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Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20, april 2012 kl. 18:00 

Meget gerne 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 

OBS. 

Redaktionen ønsker tillykke  

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Lisbet Hovgaard-Jensen    7. April 

Benny Larsen   10. April 

Kaj Frandsen   18. April 

Poul Kaltoft    24. April 

Inge Hallum    27. April 

En stor tak til Ølstykke Gildet for gavekortet på 
min runde dag. 
Tak til Gr. 5 for den flotte lagkage. Tak til alle for 
den festlige aften. 
 

Med gilde hilsen 
Lise 
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Stafetten                                           Vibeke Raae                                  

Mobil = + og — 
 

Lidt betragtninger over dette—for nationen så absolut nødvendige 
stykke elektronik! 
Vi har da også en mobiltelefon, og har faktisk haft den siden slut- 
ningen af 1990,erne. Det var, da vi endnu selv kørte i bil i udlandet, 
og vi fandt ud af, at det var en god ide selv at kunne ringe, hvis be- 
hovet opstod. Det var så fortrinsvis om den store , lidt uhandig  
Ericson– model, som for år tilbage blev udskiftet til en mindre mo-
del i lommeformat, - Mobilen har mange fordele, det er jeg den før-
ste til at indrømme, og jeg er flittig bruger af SMS´er til børn og bør-
nebørn, og jeg har da desværre også haft brug for at tilkalde Falck, 
da vi engang gik i stå i et stærkt trafikeret kryds mellem kl. 16 og 17 
Puha! Telefonbokse er jo forsvundet fra gadebilledet på grund af 
hærværk og vel også på grund af, at mange har en mobil. Vi vil dog 
beholde vores fastnet-telefon, blandt andet fordi vi ikke vil være 
afhængige af evt. opkald, hvis vi er ude af huset! Mobilen er godt 
nok , men på lydløs, så checker vi den senere.— Det var så nogle 
af +siderne — og så er der — siderne! Jeg ærgrer mig og irriteres 
ofte, når jeg er i det ”offentlige rum” = Bus—Tog– ved stoppesteder 
og supermarkeder, at jeg ufrivilligt skal ”deltage” i  andre folks pri-
vatliv, og det g øres da slet ikke særlig diskret.—Jeg har absolut 
forståelse for, at børn skal kunne komme i kontakt med en foræl-
dre, og ofte spiller de jo bare stilfærdige spil, - men Teenagere og 
alle andre voksne, kan undeholde en Bus eller Kupe— i Stillezo-
nerne med meget private ting. I Supermarkedet konfronteres man 
med, hvad køleskabet mangler o.s.v. Men det kunne vel ordnes pr. 
SMS. Selv på en Cafe er man med på ”en lytter”, og til offentlige 
møder bliver der henstillet, at Mobil-telefonen slukkes. Det synes 
jeg er helt OK. En foredragsholder kan virkelig hyles ud af det på 
grund af en ringetone. Nogen gange er bare for meget, at Mobilbru-
gerne ikke kan tænke sig om. 
MEN—stort set er Mobilen en god ting. 
 

Vibeke Raae 
 
 Birgit Randløv skriver stafetten maj 2012 
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Sct. Georgs Gildehal på Græstedgård 
 

Vandrehal fra kl. 18.30 og Gildehal kl. 19.00. 
 

Pris 40 kr. drikkevarer til de sædvanlige priser 
 

Tilmelding senest 13. april til: 
Anne-Grethe Langgaard på tlf. 47 17 46 43 

Eller på a.langgaard@mail.dk 
 

Hilsen gr. 2 

 


