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Henning Christensen   8.  Januar 

 Arny Juul Munch  13. Januar 

 Jytte Normann Andersen 18. Januar 

Redaktionen ønsker tillykke  

Stafetten                         Christian Petersen 

 
De fleste stafetter skriver om nutiden. Jeg vil tiilade mig at gå ca. 70 år tilba-
ge i den, Jeg fandt i mine gemmer 2 vers som  jeg har ændret ordlyden på, 
de lyder således: 
  
   I  Slesvig først i tred´verne da Hitler havde fat, 
   Og før vi fik TV og en masse andet pjat. 
   Da hygged´ man sig hjemme  - hva´ sku´ folk dog  finde på. 
   I kærlighed og mørke, der blev skabt en masse små. 
   Det er os  fra ni og tyve, 
   Depressionens børneflok, 
   Den sidste  trøst i nøden, 
   /Vi var Slesvigs stolte årgang, 
   Vi var seje, vi var kry, 
   Vi satte vores præg på Syd-slesvig på ny./ 
 
   Så kom vi da i skole (den danske det forstå´s), 
   Og lærte der at tale dansk, skønt plattysk var vor sprog. 
   Spejdere vi blev i Skjoldunge Trop, 
   Og lærte spejderlivet og det var godt for os. 
   Det er os fra ni og tyve, 
   Med Hitlers  drenge sloges vi, 
   Når vi var i uniform, 
   Den ku´  de ikke li´.                 

 Ingelise Petersen skriver stafetten februar  2012 



Side 3 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20. januar 2012  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       51 96 30 99                  47 17 70 32 

Hjertelig tak for opmærksomheden i forbindelse med 
min fødselsdag. Godt nytår 
 

gildehilsen Ove 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fredag den 11. november holdt Arresø Distrikt gildehal 
med Ridderoptagelse på Græstedgård i Ølstykke. 
Hanne Danielen DGS  fra Ølstykke Gildet aflagde  
Ridderløftet. Tillykke Hanne med værdigheden. 
 
Ønskes på  Ølstykke Gildets vegne af 
 
Knudens redaktion. 



Side 4 

Vi mødes den 14. januar på Græsted-
gård, hvor der er vandrehal fra kl. 17.30  

 
Efter gildehallen vil der blive serveret en festlig nyt-
årsmenu. Der vil være underholdning, hygge og le-

ge—så find det fine tøj frem og kom til en dejlig aften 
i det nye år. 

 
 Alt dette kan i få for 100,- kr. pr. person, hvortil der 

kan købes vin, øl eller vand. 
 
 

Tilmelding senest d. 5. januar 
til 

Ingrid: 47 17 46 62 
eller 

Ove:  47 17 96 93 
 

Gruppe 4 

Nytårsgildehal 2012 


