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Kaj Normann Andersen              10  November  

Anne-Grete Langaard              22. November  

Annie Andersen                           22. November 

Ove Søtofte                 29. November 

Redaktionen  skal have indlæg  senest d. 20. november 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 

Redaktionen ønsker tillykke  

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

Amatør teaterholdet i Ganløse 
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Amatør teater i Ganløse 
Se nedenstående , er der nogle af jer der har lyst til at se denne 
sjove teaterforestilling  fredag 
9. nov. kan i melde tilbage til mig, så laver jeg en samlet bestil-
ling. 
Jeg skal have besked senest tirsdag 6. nov. 
 
Ps. Vi har set grin og gas et par gange og det er rigtig sjovt. 
 
Gildehilsen 
Lis 
 
Der har i sommeren 2012 været fokus på 50’erne ved forskellige arrangemen-

ter. Dette har Grin&Gas fulgt 

op med at opføre et teaterstykke fra dengang. Stykket hedder ”Den nye husas-

sistent” og er en farce med et fesDyrværkeri af sjove indfald og en vanvitig 

sjov handling. Måske et af de bedste danske lystspil skrevet af Axel Frisch og 

Christian Bogø. 

Direktør Rasmussen har en kone, en søn og en datter. Han kommer udmærket 

ud af det med sønnen og 

datteren, men derimod kniber det en smule med konen. Den gode fru Rasmus-

sen er nu også en ualmindelig vanskelig dame, som - fuldstændig blottet for 

humor --‐ altid ligger i krig med alt og alle, navnlig med sin mand og sine hus-

assistenter. Den sidst antagne husassistent er det nu helt galt med, dels fordi 

hun virkelig er rapmundet, men mest fordi hr. Rasmussen synes at være lidt for 

interesseret i hende, hvilket bestemt ikke passer Fru Rasmussen. Men er der en 

grund til det? Kom selv og se. 
************************************************************** 

Vi spiller den 9. 10 og 11. nov. kl. 14:00 I Ganløse Kulturhus Vester-
gade 5a 

Billetprisen er helt uhørt billig, nemlig kun kr. 50.-  eller kr. 100.‐ 
inkl. 3 stykker flot smørrebrød. 
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Annie Andersen skriver stafetten december  2012 

Stafetten                                 Ove Søtofte     

På spejderære - jeg vil gøre mit bedste. 
 

 Da det gik op for mig at jeg snart skulle skrive stafetten, 
tænkte jeg på at lave noget omkring den gamle spejdersang ”Og 
kan du huske.......”. 
Jeg sprang dog lidt i tøjret, da jeg læste et indlæg i Berlingske 
skrevet af Suste Bonnèn, den l9 juli d.a..Hun er bl.a. ophav til en 
bog om Vartov,  ”Med venner i lys vi tale”. 
 Jeg kan ikke nære mig for at bringe indlægget lidt forkortet. 
Efter min mening stof til eftertanke. 
 (CITAT) 
 Hvorfor er det kikset at gå med korte bukser når man er spej-
der og sexet når man er fodboldspiller? 
 Hvorfor er det håbløst umoderne når spejdere synger om de-
res fædreland ved lejrbålet, mens man opfatter det som medriven-
de at se landsholdet synge om vores allesammens yndige land, der 
står med brede bøge. 
 Jeg har sat mig for at tale spejdernes sag. `På spejderære – 
jeg vil gøre mit bedste` er titlen på min kommende bog om de idea-
ler og værdier, jeg finder i skoven 0g overalt i naturen, hvor spej-
derne færdes hjemmevandt. 
 Alle talenter hos børn fra forskellige miljøer, rige og fattige, 
store og små, vil komme til udfoldelse, når der skal slås telt op på 
stranden, bygges bivuak i skoven eller laves mad på lejrbålet. Op-
levelsen af især skumringen var bevisthedsudvidende for et Kø-
benhavnerbarn som jeg , da jeg selv var spejder. Jeg fandt det me-
ningsfuldt at skulle økonomisere med en spand vand og se hvor 
langt den rakte. Eksotisk var det at færdes i en skov så mørk, at 
man måtte navigere alene efter føle- og lyttesansen, der derfor for-
doblede radius. 
 Lys og lyde forandres, og se hvor smuk og anderledes ver-
den tager sig ud når den opleves fra en soveplads i skoven. 
 I denne Week-end  er der spejderlejr, Danmarks største, idet 
alle farver for første gang forsamles. Så helt stendød er spejderbe-
vægelsen altså ikke, selvom det kan se sådan ud fra hovedstaden. 
 Lejren er arrangeret af en række voksne spejdere rundt om i 
landet, der heldigvis stadig holder liv i gløderne og giver børn den 
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oplevelse det er at sidde og synge ved et lejrbål . At klare 
sig med det enkle. At slå lejr og lave mad på bål. At være 
sammen om oplevelser i naturen. At lære forskellen på bø-
ge- og lindeblade, former og dufte på planter og træer at 
kende. 
 Riv hele familien væk fra TV-og computerskærmene 
for en stund. Ret ryggen og tag de korte bukser på. Lad de 
bare lår være beredte på alt slags vejr og vær lige glad 
med om det er in eller yt at synge med på omkvædet ” For 
er vi spejdere eller ej, mukker vi når det gælder ? Nej! Giv 
op når modgangen melder sig, er ikke noget for os”. 
 Det er i Holstebro det sker – i denne Week-end.  
 P.s. Jeg selv glæder mig vildt til at synge ” Der er et 
yndigt land” og mærke hvordan det føles, når vi er 35.000, 
der synger sammen. 
          
 (CITAT SLUT) 
 
 Ak Ja, kan det skrives bedre. ”Og kan du huske er et 
herligt trylleord........” 
 Med gildehilsen  
         Ove 
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Ja så er det atter tid til at tænke på jul og i den anled-
ning vil vi gerne invitere jer alle til et hyggeligt julemøde 
på  
 

Vi vil selvfølgelig servere en læk-

Bjarne Kulmbak og Jens Arne Nielsen fra Egedal musiksko-

le vil sørge for lidt hyggelig underholdning. 

Sidst men ikke mindst skal vi da også danse om  

Så derfor skal alle medbringe en   

Og for at vi kan få pyntet træet bedes alle medbringe  
2 stk. 

Prisen for denne hyggelige aften vil være 100 kr.  

Drikkevarer til de sædvanlige gildepriser. 

Mange julegildehilsner gruppe 2 
Tilmelding senest 14. nov. Til 

 Lis   47 17 80 75 / 26 53 01 69 b.l.larsen@cdnet.dk 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.dk-kogebogen.dk/billeder-opskrifter/billeder/183/4_300.jpg&imgrefurl=http://www.dk-kogebogen.dk/opskrift2/visopskrift.php?id%3D183&h=200&w=300&sz=25&tbnid=V5fKFQW35qd_kM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search%3Fq%3Dfl%25C
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.bestrong.dk/wp-content/uploads/risalamande.jpg&imgrefurl=http://www.bestrong.dk/bestrong-julemiddag/risalamande/&h=463&w=617&sz=97&tbnid=iQWkdKL_YdbvWM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/search%3Fq%3Drisalamande%26tbm%3Disc
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
mailto:b.l.larsen@cdnet.dk
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Distriktsgildehal 

Distriktsgildehallen afholdes i Hillerød Golfklub Nysøgårdsvej 9, Ny Ham-

mersholt, Hillerød. 

Der vil være vandrehal fra kl. 19.00. 

Traktementet består af en let anretning/pølsebord til 100,-kr. excl. drikkevarer. 

I eftergildehallen vil der være et foredrag om Storm P. 

 

Tilmelding senest d. 26/10 til Ina Funding - Ina.funding@skansevej.dk eller 

mobil 30255542 

fredag d. 9/11 2012 

Bjarne Kulmbak og Jens Arne Nielsen fra Egedal musiksko-

le vil sørge for lidt hyggelig underholdning. 

mailto:Ina.funding@skansevej.dk
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GILDEHAL DEN 14-11 . 

Vandrehal fra kl 18,30 

Gildehal kl 19,00 

På Græstedgård. 

Derefter vil gr. 1 

Sørger for lidt at spise. 

Det vil koste 40 kr. 

Drikkevarer kan købes  

Til de sædvanlig billige  

priser.   

Tilmelding til 

Ruth 47179267 

Tove 47170716 eller 

Storedam 48280083 

 Senest den 4 -11 -12 

Hilsen gr.1 


