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Redaktionen ønsker tillykke  

OBS 

Overhold venligst deadline  

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 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 august 2015  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 

Kære gildebrødre. 
 

Fredag den 31. juli 2015 har vi guldbryllup og i den anledning er der 

morgenkaffe hos os på  

 

Jarlsvej 29, Ølstykke. 

fra kl. 0800 til kl.1100. 

 

Med gildehilsen 

Jytte og Kai 
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Stafetten                Jytte Normann Andersen      
 

Kære gildebrødre. 
Efter en del forviklinger er det blevet min tur til at skrive til stafetten. Jeg må sande,  
at man ’ikke skal skue hunden på hårene’. En arbejdskollega til min mand er  
programmør og jeg havde ikke forventet større lyriske evner hos ham, men jeg er 
blevet glædelig overrasket. Jeg gengiver her noget af det, som  
han har skrevet. Må I få glæde af at læse det ! 
         Du må elske. 
 
Du må elske for at kende   Du må elske, når du smiler,  
den, du inderst inde er, så dit smil kan gøre gavn, 
kærlighed din sjæl vil tænde,  hvis blot hjertet dovent hviler, 
så du ser dit sande værd.   bli’r dit smil, kun smil af navn. 
 
Du må elske for at nemme, Du må elske, så du møder 
hvad din næste bærer på,   livets kvaler uden frygt, 
thi hvis hjertet du forglemme,  kærlighed dit liv forsøder, 
vil du ingen sjæl ku’ nå gi’r det mening, gør det trygt. 
 
Du må elske, når du beder, Du må elske alt i livet, 
for at give bønnen kraft,  så du ingen gør fortræd, 
bønner, som ej hjertet leder,  Gud et hjerte har dig givet, 
er som frugter uden saft. f       or at du kan stifte fred.  
 
Du må elske, når du synger, Tak til forfatteren 
så din sang får himmelsk lyd, Carsten Roest, december 2000 
da vil alt, som hjertet tynger,  
trænges bort af lutter fryd. 
 

Jeg ønsker alle en god sommer. 
Mgh Jytte 

Kære gildebrødre. 
Tusind  tak til de mange der mødte op til min 70 års fødselsdag.  
Og tak for de mange hilsner og gaver. Jeg havde 2 dejlige dage:  
søndag med de nærmeste og mandag med åbent hus. 
Begge dage med besøg af 30—40 mennesker. 
 

Med gildehilsen 
Inge Hallum 

Kai Normann Andersen skriver stafetten i august 2015 
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Onsdag den 10. juni 2015 på 
 

Græstedgård 18:00 
  

Vi disker op med opfriskning af 

vor spejderviden og kunnen 

og 

som sædvanlig hygge. 
 

Pris: Pr. tradition kr. 50,00, men så 

betaler du selv dine drikkevarer  

til velkendte priser. 
 

Tilmelding: 

                       Henning: 4818 4084   / 2986 1840 

                       Ove:        4717 9693   / 2396 1137           
 

Senest den 7. juni 2015 
 

VÆR BEREDT 
 

Sommerhilsen fra gildemesteren 
Ølstykke maj 2015 
Sommeren er på vej. Alle grupper skal i den kommende tid 

 have en eller anden form for skilsmisse. 

Til august venter en ny gruppe med nye udfordringer og nye 

oplevelser. 

Alle gildebrødre og ægtefæller ønskes en rigtig god sommer. 
 

Peter Hovgaard-Jensen 


