSTØRV TIL  
TAGET.  
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GILDEMØDE  
 

8.6.2011. 
 
 

Dennegang skal vi besøge Økosamfundet "Dyssekilde" i Torup. 
 
Vi mødes på Græstedgård kl. 17.30 og fordeler os i bilerne. 
 
Vi vil få en rundvisning deroppe og senere sørger vi for lidt for-
plejning. 
 
Prisen for denne aften er 60 kr. 
 
Tlmelding til Anne-Grethe på 47174643 el. 
a.langgaard@mail.dk. senest 1.6. 2011. 
 
Hilsen gruppe 2 
 
P.S. Rutebeskrivelse udleveres. 


