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Side 2 

Hanne Danielsen    8. maj 

Ingelise Petersen                   22. maj  

Redaktionen ønsker tillykke  

En smilende Ingrid får 

besøg hjemme fra grup-

pen efter af have været 

indlagt. 

Knus til og fra Ingrid 

OBS - OBS 

Nøglerne til Græstedgård ligger hos Peter Hovgaard-Jensen  



Side 3 

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 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

Mange tak for denne flotte buket, jeg fik i  

forbindelse med min sygdom. 
 

Mange gildehilsner  

Lis  



Side 4 

Jytte Normann Andersen skriver stafetten i juni 2015 

Vibeke Raae 

 

Stafetten 

 

FORÅR 

Kom Maj du søde milde , Den blå Anemone  og  

mange andre sange om foråret er med til at sætte mit  

humør op efter, den noget våde og lidt triste tid i 

marts, men allerede i April blev det bedre.  

En gammel Beatels-melodi randt mig i hu, og den pas-

ser ret godt til mit nuværende humør. 

“ Yesterday all my troubles seemed so far away” og så 

fandt jeg sådan et sødt digt, som min lillesøster engang 

sendte mig sammen med en mappe brevpapir (det var 

da man skrev brev i hånden til hinanden). 
  

Hvis alle ting går dig imod, og meget gør dig bitter, 

så find dig blot en grøftekant med hvide Margeritter, 

med Klokkeblomst og Løvetand og Viber og Musvitter- 

hvor Valmue står luerød, og Hjertegræsset snakker, 

hvor Lærkens glade triller går udover eng og bakker,  

og flittige Mariehøns går rundt i røde frakker….. 

Tag een- og sæt den på din hånd, og ønsk dig solskins-

dage - og lad så dem med “regnvejrssind” om altid 

kun at klage. 
 

DET kan da kun sætte ens humør op, så nyd nu  

Foråret. 



Side 5 

Den nye Gildeledelse hvor  

Poul Erik Jørgensen blev  

indsat som kansler. 



Side 6 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 

De nye grupper kommer fra 1. august 2015 til at se ud som følger: 

Gruppe 1 

Lisbeth Christensen 

Henning Christensen 

Annie Andersen 

Mogens Andersen 

Lissi Sørensen 

Hanne Danielsen 

Gruppe 2 

Tove Nielsen 

Mogens Nielsen 

Arny Juul Munch 

Christian Petersen 

Helge Erichsen 

Anna Rasmussen 

Gruppe 3 

Jytte Normann Andersen 

Kai Normann Andersen 

Ingelise Petersen 

Nils Jacobsen 

Jens Erik Stubkjær 

Ingrid Petersen 

Birthe Christensen 

Gruppe 4 

Lene Jørgensen 

Poul Erik Jørgensen 

Alice Høxbroe 

Povl-Erik Høxbroe 

Poul Kaltoft 

Anne-Grethe Langgaard 

Inge Hallum 

Gruppe 5 

Lis Larsen 

Benny Larsen 

Lisbet Hovgaard-Jensen 

Peter Hovgaard-Jensen 

Ove Søtofte 

Ruth Pedersen 

Den første på listen i hver gruppe indkalder til første gruppemøde.  

På første gruppemøde vælges gilderådsrepræsentanten, og navnet  

meddeles Poul Erik Jørgensen (pej@teknik.dk). 
 

Med gilde hilsen 

Gildeledelsen 



Side 7 

Sct. Georgs Budskabet 2015 

INSPIRATION 
 

Ordet at ”inspirere” kommer fra Latin og betyder at ”puste liv i” – 

hvad puster liv i os? 

Når vi stiller skarpt på, hvad der inspirerer os, hvad vi er glødende til-

hængere af eller hvor, så KAN vi skabe forandringer. Men sommetider 

føles det som om hjulene spinder, og alligevel gør vi ingen fremskridt i 

vore gerninger. 

Peter Ferdinand Drucker, en østrisk-født amerikansk ledelses konsu-

lent, pædagog og forfatter formulerer det således: Hvis du vil noget 

nyt, så må du ophøre med at gøre det sædvanlige. Det væsentligste i 

forandring er den gruppe eller det hold, som vi tilhører. For at et hold 

skal fungere bedst muligt, har vi brug for stærke holdspillere. Vi er 

overbevist om, at NBSR er et stærkt hold. 

Vore holdspillere behandler sine medlemmer med respekt og hensyns-

fuldhed. 

Herudover viser de forståelse og passende støtte til andre medlem-

mer. Vores NBSR hold har også humoristisk sans og forstår at more 

sig sammen. De bedste erindringer om at have det sjovt sammen 

kommer fra de dage, vi har tilbragt med hinanden på træf eller på 

konferencer. Vore hold spillere evner med engagement at se udover 

eget arbejde og tage vare på holdets overordnede arbejde. I sidste 

ende er det en opgave for holdet at vinde, at medvirke til at teamet 

får succes  -vel vidende at det medvirkede til denne succes. Vore med-

spillere har og viser denne motivation. 

”Vær beredt  … betydningen af dette motto er, at en spejder skal for-

berede sig ved forudgående omtanke og øvelser for at være parat til 

at handle ved et uheld eller i en nødsituation, således at han aldrig 

overraskes.” 
 

Robert Baden-Powell 
 

 

Mange gildehilsner, 

Dalia Urzaite, International Sekretær 

Litauen 



Side 8 

GILDEMØDE 

13.05.2015 

Vi mødes på Græstedgård kl. 18.00,  

hvor der vil være foredrag om  
medicinalvirksomheden Lundbeck. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Derefter vil der blive serveret en let anretning. 

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

 

 
 

Tilmelding senest d. 06.05.2015 til 
 

Lissi Sørensen 47 17 90 44  l.soerensen@cdnet.dk 
 

eller 

 
Birthe Christiansen 47 10 01 55  bic@paradis.dk 

 

 

Hilsen gruppe 3. 

 

Bemærk mødetid kl. 18.00 


