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Vi mødes kl. 19,00 hvor der bliver serveret et let 

måltid. 

  

Derefter  giver vi  ordet til Arne og Kamma Pug-

gård  fra den danske afdeling af Mission Aviation 

Fellowship (MAF) 

 

 

 

 

 

Pris 50 kr. + drikkevare 
Tilmelding senest 3.oktober til  

Lis 26 53 01 69 eller b.l.larsen@cdnet.dk 

Hanne 47 17 88 28 eller hanneda@mail.dk 
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Redaktionen ønsker tillykke  

  Mogens Andersen                       25. Oktober 

  Jens Erik Stubkjær                           26. Oktober 

  Povl-Erik Høxbroe             29. Oktober 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nu er efteråret her og så er det tid til at betale kontingent for oktober 

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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GRUPPE 4 SIGER: 
Noget om ordsprog og skikke 

 

Hvorfor hedder bamsen en Teddybjørn. 
Republikaneren Theodor Roosevelt var USA`s 26.præsident i to valgpe-
rioder i årene 1901-09. På en jagttur i Mississippi i 1902 fangede hans 
ledsager og stifinder en såret bjørn med sin lasso. Han bandt den, så 
præsidenten kunne skyde den. Da Roosevelt så det sårede dyr, nægte-
de at aflive det, da han angiveligt anså det for usportslig optræden.  
I stedet blev bjørnen sluppet fri. Aviserne greb med det samme historien 
og en tegning i Washington Post gjorde episoden kendt. På tegningen 
var bjørnen lavet om til en sød bjørneunge og døbt Teddys bjørn.  
Bjørneungen på tegningen mindede om de tøjbamser, der siden 
1890`erne var blevet et populært legetøj, og bamserne blev derfor  
snart døbt ”teddy bears”, teddybjørnene. 
Øgenavnet var generelt venligt ment. Den temperamentsfulde præsi-
dent var populær i den brede befolkning. Han indførte billige billetter til 
offentlig transport og kæmpede mod korruption i erhvervslivet. 
 

Hvad er en tommelfingerregel. 
I 1700-tallet blev den engelske dommer sir Francis Buller grundigt  
upopulær i den ene halvdel af befolkningen. Det blev kendt i London,  
at han tillod mænd at prygle deres koner med stokke – så længe stok-
ken ikke var tykkere end mandens egen tommelfinger. Husbonden  
havde dermed en regel han kunne gå ud fra, når han i skyndingen så 
sig om efter et brugbart slagvåben. I avisernes satiretegninger blev 
Francis Buller hurtigt døbt”Judge Thumb”. Betegnelsen ”rule og thumb” 
blev herefter hurtigt udbredt. Udtrykket er dog ældre. 
”Tommelfingerregel” blev nævnt på skrift allerede i 1600-tallet hvor 
håndværkerne brugte tommelfingerens længde som omtrentligt mål i 
deres daglige arbejde. Længdemålet ”tomme” svarer også nogenlunde  
til længden af en almindelig tommelfinger. Desuden brugte bartendere 
tommelfingeren til at måle øllets temperatur. Bartenderen skulle sikre 
sig, at øllet hverken var for varmt eller koldt til servering, og bryggeren 
skulle sikre sig, at  kornsuppen ikke var for varm, når gæren blev tilsat 
de store kar.  
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Hej Peter 
 

Ulla og jeg her fra Smørumgildet var til informationsmøde om næste års Stafet for livet 

i Egedal og her blev det klart, at der mangler frivillige til at indgå i forskellige arbejds-

grupper og også nogen med kendskab og netværk i bl.a. Ølstykke, da det viser sig at 

arrangementet ikke er særlig kendt i den del af kommunen. På mødet d. 17. ds. aftalte 

vi at gå tilbage og se på de kontakter vi har og derfor denne henvendelse.  

Stafet for livet hører jo under Kræftens bekæmpelse og sidste år lykkedes det ved vores 

arrangement at indsamle godt 71.000 kr. Det er 3. år vi skal i gang med og det skulle jo 

gerne blive bedre eller mindst lige så godt.  

På hjemmesiden Frivillige.dk skulle det være muligt at se, hvor der er behov for assi-

stance og derudover er der jo en hjemmeside og Facebook for Stafet for livet Egedal – 

her kan I også se en masse om dagen. 
 

Hvis der er nogle gildebrødre i Ølstykke, der er interesserede i at høre mere om arran-

gementet, så afholdes der endnu en informationsaften d. 9/10-14 og man kan deltage 

uden nødvendigvis at skulle melde sig. I kan blot skrive eller ringe til mig så formidler 

jeg kontakten til koordinatoren fra Kræftens Bekæmpelse. Jeg håber du vil gå videre 

med dette i dit gilde. 
 

Med gildehilsen 

Connie Nefling /  Ledøje-Smørumgildet 

Tlf. 4710 1430 / Mobil 2239 0458 

Fra: Bruno og Connie [mailto:bruno.connie@mail.dk]  

Sendt: 18. september 2014 16:38 
Til: lp.hovgaard@mail.dk 

Emne: Stafet for livet 

“ Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide” 
står der i en af vore smukke sensommer- sange, og det 
har vi rigtig kunnet nyde her de seneste dag af september,  
inden det den 23/ 9 er “Efterårs-Jævndøgn”, altså en lille 
periode, hvor dag og nætter er lige lange - og så går det 
langsomt og roligt mod kortere og kortere dage, og længere 
nætter. Det hat selvfølgelig også sin charme, at kunne hygge 
sig med en god bog, og ild i Brændeovn/Pejs, hvis man har det,  
og så er det pludselig december med julepynt, og julehygge, og 
så kommer “Solhverv”, d.v.s. dagene langsomt bliver lysere og  
længere, til vi igen når frem til “Forårs-Jævndøgn” i Marts, og 
vi kan begynde at glæde os til Sol, sommer og lyse nætter. 
Tænk på det her i efterårsmånederne , september, oktober og  
november, og lad ikke melankoli og tristhed råde. 
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Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 oktober 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@hhoxbroe.dk 

47 33 58 96       51 96 30 99    47 17 70 32 

Så er vi atter i gang med frimærkerne, og har fået 2 nye  
hjælpere, Anne-Grethe og Hanne, så vi altid kan være 4, og  
af og til gerne 5. Især efter de nye regler. 
De som har læst “Bank-direktørens” indlæg i Sct. Georg på  
bagsiden - vil bemærke, at der nu skal klippes/samles franko-
stempler og elektroniske frimærker og mobilporto. det giver  
ekstra arbejde, som vi jo gør af egen fri vilje. 
I bedes derfor venligst se godt efter på jeres personlige post  
og også samle de nye “frimærker” til os. 
 

Tak på “Bandens“ vegne. Vibeke ☺ 

Kære Gildebrødre 

Tak for den smukke sammenplantning jeg modtog 
i forbindelse med min hospitalsindlæggelse i  
august måned. Det glædede mig meget. 
 
Med Gildehilsen 
 
 Poul Kaltoft 



Side 4 
Arny Juul Munch skriver stafetten november  2014 

Stafetten Lis Larsen 

Side 9 

 

 

Fortsættelse . . .  

Indlogering på vandrehjemmet, som viste sig af være af bedste kvalitet af  

værelser og mad (økologisk). 

Eftermiddagskaffe med brød bagt af Lizzie S. 
 

Buffet kl. 18.00 med ½ fl. Vin pr. deltager. 
 

Kort morsom efterligning af vores Bankospil i hallen med gevinster fra snedker 

Benny og kaffe m.m. 
 

Hygge med kaffe og mere hjemmelavet dejlig kage, og så god nat. 
 

Morgenmad hvor vi smurte vores madpakke, og så på museums besøg på Ka-

lundborg Museum, som havde en stor samling fra oldtiden til tæt på vores tid. 

Fantastisk udsigt fra Kirken og museet der ligger ved siden af hinanden ud over 

Kalundborg Fjord. 
 

Langbølge senderen ”Kalundborg <--> København står der stadig på Gisseløre, 

men er vist ude af drift. 
 

Frokost i ”Smuthullet” og så retur i et kæmpe regnvejr til Ølstykke, hvor  

sigtbarheden var vanskelig, men vi var hjemme kl. 15.30.  
 

Tak til arrangørerne for en hyggelig, behagelig og god weekend. 
Alice og Povl-Erik 

Den flotte gave til spejderne som tak for lån ag hytten ”Smuthullet”. 

Dejligt - at vi har en sådan kunstner blandt os i form af vores GS 
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Gildeweekenden 2014 

Vi mødtes alle til morgenmad på Græstedgård, og havde god 

tid til spisning, hygge og snak.  
 

Køretur til Kalundborg efter eget valg. Vi havde Lizzie og Poul med, så turen 

gik over Frederikssund, Skibby, Munkholm Broen, Holbæk, Svinninge til 

KFUK hytten ”Smuthullet” hvor frokosten ventede. 
 

Det var pænt lækkert smørrebrød fra et lokalt supermarked, heldigvis ikke 

overpyntet og hertil en vand/øl. 
 

Kl. 14.00 bytur med prof. guide (lærer Peer Lysemose) i højbyen, som er den 

ældste del af Kalundborg. Rigtig mange flotte købmand huse og øvrige bygnin-

ger som emmede af historie. Vi fik historien lige fra Vikingerne til nutiden. 

Kalundborg ligger godt beskyttet af Gisseløre, som er en lang tange der har 

været siden oldtiden. Højbyen lå i smult vande bag Gisseløre, så man på lang 

afstand og for fjende lang sejltid kunne forberede byen på evt. fjender. 

Arkitekt for højbyen har været Esbern Snare. (Født 1127 i Fjenneslev og døde 1204 på 

Sæbygård. Han var søn af Asser Rig og dennes hustru, Inger Eriksdatter).   
 

Byvandringen foregik i en del regnvejr, men engang spejder altid spejder, så 

det blev oplevet med ophøjet pande. Besøg i bispegården, hvor den gl. byråds-

sal stod, som da den blev benyttet inden det nye rådhus var klar.  

Selv de hundedyre møbler stod der stadig, og ikke medtaget til det nye rådhus.  
 

Der var bryllup i Vor Frue Kirke – den med de 5 tårne – så her sluttede vi af. 

Utroligt flot alter som synliggjorde hændelser i kristendommen. 

Selvudløser drillede, så John  

tilbød at være fotograf. 
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MAF flyver for livet!  
  

Onsdag d. 8. oktober får Sct. Georgs Gildet i Ølstykke besøg af 
Arne og Kamma Puggaard, som vil fortælle om deres spændende 

arbejde i Mission Aviation Fellowship (MAF). 
 

Arne Puggaard er formand for den danske afdeling af  
Mission Aviation Fellowship, og han har bl.a. besøgt MAF’s  
flybaser i Bangladesh, Tanzania, Uganda og Madagaskar. 

Arne Puggaard og hans hustru Kamma ledsager deres foredrag 
med billeder om MAF’s flymission på Madagaskar.  
 

Lille flyselskab med stor rækkevidde 

MAF (Mission Aviation Fellowship) blev startet i England lige efter 
2. verdenskrig af kristne RAF-piloter, som så muligheden for at 

anvende krigsflyene i fredens tjeneste.  
 

MAF er i dag en stor international, fælleskirkelig missionsorgani-
sation med afdelinger i hele verden. MAF har 130 fly stationeret i 

30 ulande og har ca. 1200 medarbejdere i aktiv tjeneste. 
  

MAF's formål er ”at give evangeliet vinger", og dermed forøge  
kirkernes og de humanitære organisationers rækkevidde, således 

at så mange mennesker som muligt kan få humanitær hjælp og 
blive mødt med det kristne budskab. 
 

MAF – flyver for livet 

Hvert syvende minut døgnet rundt starter et MAF-fly et eller an-
det sted i verden for at bringe medicin, nødhjælp, hjælpearbejde-
re, læger, sygeplejer- sker, patienter, præster, missionærer og 

evangelister frem til deres bestemmelsessted. 
Flyene passerer over ørken, jungle, floder, bjerge eller sumpe – 

steder hvor transport på landjorden er umulig eller besværlig og 
tidskrævende.  
Hver flyvning er ikke en luksus, men en nødvendighed! 
 

MAF Danmark blev stiftet i 1989 som en del af denne internationale 

organisation, og har til opgave at gøre MAF’s arbejde kendt i Danmark, 

og at indsamle økonomiske midler.  
 

Find yderligere information MAF på MAF’s hjemmeside: www.maf.dk 
 

MAF billeder i høj opløsning kan rekvireres fra landskontor@maf.dk 

http://www.maf.dk/
mailto:landskontor@maf.dk
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Sommerudflugt til Christiania. 
Midt i sommervarmen drog gruppe 5 til København for  
at spise frokost på fyrskib 11, der ligger i kanalen ved  
Christiansborg. Vi fik en rundvisning på skibet, hvor  
Kai som den eneste formåede at kravle op i udkigstøn-
den, inden vi satte os til bords. Vi nød vor med-bragte 
frokost kun afbrudt af vinken til interesserede turister  
i de forbipasserende både.  

 
Næste stop for vor bytur var  
besøg på Christiania, hvor vi 
havde aftalt rundvisning med en turguide, som viste 
sig at være en svensk dame, der var emigreret til 
Danmark og havde boet på Christiania i mere end  
25 år. Af hensyn til Anna fik vi en aftale med guiden 
om, at Anna kunne blive trans-porteret rundt i hen-
des Christianiacykel. 
 
Mogens havde i dagens 
anledning venligst ud-
lånt sin ”racer” til Poul, 
som denne dag fik Kai 

som rugbrødsmotor. Det blev en spændende 
rundtur, hvor vi fulgte Fristadens nye stisystem. 
Vi kom indenfor på en kakkelovnsfabrik, forbi 
den grå hal samt et tempel m.m.  
Undervejs mødte vi en gammel søulk med en 
papegøje, som tamt satte sig på Jyttes og Pouls 
hænder. 
 
 
 
Efter Christiania-besøget drog vi videre på vor færd, 
 som førte os til Kongemosen i Smørum, hvor vi slukkede 
tørsten med en velfortjent lokal øl, inden dagen blev afslut-
tet med en hyggelig middag på Annie og Mogens’ terrasse. 
 
Med gildehilsen gruppe 5 
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Fellowship 2014 
 

Arresø distrikt afholder Fellowshipaften 
 

fredag d. 24.oktober 2014 kl. 19.00 
 

på Græstedgård, Udlejrevej 13 B, 3650 Ølstykke 
 

Igennem flere år har der været fellowship-aftener, hvor vi 
primært har hørt om humanitære indsatser, hvilket har 

været meget givende, men i år skal vi høre om 
 

Hvad er en ildsjæl?  
 

Cand. Mag. i Kommunikation, Tommy Krabbe vil gøre os 
klogere på følgende: 

 

 Hvilke typer der er ildsjæle ? 
 

 Hvad vi får ud af, at være ildsjæle ? 
 

 Hvordan vi får andre op af hængekøjen ? 
 

Hvordan siger ildsjælen ”nej” uden at få dårlig  
samvittighed ? 

 

Hvordan undgår ildsjælen at få dårlig samvittighed ? 
 

Så kontakt Peter Hovgaard-Jensen inden d. 12. okt.  
og tilmeld dig til denne særlige aften. 

Prisen er 60,- og drikkevarer kan købes til  
alm. rimelige priser. 

 

Mange gildehilsner og på glædeligt gensyn 
Distriktets internationale medarbejdere 

 


