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Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20, april 2014 kl. 18:00 

Meget gerne 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 

OBS. 

Redaktionen ønsker tillykke  

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Lisbet Hovgaard-Jensen    7. April 

Benny Larsen   10. April 

Poul Kaltoft    24. April 

Inge Hallum    27. April 

Tak for hilsnerne til min 75 års dag,  

som var et gavekort, som jeg vil  
omsætte til nyt værktøj.  
 

Gilde hilsen Mogens  

Jeg vil gerne ad denne vej takke Ølstykke Gildet  
for den store opmærksomhed og gaver jeg modtog 
til min 85. års` fødselsdag den 1. marts 
Mange tak. 
 
Christian 
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Lise    - In memoriam  
 

Det var chokerende at modtage meddelelsen om Lises pludselige død. 
 

Et par dage forinden besøgte jeg hende og hun virkede på ingen  

måde, som om hun nærmede sig sit livs afslutning. 

Vi havde som sædvanlig en hyggelig eftermiddag, hvor vi drøftede 

livets forskellige aspekter. 

Lise var engageret i mange ting og havde en fyldt kalender, med  

planer for de kommende dage. 
 

Da jeg for næsten 25 år siden lærte Sct. Georgs Gildet at kende var 

Lise den , jeg fik nærmere kontakt med.  

Jeg bemærkede, at man i Gildet ofte omtalte hende som ”søde Lise”.  

Jeg oplevede, at hun absolut levede op til navnet og lærte hende at 

kende som en retskaffen, loyal og empatisk ven. 
 

Ved mit sidste besøg aftalte vi , at vi i 2014 skulle se hinanden  

mere ,end det var blevet til i 2013. 
 

Sådan skulle det ikke være.  
 

Lise efterlader et dybt savn hos mig , men også mange gode minder. 
 

Arny. 

Tanker omkring   FORÅRSJÆVNDØGN. 
Så blev dagene lige lange. Sommertiden kom, og nu er det da forår -iflg.  
kalenderen. Længe har vi kunnet glæde os over Vintergækker, Erantis,  
Krokus og de blå Scilla i haverne, og nu er Påskeliljer og Tulipaner på vej, og 
Have folket rør på sig så snart solen skinner. Påsken nærmer sig også, man 
har hele tiden noget at glæde sig til. Jeg fandt følgende søde vers om netop 
denne årstid. 
 

Jeg finder en plet i en sitrende sol, bag træernes knoppede grene . 
En mosgroet stub har jeg fundet som stol, og sætter mig ganske alene. 
Så løfter jeg varsomt det visnede løv, som vinterens kulde har mørnet, og  
ser Anemonernes spirende skov, Ja - Våren er lige om hjørnet. 
 

Smukt og livsbekræftende ! 
VR 
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SØS (Slangerup - Ølstykke - Stenløse) på  

plejehjemmet Solgården i Slangerup 
 

Den 25. februar 2014 var det Solgårdens tur til at få besøg af  

Sct. Georgs Gildet I Ølstykke til en hyggelig eftermiddag med musik, 

sang, kaffe, kager og lagkage. Det første der skal klares er opstilling af 

borde og stole samt dækning af bordene i det store samlingslokale. 

 

Beboerne, deres pårørende inkl. børnebørn kom gående og flere i  

kørestol hjulpet af personalet på Solgården, og indrettede sig på de 

smukt pyntede borde, hvor stearinlysene var tændt. Rigtig mange  

ca. 45 ønskede at nyde eftermiddagen. 

Musiker duoen Birgit og Flemming havde fået sat klaver (keyboard) 

og højtalere op ligesom sanghæfter blev omdelt.  
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De fire lagkager som SØS-udvalget selv havde lavet, blev skåret i 48 

stykker og serveret for gæsterne. The og kaffe blev skænket op, og 

alle fik tilbud om et gals bailey eller portvin.  

Lagkagen og kagerne var noget beboerne og gæsterne kunne lide, og  

så blev der sunget i de 1½ time afbrudt af passende kaffe pauser. 

En rigtig gode eftermiddag, hvor vi kunne være noget for andre som 

ikke oplever så meget i hverdagen. 

 

Der er ingen tvivl om, at besøget fra Sct. Georgs Gildet er en stor  

Succes, ikke blot for beboerne men vi fik også varme og gode kom-

mentarer fra de  ansatte. 
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Gildeweekend 2014 

finder sted den 30-08 til 31-08. 

Vi har reserveret et 

antal dobbeltværelser 

med eget bad og toilet 

på Kalundborg  

vandrerhjem.  

Det endelige program for 

weekenden er endnu ikke 

fastlagt, men ved  

udarbejdelsen vil der  

blive taget hensyn til at 

alle skal kunne deltage. 

Arrangementet er beregnet til at koste max. 425,- kr. pr.  

person. 

 

Af hensyn til endelig reservation af værelser, skal vi have  

tilmelding til turen senest den 1. juni 2014. 

 

Tilmelding til gruppe 3:  

Lene Jørgensen     lene-j@email.dk  5196 3099 

mailto:lene-j@email.dk
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Stafetten  

Poul Kaltoft  skriver stafetten maj 2014 

Poul Erik Jørgensen 

Thomas Blachman udtalte for nyligt i X factor: ”Musik er en vidunderlig  
opfindelse” og det må jeg give ham ret i. Musik har altid fyldt meget i 
mit liv, både som udøvende og som lytter. 
 

Men hvornår og hvordan blev musik opfundet? 
 

De ældste musikinstrumenter der er bevaret, stammer fra ca. 40.000 år 
f. kr. Det drejer sig om fløjter, harper, horn og trommer som mest er 
fremstillet af knogler, og som kunne spille 1 tone. 
 

Den første reelle musik som blev spillet var musik ved festlige og religiø-
se lejligheder. I Grækenland begyndte man ved omkring 700 f.Kr. at 
spille musik ved hver en lejlighed og ikke kun ved fester.  Omkring år 
1.000 blev nodesystemet opfundet men vi skal frem til ca. år. 1.300 før 
man begyndte at spille flerstemmigt musik. Jeg har dog hørt at lurblæ-
serne fra Frederikssund kan spille flerstemmigt, så måske har vikingerne 
mestret teknikken lidt tidligere, noget som sagkundskaben så må have 
overset. 
 

Musik opstår ved at forskellige lyde sammensættes i forskellige tone-
højder og rytmemønstre.  Der findes kun to slags musik; god og dårlig 
musik, er der blevet sagt. 
 

Jeg har svært ved at forestille mig hvordan tilværelsen ville se ud, hvis 
ikke musikken var blevet opfundet. 

http://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A6kenland
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GRUPPE 4 SIGER: 
Noget om ordsprog og skikke  

 

" Spildte Guds ord på Balle-Lars "  
Er et populært udtryk, der stammer fra titlen på skriftet Spildte Guds ord paa Balle-

Lars fra 1861 forfattet af pastor J.E.Gjellebøl (1816-1890) fra Præstø. Dette handler 

om pastorens forgæves forsøg på at få den dødsdømte Lars Nielsen, kaldet Balle-

Lars, til at angre sine synder. Udtrykket bruges således i dag om en situation, hvor 

velmente råd eller klog tale ignoreres. 

Balle-Lars blev født i 1820. Hans fulde navn var Lars Nielsen Bahl – deraf muligvis 

kaldenavnet ”Balle-Lars”. Hans mor Johanne, kaldet Balle-Johanne kom desuden fra 

landsbyen Balle. Balle-Lars havde før sagen, der endte med hans dødsdom, indkas-

seret 1 måneds tugthus for småtyverier og forsikringssvindel. 

I 1858 blev Lars af en bonde bestilt til at myrde Ane-Marie Henningsdatter i Ugledi-

ge mod en sum på 100 rigsdaler. 2 august 1860 afsagde højesteret dom for mordet: 

Halshugning og hjul og stejle. Denne dom blev dog omstødt til ”kun” halshugning. 

Pastor Gjellebøl besøgte ham 21 gange, men spildte Guds ord på Balle-Lars. 
 

"Tycho Brages dage"  
En Thycho Brages dag er en uheldig dag. Det fortælles at Tycho i Prag af kejser 

Rudolf II fik til opgave at lave en liste over årets uheldige dage (men der opgives 

aldrig nogen kilder). Ideen med at nogle dage skulle være særlig uheldige er noget 

vrøvl.  

Ideen kan føres tilbage til Den Romerske Republik, hvor de første lister over uheldi-

ge dage kendes (de kaldes dies atri, grufulde dage), det kan hænge sammen med 

bestemte faser i månen, og da man på den tid brugte en månekalender ville månens 

forskellige faser falde på samme dag i måneden. Senere slog ideen rod i Ægypten og 

fra gammel tid er uheldige dage i en periode kaldt Ægyptiske dage i Danmark. 

Da mange tog de uheldige dage alvorligt og det forstyrrede samfundsudviklingen 

blev det forbudt  i Christian d. V`s danske lov. Ideen med at visse dage er uheldige 

har ikke noget med Tycho Brage at gøre, hans navn er sikkert knyttet til begrebet på 

grund af hans autoritet. 
 

Tycho Brages dage: 

JANUAR: 1. 2. 4. 6. 11. 12. 20.       JULI: 17. 21.                              

FEBRUAR: 11. 17. 18.                    AUGUST: 20. 21.    

MARTS: 1. 4. 14. 15.                       SEPTEMBER: 10. 18. 

APRIL: 10. 17. 18.                           OKTOBER:  6. 

MAJ: 7. 18.                                      NOVEMBER: 6. 18. 

JUNI: 6.                                            DECEMBER: 6. 11. 18. 
  

  Stor gildehilsen til 2. Hørsholm GRP. 3 
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Her er et lille vers som der var med i julebrevet fra vores sponser 

barn DILLI. 
 

GIV DIG TIDTIL AT LEVE-LIVET ER GUDS GAVE 

GIV DIG TID TIL AT ELSKE-DET ER FORMÅLET MED LIVET 

GIV DIG TID TIL AT GIVE-DET ER HEMMELIGBHEDEN BAG VELSTAND 

GIV DIG TID TIL AT SMILE-DET ER KILDEN TIL GLÆDEN 

GIV DIG TID TIL VÆRE DIG SELV-DU ER GUDS STØRSTE BEDRIFT 

GIV DIG TID TIL AT BLIVE FADDER FOR ET BARN-BØRN ER GUDS 

GAVER TIL OS 
 

Hilsen Tove og Mogens 
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Nu nærmer foråret sig og så er det tid til at 

betale kontingent for april kvartal 2014. 
 

Betalingen på 160,-kr. for hver gildebroder 

kan som sædvanlig 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  
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Onsdag den 9. april 2014 på 
 

Græstedgård 
 

Vandrehal kl. 18:30 

Gildehal kl. 19:00 
 

Efter Gildehallen fortæller HELENE THIESEN  

om sine oplevelser, da hun som barn blev sendt 

til Danmark for at blive ”fordansket”. 
 

Derefter serveres en let anretning. 
 

Pris kr. 50,00 

Drikkevarer til sædvanlige priser. 
 

Tilmelding senest den 6. april til 

Lisbeth og Henning 
 

Tlf. 2986 1840 / 4818 4084 

E-mail: brosboel1@mail.dk 


