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Redaktionen ønsker tillykke  

Lisbeth Christensen               14. Juni 

Lis Larsen                 17. Juni 

Ruth Pedersen                16. Jul 

Peter Hovgaard-Jensen               18. Juli 

Poul Erik Jørgensen               27. Juli 

Alice Høxbroe                29. Juli 

Birthe Christiansen                      5. August 

Lissi Sørensen                            17. August 

Niels Jakobsen                        18. August 

Anne Fraxinus               19. August 
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OBS. 
Overhold venligst deadline  

 Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 august 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 

Kære gildebrødre. 
 
Fra mit skjulte eksil nær Risø sender  jeg  
en stor tak for den smukke hilsen og de  
gode tanker, i sendte mig i anledning af  
min 75. års fødselsdag 
 

Med gildehilsen 
Poul Kaltoft 

Redaktionen ønsker alle gilde-

brødre og deres kære en rigtig 

god sommer. 
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                 Stafetten                           Anna Rasmussen 

 

  
 

KUNSTEN AT FÅ 
EN IDÉ 

Kunsten er ikke 
at få en idé. 
Enhver kan med lethed 
få to-. 
Kunsten er den 
mellem to eller fler 
ganske almind´lige 
hverdagsidéer 
at se 
hvilken en 
der er  

 
 
'KUNSTEN AT FÅ EN IDÉ 
Kunsten er ikke 
at få en idé. 
Enhver kan med lethed 
få to-. 
Kunsten er den 
mellem to eller fler 
ganske almind´lige 
hverdagsidéer 
at se 
hvilken en 
der er go. 

Inge Hallum skriver stafetten  september 2013 
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GRUPPE 4 SIGER:  
Noget om ordsprog og skikke  

 
"Goddag mand økseskaft"  
 
Der var engang en døv mand, der sad oppe i et træ og  
var ved ar save en gren af, som han skulle bruge til at  
lave sig et økseskaft.  
Pludselig fik han øje på to mænd, der kom gående 
imod ham. Manden i træet ønskede ikke at de to her-
rer skulle opdage at han var døv, og derfor prøvede 
han at regne ud, hvad det første var de ville sige til 
ham, når de nåede træet. Den døve mand blev enig 
med sig selvom, at de nok ville spørge, hvad han skul-
le bruge den gren til, som han var i færd med at save 
af. De to herrer nåede nu træet og sagde: "Goddag 
mand". Hvortil den døve svarede: "Økseskaft" 
  
"Hokus pokus" 
  
Stammer oprindeligt fra de latinske nadverord: Hoc est  
orpus", Som betyder: "Dette er mit legeme" (Matthæus 
 26,26). 
 
"Have rent mel i posen"  
 
I gammel tid skulle man gennem et lokalt toldeftersyn,  
ved byens porte når man skulle bringe varer ind i byer-
ne. Kom man med en sæk mel, blev der jaget en gajt 
(syl) igennem for at undersøge, om sækken skjulte  
afgiftspligtige varer.  
 
 
NB: Vi ser gerne modsigelser, ændringer, forslag og lignen-
de. Noget af det anførte har faktisk flere forklaringer. Gr 4. 
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Ifølge en gammel folketro tæller unge men-

nesker gøgens kuk for at finde ud af hvor 

mange kys de har til gode. Gamle mennesker, 

derimod, fortolker antallet af gøgens kuk som 

de tilbageværende leveår. 

Hvor skoven dog er frisk og stor 

Tekst: H. C. Andersen, 1850 

Melodi: Tysk folkemelodi 

Når vi 
går i 
skoven 
den  
12. juni 
ville 
det 
være 
dejligt 
hvis vi 
kunne 
synge 
denne 
vise 
uden 
blad 

Hvor skoven dog er frisk og stor, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
Skovmærker der og jordbær gror, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
I træets bark er mærke sat, 
der så jeg dig en måneklar nat. 
Kuk-kuk, kuk-kuk, fallera, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
 
I måneskin er smukt at gå, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
I skov ved solskin ligeså, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
Af kukkeren jeg vide får, 
hvor mange kys og leveår. 
Kuk-kuk, kuk-kuk, fallera, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
 
Gør ikke verden dig for tung, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
Husk på, du er kun én gang ung, 
kuk-kuk, kuk-kuk fallera. 
Skovmærker gror, og jordbær gror, 
og kukkeren ved når og hvor. 
Kuk-kuk, kuk-kuk, fallera, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 



Side 7 

 
Arresø distrikt afholder årets frilufts-gildehal 

 

hos Ledøje-Smørum Gildet 

 

Mandag, den 17. juni 2013, kl. 19,00 

ved Spejderhytten ”Råbroholm” 

på Råbrovej, 2765  Smørum 

 

(se Krak’s side 134 – H/J 2) 

 

Distriktsledelsen afholder gildehallen og derefter er der 

spisning og hyggeligt samvær. 

 

Da vi håber på godt vejr, som det plejer at være, 

forventer vi at hele aftenen tilbringes udendørs, 

så vi beder alle om at medbringe: 

Stol, evt. tæppe, madkurv, tallerken, bestik, glas, krus 

og drikkevarer m.m. 

 

Ledøje-Smørum Gildet sørger for kaffe og the og kager 

 

Tilmelding senest 7. juni til: 

Leif Klargaard: tlf. 25 36 37 25 

E-mail: ilkl@tingbjergnet.dk 

+ 

Lone Lyak: tlf. 30 42 35 85 

E-mail: lyak@post10.tele.dk 

 

I tilfælde af regnvejr flyttes arrangementet til Ledøje- 

Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum 

(kontakt evt. arrangørerne pr. tlf.) 

Husk 

mailto:ilkl@tingbjergnet.dk
mailto:lyak@post10.tele.dk
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Ja så nærmer sommeren sig med hastige skridt 

og dermed det sidste gildemøde 

inden vi alle skal på sommerferie. 

 

Vi skal mødes på Græsted gård kl. 18.00  

hvor vi fordeler os i bilerne og kører til  

VIGGATORP ved Ganløse. 

 

 

 

 

 

 

 

Husk udendørs påklædning og GILDETØRKLÆDE 

 myggebalsam da man jo aldrig ved hvor mange af 

 den slags væsener der opholder sig i skoven. 

 

Pris 50 kr. som vil dække et let traktement  

 

 

 

 

 

Alle skal medbringe tallerken – bestik - kop 

 

Tilmelding senest den 5. juni 

til Hanne 47178828  

eller Lise 22774956 

 

http://lyngbyspejder.wordpress.com/hytteudlejning/dsc_0285/

