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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 



Side 3 

OBS. 
Overhold venligst deadline  

 Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 august 2014  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 

Sommerhilsen fra gildemesteren 

 
Sommeren er kommet. – i hvert fald midlertidigt. Lad os 

regne med at denne sommer bliver over gennemsnittet 

hvad varme angår. 

 

Alle gildebrødre og ægtefæller ønskes en rigtig god som-

mer. 

 

Husk at melde jer til hvis i vil med på gilde weekenden d. 

30-31. august. 

 

Peter Hovgaard-Jensen 
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 Stafetten                           Anne-Grethe Langgaard 

 

Benny Larsen skriver stafetten september 2014 

Jeg var så heldig at få mandelgaven sidste jul og det var en Storm P. kalen-
der. 
I får her et par stykker – dog uden tegninger, men I kender sikkert alle hans 
berømte streg. 
 
# Hvor kan det være, at De holder Dem så ung? 
# Jeg kan ikke få tiden til at gå! 
 
# Et synonym er et ord, man kan bruge, når man ikke kan stave det man  
tænkte først! 
 
# Jo længere man præker for ungdommen, des ældre bliver den – og så  
er det for sent! 
 
# At tiltalte er en ærlig mand bevises af, at han åbent tilstår at han er en  
stor slyngel! 
 
# I morgen skal jeg ha` syv herrer til middag. 
# Nå,ja så må du vel blive mæt! 
 
# Søndag var en yndig, fredelig dag, indtil man opfandt græsslåmaskinen. 
 
# Det bedste er naturligvis en god samvittighed, og det næstbedste er  
en god sagfører. 
 
# Jeg spiller altid efter gehør. 
# Nå, men De hører måske ikke så godt? 
 
# Hvis jeg har vundet i lotteriet siger jeg det ikke. 
# Du har altså vundet?  
# Næh. 
# Jo, men du sagde jo ikke noget! 
 

Anne-Grethe. 
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Nu er det snart højsommer og så er det tid til at 

betale kontingent for juli 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 

PS: Jeg ønsker alle en god sommer. 
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GRUPPE 4 SIGER: 
Noget om ordsprog og skikke 
COLUMBUSÆG. 

En velkendt historie handler om Columbus, som bad nogle undersåtter om at stille et æg på 

højkant. Da det ikke lykkedes for nogen, knuste Columbus æggets ene ende og stillede ægget 

på højkant. Siden da er Columbusæg betegnelsen på et overraskende enkelt problem, der vir-

ker som om det er umuligt at løse. 

FEMTE KOLONNE. 

Femte kolonne er borgere i et land der sympatiserer med fjenden og driver politisk og militært 

undergravningsarbejde bag egne linjer. Udtrykket stammer fra den spanske borgerkrig (l936-

1939), hvor general Franko rykkede frem mod Madrid med fire kolonner (militær enhed). 

Fremrykningen blev støttet af hans sympatisører inde i byen, disse blev kaldt femte kolonne. 

Begrebet skal også have været brugt om det russiske mindretal i Ismail under den russisk-

tyrkiske krig 1789. 

APRILSNAR. 

Vi har lavet aprilsnar med hinanden i århundreder. 

Overgangen fra juliansk til gregoriansk kalender og Judas` fødselsdag kan være forklaringen 

på, at vi driver gæk med hinanden den 1.april. 

Hvorfor er det netop den 1.april, vi driver gæk med hinanden? En teori er, at valget af denne 

dato hænger sammen med overgangen fra juliansk til gregoriansk kalender. Frankrig  var det 

første land, som overtog pave Gregorius` kalender, hvilket skete i 1582. Allerede i 1564 hav-

de en lov dog flyttet årets officielle starttidspunkt til den 2. januar. En af konsekvenserne var, 

at nytår blev ”flyttet” fra slutningen af marts til 1. januar. Ifølge denne teori blev betegnelsen 

”Poisson d`avril (aprilsfisk) sammen med drillerier knyttet til de stædige, der ikke ville lade 

sig indrullere i det nye system, men hårdnakket holdt fast ved at fejre det gamle nytår. 

I øvrigt mener man at Judas Iskariot var født den 1.april, og at man siden har omtalt denne 

dato som ”uhæderlighedens dag”. 

VARME HVEDER. 

Skikken med at spise varme hveder Store Bededagsaften, kan dokumenteres i midten af 1800-

tallet, men er sandsynligvis ældre. Baggrunden er, at selve Store Bededag jo skulle være en 

arbejdsfri bede- og bodsdag. Derfor skulle bagerne have fri, og kunne altså ikke bage brød mv 

på selve dagen. Derfor bagte de hvedetvebakker aftenen før , som folk kunne købe for at spise 

(og evt. varme ) dagen efter. 

GÅ TUR PÅ VOLDEN. 

Den Københavnske tradition for at spadsere på volden aftenen før Store Bededag kan sand-

synligvis føres tilbage til midten af 1700-tallet. I begyndelsen af 1800-tallet mente man i 

hvert fald at skikken var af ældre dato, og stammede fra den gang, hvor Frue Kirke endnu 

havde et klokkespil. Klokkespillet blev sat i gang på Store Bededagsaften og klangen lokkede 

københavnerne ud at spadsere. Frue kirkes klokkespil blev sat op i 1747 men gik til grunde 

efter englændernes bombardement i 1807. Spadsereturen var i høj grad borgerskabets fornø-

jelse, selvom folk af alle samfundslag efterhånden fandt vej til voldene. 

Efter at Københavns volde blev sløjfede, blev spadsereturen forlagt til Christianshavns vold 

eller Kastellet, der tidligere havde været studenternes mødested. 
 

RIGTIG GOD SOMMER 
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Arrenæs Distriktsgilde 
(stiftet 18. august 1977) 

 

DGM   Stig Laustsen, J.F. Willumsensvej 47, 3600 Frederikssund 
   Tlf. 4731 5173, E-mail: dgm@arresoe-distrikt.dk 
DGK   Annie Thygesen, Ahornvej 21, 3300 Frederiksværk 
  Tlf. 4772  0789 E-mail: dgk@arresoe-distrikt.dk 
DGS   Henning Rasmussen, Elmegårds Alle 5, 3400 Hillerød 
            Tlf. 4825 1796, E-mail: emerik@tdcadsl.dk 
DIS   Birgit Jønsson, Åvang 102, 3400 Hillerød 
   Tlf. 4825 1796, E-mail: emerik@tdcadsl.dk 
DUS   Bente Christensen, Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund 
           Tlf. 4731 4121, E-mail: dus@arresoe-distrikt.dk 
 
 2014 
 03/02       Distriktsgilderådsmøde           3. Frederikssund 
 01/05        I-dag                                                Dus + Gildeledelsen          
 06/05          Distriktsgildeting                            1. Hillerød 
 12/05          GM-erfamøde                                Dus  
 16/06          Friluftsgildehal                               Gribskov 
 02/09          Distriktsgilderådsmøde                  Arrenæs 
 24/10          Fellowshipday                                DIS + GIM-merne 
 07/11          Distriktsgildehal                             1. Hillerød 
 2015 
 03/02          Distriktsgilderådsmøde                   Ledøje-Smørum 
 06/05    Distriktsgildeting                            2. Hillerød                                                                                                                 
 12/05           GM-erfamøde                                DUS 
 16/06              Friluftsgildehal                            Frederikssund 
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Gildemøde den 11.juni 2014 

På gildemødet den 11.juni skal vi møde 

Ingvar Frier, som vil fortælle om det  

arbejde, der pågår i Friluftsrådet kreds 

Storkøbenhavn Nord.  

Specielt om arbejdet med at gøre det grønne område inkl. Bygninger til  

et attraktivt aktivitets område. Jeg er sikker på, at Ingvar gerne vil have  

input til, hvad spejdere og gildebrødre i vort område, ønsker at kunne  

bruge området til. 

Ingvar har en lang spejder karriere bag sig, både forskellige steder i  

Danmark og i Schweiz, ligesom han også er gildebror. 

Ingvar er kredsbestyrelsesmedlem i Friluftsrådet sammen med Ølstykke 

Gildets repræsentant Poul Kaltoft. 

Vi mødes på Græstedgård kl. 19.00 

Der serveres et let måltid. 

Drikkevarer kan købes til de normale rimelige priser 

Pris maks. kr. 50,00 
 

Tilmelding pga. pinse mm. den 4. juni til 
 

Jens Erik     tlf. 4717 9165 / 2019 7073 / jestub@pc.dk 

Alice og Povl-Erik tlf. 4717 7032 / 2326 6032 / ape@hoxbroe.com   


