
Side 8 

Gildemøde 

Kom og vær med til at dele oplevelserne fra en fantastisk lejr. 
 
Spejderledere fra vort område er inviteret til at deltage, og vi forven-
ter at vi denne aften kan tage fat på drøftelser om det fremtidige 
samarbejde mellem spejdere og gildet. 
 
Der vil blive serveret en lettere anre tning til en pris af 40,- 
 
Der kan købes øl, vand og vin. 
 
Tilmelding senest 5. oktober til Jens Erik på 
 
 jestub@pc.dk eller 4717 9165 / 2019 7073 
 

Onsdag den 10. oktober på Græstedgår 19:30 
 
Vi skal se film fra landslejren 2012 i Holstebro 
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Side 2 

Redaktionen ønsker tillykke  

  Birgit Randløv                         9. Oktober   
  Mogens Andersen                       25. Oktober 
  Jens Erik Stubkjær                           26. Oktober 
  Povl-Erik Høxbroe             29. Oktober 

 

Månedens digt. 
 
   Ved Efteraar, ved Efteraar, 
   Saa tungt, saa tungt det ruger. 
   Ved Efteraar, ved Efteraar, 
   Naar Mørket Jorden knuger, 
   vild af Magt, 
   Mens bort den slænger 
   Som`rens Pragt. 
   Ved Efteraar, ved Efteraar, 
   Saa tungt, saa tungt det ruger 
 
                                       Gustav Bie 
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Side 6 

Fællesløb i Boserup Skov 2012 
 

Vi mødes på Boserpgård den 7. oktober kl. 8. 
til fælles morgenmad. I skal som sædvanlig 
selv medbrige kaffe, te, kop og sødetabletter. 
I skal huske at medbringe drikkelse og spise-
ligt til resten af dagen. 
 

MGH Fællesløbsudvalget 

Side 3 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 oktober 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@post.tele.dk 
47 33 58 96       51 96 30 99    47 17 70 32 



Side 4 
  Ove Søtofte skriver stafetten november  2012 

Stafetten                                Lissi Sørensen  
 

 
 
 
 
  

Efterårs digt 
     Nu flyver der blade i luften omkring 

     og laver de mest kunstfærdige sving, 
     til sidst så lander de foran min dør, 

     selvom jeg lige har fejet der før, 
     så nu må jeg atter ud med min kost, 
     hvis altså jeg lige er på min post, 

     ellers kommer de, det er da klart, 
     helt indenfor, det er ikke så smart. 
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                    Arresø distrikt                              
           afholder Fellowship-aften 

 
Onsdag d. 24.oktober 2012 kl.19.00 

i Grønnegadecentret 
Grønnegade 15 
3400 Hillerød 

 
I år har vi fået Christer Lænkholm fra Folkekirkens Nødhjælp (FKN)
til at komme og fortælle om hvordan de arbejder med katastrofer i Af-
rika og hvordan vi undgår fremtidige katastrofer. 
Christer Lænkholm er katastroferådgiver, med 10 års erfaring i FKN 
og har bl.a. været bosat i Bangladesh og senest i Zimbabwe. 
 
I 2011 reagerede FKN på 37 katastrofer i hele verden, langt de fleste i 
Afrika. Hvordan foregår arbejdet helt konkret og hvad kan de sammen 
med afrikanerne gøre for at fremtidige katastrofer ikke rammer helt så 
hårdt. 
 
Så det bliver helt sikkert en spændende og lærerig aften, så tilmeld 
dig til dit gildes GIM senst d. 16. okt. Prisen er 60,-  for fortæring. 
Drikkevarer til rimelige priser. 
Vi glæder os til at se dig. 

 

Mange gildehilsner 
 
 

DIS og GIMèrne i Arresø distrikt 
 
 

 


