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Side 2 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20, maj 2015 kl. 18:00 

Helst via E-mail og overhold venligst deadline  
 

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  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Lisbet Hovgaard-Jensen    7. April 

Benny Larsen   10. April 

Poul Kaltoft    24. April 

Inge Hallum    27. April 

 I anledning af mine første 70 år, inviterer jeg  

 hermed Gildebrødre m. m. til morgenkaffe  

 mandag den 27. april i fælleslokalerne i  

                     Sandalsparken opgang A i kælderen kl. 8 - 12. 
 

                     Med gildehilsen  

                     Inge Hallum 

Så passerede vi Forårsjævn-døgn, og skal også 
snart gå over til sommertid. Det er nu en  
dejlig tid. I haverne er Erantis og Vintergækker 
på retur, men Hyacinter, og Påskeliljer tager 
over , og Tulipanerne viser også grønne spid-
ser. Jo, som Benny Andersen skriver : “Det er Forår, alting 
klippes ned. Der beskæres i buskadser og budgetter,” og han 
slutter det hele af med “men når Forårssolen skinner lever 
jeg”- og det er rigtigt. En god og glad og solrig Påske ønsker 
jeg jer alle, og nyd den rigtigt. VR   



Side 3 

Så er det blevet min tur til at skrive Stafetten.  I forbindelse med den store debat 

der pt er omkring terror i Danmark, og hvor der nemt kan blive skabt en angst  

og et øget fremmedhad, har jeg fået lyst til at dele dette indlæg fra Dagbladet 

Roskilde med jer. Et indlæg jeg kun kan være helt enig i. 

 

»Vi har ikke plads til terrorister/terrorisme i Danmark og i verden, om de er  

ateister, muslimer, jøder eller kristne! Om de hedder Ali, Abdi, Mogens, Pia  

eller hvem som helst. Vi har ikke plads til terrorister og terrorisme i vores liv.  

Terrorister og deres mørke kræfter fortjener at bringe resten af deres liv bag i 

tremmer.« Sådan skriver Tuncay Yilmaz i DAGBLADET  Roskilde.  

Han er formand for Roskilde Kulturforening (moskeen) og medlem af byrådet  

for Socialdemokraterne. 
  

Han skriver videre: 

»Vi må stå sammen for vores land Danmark, uanset hvilken religion vi har.  

Vi lever sammen, ellers vinder de mørke kræfter. 

Det er IKKE tilladt at dræbe ifølge Islam, man må IKKE. De uskyldige må du 

ikke røre. De soldater (fjender), der prøver at flygte, dem må man ikke skyde. 

Man må ikke røre kvinder, børn eller de gamle. Sådan er reglerne i Islam. 

Derfor kan en muslim ikke og må ikke være en terrorist. Islam og vi sande  

muslimer accepterer det IKKE. 

Vi må stå sammen og kæmpe mod terror og ikke imod en religion. Vi ved, at 

mørke kræfter ville bruge terrorismen for at gøre os uvenner. Vågn op Danmark 

og tænkt dig om en ekstra gang!!! 

Det gør os meget ondt det, der er sket i København. Vi tager stærkt afstand fra 

enhver terrorhandling eller vold mod civile, og folk som ikke har gjort noget. 

Vi skal alle stå sammen med Danmark for at værne om det stærke samfund,  

der er bygget op i Danmark. Kun dette vil styrke sammenholdet imod terror. 

 

Gildehilsner 

 

Ingelise Petersen 
 

Stafetten  Ingelise Petersen 



Side 4 

Velkommen til Sct. Georgs gildehal hvor vi skal  

optage Helge som væbner og have indsat ny kansler  

og dørherold. 
 

Efter gildehallen vil vi servere lidt at spise  
 

Pris 50 kr. + drikkevarer 
 

Tilmelding senest 5. april  
 

Hanne tlf. 4717 8828 

Lis 2653 0169 eller 

b.l.larsen@cdnet.dk 


