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Side 2 

Redaktionen ønsker tillykke  

Tove Nielsen             3. september 

Lene Jørgensen    13. september 

Den kloge kone skriver: 

Fedme. 

Imod korpurlence er det godt at røge tobak, gøre sig  

megen bevægelse, afholde sig fra fede og nærende spiser, 

ikke drikke meget eller spise megen suppe; ikke holde  

aftensmaaltid, men derimod flittigt bruge kolde bade,  

og ikke sove meget, ikke spise meget brød. 

 

Hovedepine at fordrive. 

Bind en gift kones slør over hovedet. Eller tag en anden i 

hans venstre haand og lad ham lægge sin højre på det 

smertende sted. 

 

Myrer at fordrive. 

Læg fiskeindvolde i tuerne. 



Side 3 

OBS. 
Overhold venligst deadline  

 Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 september 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 



Side 4 

Stafetten 

Lisbet Hovgaard-Jensen skriver stafetten oktober 2013 

Inge Hallum 

Du bliver ikke yngre. 

Du har den alder, du har. 

Så, hvad laver du ? 

Lever du livet ? 

Har du det sjovt ? 

Fortryd intet og hæng ikke fast i fortiden. 

Smil. Grin.  

Spild ikke tiden. 

Giv ikke op. 

Du ved ikke hvad der kommer men noget vil der ske. 

Hils på en fremmed. Fortæl en at han eller hun er dejlig. 

Vis dem du elsker, at du elsker dem. 

Gå aldrig i seng vred eller hadefuld. 

Glem, tilgiv og elsk. 

Vær dig selv, gør hvad du skal gøre og sig det du har at sige 

Stå fast på det du tror på, også selvom du er alene om det. 

Lev dit liv.  

Føl livet. 

Vær livet. 

  

Med gildehilsen 

Inge Hallum   
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GRUPPE 4 SIGER:  
Noget om ordsprog og skikke  

 
"Ikke en kinamands chance"  
 

Maritimt udtryk. Når man skulle måle hastigheden på skibe 
i gamle dage, kastede man et tov af kendt længde i vandet. 
På tovet var bundet en række knob der passerede over hæk-
ken (agter) i et bestemt tidsrum. For at sikre at tovet var 
strakt ud, bandt man en kinamand i enden som ballast. Selv-
om han blev trukket op igen, var der et vist forbrug af kina-
mænd. 
  
"Stikke op' for bollemælk" 
  

Betyder i vore dage "ikke at være bange for noget", men i 
gamle dage ville bønderkarlene ikke stikke kornneg op for 
et dårligt måltid mad. Nemlig bollemælk.  
 

Her får I opskriften og kan selv vurdere: Mælk sættes over 
ilden med et stykke kanel og lidt sukker. 
Når den koger, sætter man med spidsen af en ske små mel- 
eller brødboller på, lidt salt tilsættes. 1 pot mælk kan man 
regne til 3 personer og 8 á 10 boller til hver portion, en lille 
smule godt smør kommes i terrinen før anretningen, eller 
man servere sukker og kanel til.  
Retten er vist nok fra Falster, så velbekomme. 
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GRUPPE 4 SIGER:  
Noget om ordsprog og skikke  

 
"Hvorfor dræber Sct. Georg drager" 
 

Ifølge legenden dræbte Sct. Georg en drage,  
der bevogtede den libyske by Silenes eneste  
kilde. Indbyggerne havde i 
årevis været nødt til 
at ofre både får og jomfruer 
til dragen for at få 
vand. Men da den kristne Sct. 
Georg kom til  
byen, drog han ud til dragen 
med sit kors som  
beskyttelse og dræbte den. 
Byen omvendte sig 
herefter til kristendommen. 
Historien, hvor 
Sct. Georg er dragedræber 
opstod imidlertid 
først i 1000-tallet, 700 år ef-
ter helgenens død.  
Før denne legende vandt ind-
pas, lød historien  
om Sct. Georg ganske anderledes. I den  
oprindelige historie var han nemlig en kristen  
romersk soldat, der i 300-tallet nægtede at  
afsværge sin tro og derfor blev henrettet. 

Husk 
NB. Husk GR 4’s gildemøde 9 okt. hvor en kompetent tidligere  

radiomand vil indvie os i vore indslags spændende emner.  

Vi serverer ikke bollemælk. 
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12 juni var gruppe 2 så heldige at stå for tur til at arrangere gil-

demødet, efter en del  snak med mange gode idéer ved et grup-

pemøde blev vi enige om at holde det ved Viggahus i Ganløse,  

et dejligt område som Helge har tilknytning til, ja men hvad 

skulle vi så lave denne aften, vi blev hurtigt enige om at vi da 

skulle på et lille løb. 

Det blev til 5 poster: 

 

1: en kop vand på snor rundt om et træ 

2: kæmpe puslespil 

3: kompasretninger 

4: smags kimsleg (sirup - eddike- ristede løg – cornflakes – ket 

     chup - vingummi) 

5: digte et vers på melodien Skorstensfejeren gik en tur 

     (se nedenstående) 

Melodi skorstensfjeren gik en tur 

  

Hold 1 
 

Gildefolket er på tur 

Det er nemlig noget der dur  

gildefolket er på tur 



Side 8 

GILDEMØDE 

11.09.2013 

Vi mødes på Græstedgård kl. 18.00 hvor der vil være 

foredrag & sang med sognepræst Elisabeth Højgaard. 
 

Derefter vil der være en let anretning. 
 

Prisen for denne aften er 50 kr. ekskl. drikkevarer. 

 
Tilmelding til 

 
Peter Hovgaard 47 17 51 35 lp.hovgaard@mail.dk 

 

Poul Erik Jørgensen pej@teknik.dk 
 

Tilmelding senest d. 08.09.2013. 

 

Hilsen gruppe 3. 
 

Bemærk mødetid kl. 18.00 

mailto:lp.hovgaard@mail.dk
mailto:pej@teknik.dk

