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Vi mødes på Græsted-

gård, den 12. januar kl. 

17.30  

hvor der ser- veres en 

velkomst- drik 
 

Efter gildehallen vil der blive 

serveret en festlig nytårsmenu. Der vil være 

musikalsk underholdning og hygge - så find 

festtøjet frem og kom til en dejlig aften i det 

nye år. 

 

 Prisen for aftenens arrangement er kr. 100,- 

ekskl. Drikkevarer. 
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Tilmelding senest 3. januar til Lene efter 17.00 tlf. 
5196 3099 eller lene-j@email.dk 

 

På gensyn 
Gruppe 3 
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Side 2 

Henning Christensen   8.  Januar 
 Arny Juul Munch  13. Januar 
 Jytte Normann Andersen 18. Januar 

Redaktionen ønsker tillykke  

Gildet skal have mange tak for opmærksomheden          
i anledning af min 70 års dag den 10. november. 
                                                                

Opmærksomheden bestod, efter eget valg, i et gavekort 
til Egedal Centret. Hermed kan jeg så yde mit bidrag til 
centerets overlevelse i disse så svære tider. 
 

Med gildehilsen 
Kai N. Andersen 

Månedens digt 
 

 Det gamle år gik i sin grav, 

 En nyfødt dag os møder. 

 I havets vugge solskinssvøbt 

 den unge dagning gløder. 

 I håbet klædt, i troen svøbt, 

 højt over hverdagsmorgen 

 går på en sky af lyset døbt 

 den unge nytårsmorgen. 

 
     Harald H. Lund Side 7 

 
 

 
 
 
 
 

Nu er det snart nytår og så er det tid til at betale 
kontingent for januar kvartal 2013. 

 

Betalingen på 160,-kr. for hver gildebroder 
kan ske til gildets konto, som er 

 

Reg. 3433 kontonr. 3433302834 
 

Betaling af kontingent kan kun ske ved at 
indbetale beløbet til gildets konto eller 

kontant til skatmesteren 
 

Med gildehilsen 
Kai N. Andersen 
Gildeskatmester 

Glædelig Jul 
og Godt Nytår 
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Sagn og skikke 
 
Årets første måned opkaldte romerne efter Janus, guden 
med de to hoveder—et gammelt og et ungt. Janus vogtede 
indgangen til romernes hjem og blev lidt efter lidt gud for al 
begyndelse: Nyfødte stod under Janu’s varetægt, og det 
samme gjorde nye handlinger og opfindelser. 
Det gamle nordiske navn for måneden er glugmåned. Glug-
gen var det hul, man kiggede igennem når man spejdede 
efter, hvordan det nye år ville falde ud. 
En gammel skik— der siges at have overlevet på Anholt—
var at kaste sin højre sko over den venstre skulder. Hvis 
skonæsen vendte bort fra  én, tog man det som varsel for, at 
man i det kommende år vil rejse fra stedet.  

Side 3 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20. januar 2013  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 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Overhold venligst deadline  OBS. 

”KNUDENS”  redaktion ønsker alle gilde-
brødre i Ølstykkegildet et rigtigt godt nytår. 
  
  Lene, Vibeke, Poul-Erik og Christian 
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Stafetten                         Lisbeth Christensen 

 Henning Chrisensen skriver stafetten februar  2013 

Hvorfor ? 
Er vi mennesker blevet mere egoistiske. Tænker vi kun på os selv 
og ikke så meget på hvordan vores medmennesker har det. 
 
Er vi blevet mere intolerante. Blevet mere dømmende overfor an-
dre, som ikke har den samme tro, livsindstilling eller en anden 
måde at leve på. 
 
Er vi blevet mere selvgode, når vi har givet et bidrag til andre som 
ikke har det så godt, så er vores samvittighed dulmet lidt. Hvorfor 
er det så meget krig og ufred i verden. Hvor uskyldige mennesker 
må flygte. 
 
Mennesker over hele verden bliver undertrykt, lever under utåleli-
ge forhold. 
 
Uskyldige mennesker bliver udsat for overgreb, mishandling og 
tortur. 
 
Mange mennesker bliver udnyttet af andre. 
 
Unge mennesker bliver lokket til at prøve stoffer eller andet. Så 
bagmændene kan få en stor profit. 
 
Hvorfor er der så mange mennesker, der kun tænker på at skrabe 
rigdom til sig, på andres bekostning, de tænker ikke på hvordan 
de andre mennesker har det. 
 
Hvordan er vi gildebrødre så ? Føler v i os bedre end andre. Vi 
gildebrødre har nok hver især vores svagheder. 
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Vi kan jo sikkert også være intolerante, være dømmende 
overfor andre. Vi må hver især forsøge at leve op til gilde-
løftet. 
 
Måske kan vi hver især være med til at gøre en forskel, så 
verden kan blive et bedre sted at være 
 
Godt Nytår 
 

Lisbeth Christensen 


