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Lise Linderstrøm      8. februar         

Vibeke Raae    15. februar       

Mogens Nielsen   17. februar 

Redaktionen ønsker tillykke  

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. februar 2013 

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  

Månedens digt 

 

Inderlig jeg længes 

Efter vår, men vintren strænges; 

atter vinden om til nord! 

Kom, sydvest, som frosten tvinger, 

kom med dine tågevinger, 

kom og løs den bundne jord! 

 
St.St. Blicher 

OBS. 
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Birthe Christiansen skriver stafetten  marts 2013 

Stafetten                               Henning Christensen                              

Som alle pensionister er vi ikke født i går, der er jo hændt os 
mange ting i alle disse år. Vi var her inden kreditkort og pizza 
og TV og eengangsbleer, kuglepenne eller en PC! 
 

Der var heller ikke fitness. Der var gymnastik på hold, og vi 
brugte ikke Epo, og gik ikke sukkerkold! Der var ingen parabol 
og ingen satelit i sving, og ingen havde hørt om charterfly til 
Beijing. 
 

Vi Kendte ikke Internet og Zoneterapi, og børnene skulle ikke 
have en pasningsgaranti. Vi flyttede ikke sammen, når vi fik en 
anden kær! Og bolle” var kun bagerbrød, og bøsse ” et gevær! 
Tænk vi klarede alligevel trods alt at følge med, og det er da 
stadigvæk , som om vi farer rask af sted. Hvis vi ikke når det 
hele, er det ikke særlig trist, vi er jo hver 
især en rigtig frisk pensionist. Man husker langt tilbage, både 
hvem og hvad og når, men mindes ikke rigtig, hvad der hændte 
én i går. Når lyset bliver slukket, og en kærtelys  
bliver tændt, så er det for at spare, sværmerierne er endt ! 
Der er blevet plads i huset, alt for meget ser vi godt, derimod er 
skabet til tabletter blevet lidt for småt.  
Når vi syntes at verden revner, og at alting bliver forlagt, så hå-
ber vi, at vort humør endnu er intakt. 
Skønt der er ”sne” på taget, og facaden er lidt trist, så er der ild 
i ovnen hos en rigtig pensionist. Det knager lidt i leddene, når 
kridtet rasler rundt, og meget tager en time, mens det før tog et 
sekund ! Er man ellers rask og rørig, er man rimelig mobil, ja , 
så er det altid let, at møde dagen med et smil. 
Men hvis livet er besværligt, og når alt går lidt i stå, så er det, 
hvordan man tager det, der får alt til at gå !. 
 

Henning Christensen 
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AKTION BØRNEHJÆLP 2013  nr. 1                Tove og Mogens /
Februar Knuden 
 
Det er besluttet, at den til gildebrødrene 3 gange årlige udgivelse 
af  bladet AKTION BØRNEHJÆLP ophører. Som erstatning for 
den manglende information  vil der derfor i Knuden løbende blive 
bragt et kort resumé af nyhederne fra bladet..  
 
KUNSTEN AT STOPPE 
 
Jeg tror, at det er, når man stopper op, at de virkelige forandringer 
bliver mulige. Perspektivet ændrer sig, og man skaber et rum til at 
få justeret sin kurs, komme nærmere en bedre udgave af sig selv 
og dermed verden omkring sig. 
 
Det minder mig om, hvor vigtigt det er at tillade sig selv at stoppe 
op og gøre de små ting, der gør en forskel omkring os. Ofte er det 
meget lidt, der skal til, men det kræver, at vi stopper op. 
Der findes mange mennesker, der efter at have været stoppet op, 
vælger at tage skridtet videre, formår at vie deres liv til at hjælpe 
og skabe en bedre verden omkring dem. Mange af Børnehjæl-
pens projekter er startet af sådanne mennesker, der på et tids-
punkt er stoppet op og har taget børnene i hånden frem for at se 
væk.  
 
PROJEKTER 
 
Det kan med stor glæde konstateres, og det er også Børnefon-
dens klare indtryk, at både fadderskaberne og projekterne, som 
alle i en eller anden grad er hjælp til selvhjælp, virker. 
Mange besøg i den sidste tid har naturligvis rejst et masse 
spørgsmål om, hvordan vi hjælper mest muligt for de penge, vi 
sender af sted. F.eks. om vi i højere grad skal prioritere, at skole-
børnene også får en erhvervs- eller videregående uddannelse 
bagefter på bekostning på antallet af børn, vi i alt kan hjælpe, 
samt hvilke af vore partnere der objektivt set har mest brug for 
støtte her og nu. 
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FADDERSKABSPROGRAM 
 
Fredag den 14. september 2012 deltog Aktion Børnehjælp i den 
landsdækkende kampagne ”Verdens bedste nyheder”. Målet 
med kampagnen, som er støttet af DANIDA, er at give den dan-
ske befolkning mere viden om de konkrete resultater af udvik-
lingshjælpen og arbejdet med at bekæmpe global fattigdom. 
 
INFORMATIONSAKTIVITET 
 
FN vurderer, at op imod 200 mio. piger og kvinder er forsvundet 
på grund af kønsbestemte drab, og at der således er tale om om-
fattende kønsdrab. 
Piger, som overlever den spæde barndom, er ofte udsat for for-
sømmelse, og mange vokser op til ekstrem vold og endda død 
ved deres egen mands eller andre familiemedlemmers hånd. Do-
kumentarfilmen It’s a girl belyser dette emne ved at fortælle hi-
storien om forladte døtre og piger. 
 
VI SØGER GARN 
 
Hvis du har noget garn liggende, som egner sig til strikning af 
tæpper, tøj, og som du ikke længere har brug for,  er vore tæp-
pecentre meget interesserede i at overtage  
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                                 Januar 2013 
Gildebrødre er ansvarlige for referater og indlæg til  
Gildeting 13-03-2013 
 
Med henvisning til § 7 i vedtægterne gøres opmærksom på, 
at beretninger fra grupper, udvalg og enkelt funktioner skal 
skriftlig fremsendes til kansleren senest 30 dage før gildetin-
get. Samme frist gælder for forslag, der ønskes behandlet 
under pkt.3. Det vil sige senest mandag den 11. februar. 
 
Det drejer sig om følgende: 

1. Gildemesterens beretning. (Peter) 
2. Forslag til behandling under pkt. 3 (Gildebrødre) 
3. Regnskab 2012 samt forslag til budget 2013. (Kai) 
4. Beretning fra grupper og udvalg: 

a. Gruppe 1 (Inge) 
b. Gruppe 2 (Hanne) 
c. Gruppe 3 (Birthe C.) 
d. Gruppe 4 (Henning) 
e.Gruppe 5 (Poul) 
f. Gruppe 6 (Jens Erik) 
g. DGR (Christian) 
h. Frimærkebanken (Lise) 
i. BUS (Annie) 
j. Fællesløbet 2012 (Udvalg) 
k. Knuden (Redaktionen) 
l. PR (Inge) 
m. Gilde-Scrapbog (Poul Erik J.) 
n. SØS (Udvalg) 
o. Dansk Flygtningehjælp (Udvalg) 
p. Friluftsråd (Poul) 
q. Kirkebladsudvalg (Udvalg) 
r. Gildefonden (Fondsbestyrelsen) 
s. Gildeweekend (Udvalg) 
t. Spejderlejr 2012 ( Udvalg) 

 
                 Med gildehilsen 
   Gildeledelsen 
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I henhold til vedtægterne indkaldes herved til Gildeting. 
 
Onsdag den 13.  marts 2013 kl. 19:30 

 
På Græstedgård, og med følgende dagsorden: 
 

  1. Valg af dirigent og referent. 
  2. Gildemesteren aflægger beretning til godkendelse. 
  3. Behandling af indkomne forslag. 
  4. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab til  
      godkendelse og forslag til budget for det kommende år, 
      herunder fastsættelse af kontingent. 
  5. Beretning fra grupper, udvalg og enkelt funktioner. 
  6. Valg af gildeledelse og 2 suppleanter. 
  7. Valg af herolder. 
  8. Valg af repræsentant til distriktet. 
  9. Valg af gildebrødre til udvalg og enkelt funktioner. 

      10. Valg af revisor og suppleant. 
      11. Beretning og det reviderede regnskab til godkendelse fra  

      Ølstykke Sct. Georgsgildefond. 
12. Valg af 2 gildebrødre og 1 suppleant til fondsbestyrelsen. 
13. Valg af revisor og suppleant til fonden. 
14. Eventuelt 

 
 
Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet  
under pkt. 3 skal skriftligt fremsendes til gildemesteren senest  
30 dage før gildetinget. 
Vedr. pkt.12 gøres opmærksom på vedtagelsen på gildetinget i 
2009, at det tilstræbes, at disse to afgår på skift. 
Hvis der skulle være gildebrødre, som er forhindret i at komme til 
gildetinget, skal det meddeles til Gildekansleren senest den 8 marts. 
 
                      Med gildehilsen 
                        Gildeledelsen 

Indkaldelse til  

      Gildeting 
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Gildemøde 

Onsdag den 13. februar 2013 kl. 19:30 
 

På Græstedgård 

 

 
Kom og hør Britta Kofoed fortælle om sin 
spændende tid hos prinsesse Margrethe på 
Amalienborg. 
 
  

Der serveres en let anretning. 
 

Pris 40 kr. 
 

Tilmelding senest. 10. februar til: 
 

Ove Søtofte  tlf. 47 17 96 93 
Arny Juul Munch tlf. 47 33 58 96 

 
 

  
 

 
 


