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Vi inviterer jer alle til at deltage i 

julemødet 2015. 
 

Festligheden finder sted på Græstedgård og vi  

byder på traditionel dansk julemad –  

flæskesteg, rødkål, brune og hvide kartofler og  

hvad dertil hører. 
 

Desserten er Ris a la Mande m. kirsebærsovs. 
 

Vi mødes kl. 1730 og vi glæder os til at se jer. 

Er I venlige at give os besked om I vil deltage,  

og hvor mange, senest 

 

søndag den 29. november. 
 

Prisen er 125,-kr. og drikkevarer kan købes. 
 

Tilmelding er til: 
 

Jens Erik : 47179165/20197073 jestub@pc.dk 
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Stafetten                         Jens Erik  Stubkjær 

Stafetten december 2015. 
 
I løbet af den sidste måned, er der 3 punkter, der har inspireret 
mig til denne stafet.. 
 
Et besøg i oktober i Tyrkiet, hvor jeg dagligt talte med Ishak om 
løst og fast, hvorunder vi også kom ind på flygtningesituationen. 
Han kunne berette, at der var kommet godt 2 mio. flygtninge til 
Tyrkiet fra Syrien. Men det bekymrede ham ikke, og han havde 
stor medfølelse med de mennesker, der kom til den konklusion, 
at en ricikabel flugt i hænderne på skruppelløse smuglere, i 
overfyldte både over Middelhavet og derfra, hvis de kom leven-
de i land, en meget uvis og ricikabel rejse i det ukendte.  
Men han mente, at deres beregninger viste, at chancerne for 
overlevelse var større, end hvis de blev hjemme. De fleste bor 
stadig i flygtningelejre; men dem der kommer videre ind i landet 
søger arbejde med udsagnet:” Vi spiser ikke ret meget”, bare vi 
får lov til at blive. Der ser ud til at være gode muligheder for ar-
bejde, for i området øst for Alanya, så vi voldsom aktivitet med 
opdyrkning af nyt land, bygning af store drivhuse og nye vejan-
læg. 
 
Da vi så kom hjem blev vi mødt med Fellowship budskab 2015 
fra Danmark. Ville det ikke være et interessant projekt at tage 
udfordringen op, og arrangere et ”Open Space” projekt sammen 
med Egedal Flygtningenet. Egedal Flygtningenet havde den 13. 
oktober i år 123 medlemmer, og er en fusion af Stenløse flygt-
ningenet og Ølstykke Netværksgruppe, som blev startet i 1999 
af Sct. Georgs gildet. 
 
Fredag aften hørte vi så om terrorangrebet i Frankrig, og det  
rejser et nyt spørgsmål: Hvad nu?? 
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Tusinde tak for den fine aften i  
forbindelsen med mit jubilæum,  
tak for den fine buket og gavekorter 
fra gildet.  
Tak til Jens Erik for den fine tale. 
 

Kære alle 
 

Der bliver gildeledelseskursus på Græstedgård i Ølstykke 

den 2. april 2016. 

Endeligt program kommer senere. 
 

Gildeledelseskurset er for gil-

demester, gildekansler og gil-

deskatmester. 
 

Mange gode gildehilsner 

Bente 
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Normaltal for december 
 

 Middeltemperatur: 1,6 °C 

 Nedbør: 66 mm 

 Soltimer: 43 
 

Vejrrekorder for december måned 
 

  
 1890 – Den tørreste med kun 7 mm nedbør 

 1959 – Den solfattigste med kun 8 soltimer 

 1962 – Den solrigeste med hele 76 soltimer 

 1981 – Den koldeste december med en middeltemperatur på -4,0 °C. 

Max- og minimumtemperaturen var hhv. 9,6 og -25,6 °C (rekord for de-

cember) 

 1985 – Den vådeste med hele 140 mm nedbør 

 1999 – 3. december er en orkan den mest ødelæggende naturkatastrofe i 

Danmark. 

 2006 – Den varmeste december med en middeltemperatur på 7,0 °C. 

Max- og minimumtemperaturen var hhv. 14,2 og -3,7 °C 

 2009 – Det blev landsdækkende hvid jul i 2009 og det har det ikke været 

siden 1995. 

 2010 – Det blev også landsdækkende hvid jul i 2010 og det er første 

gang i vejrhistorien at Danmark oplever to landsdækkende hvide jule i 

træk. 
 

Kilde: Wikimedia Danmark 
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Redaktionen ønsker alle gildebrødre i  

Ølstykkegildet og Arresø Distrikt en  

glædelig jul og et rigtigt godt nytår. 

 

   Lene, Vibeke, Christian og Povl-Erik 

OBS. 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 januar 2016 kl. 18:00 

Meget gerne 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 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 
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Lissi Sørensen skriver stafetten januar 2016 

Stafetten december 2015 fortsat 
 
Efter at have overvejet det mener jeg at vi skal dele problemer-
ne i 2 emner. For de flygtninge, der er blevet anerkendt som 
flygtninge og fået asyl, skal vi møde dem som beskrevet i  
gildeloven pkt. 4 6. 
 
At have respekt for det, der har værdi for andre. 
 
At være venlig og forstående over for andre 
 
At være med i arbejdet for at gøre livet gladere og  
lysere for andre. 
 
Andre er i denne forbindelse = Flygtninge. 
 
Det vil medvirke til at gøre dem trygge, fremme  
integrationen og give dem et positivt livssyn. 
 
For migranter uden lovlig indrejsetilladelse til landet, vil jeg  
arbejde politisk for, at de indenfor den første måned efter  
at de er konstateret indrejst i Danmark bliver fløjet tilbage  
til deres hjemland.  
 
Det vil forhåbentlig dæmpe interessen for at risikere liv, helbred 
og penge på en ulovlig rejse til Danmark. 
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De fleste af os er mod fysisk vold.  
Det at slå en gammel dame ned og tage hendes håndtaske er efter min me-
ning så simpel en adfærd at vedkommende burde bures inde i lang tid, og her 
under psykologisk behandling. Det er en brist i karakter. 
 

Når vi nu hæver straffen på mindre forbrydelser skal vi vel have indført døds-
straf for de værste. 
Nej for mange af de værste forbrydelser er begået af vaneforbrydere, og her 
burde samfundet tvinge forbryderne til behandling, der kan forhindre at det 
bare gentager sig. 
At bure nogen inde i mange år uden behandling, forhindrer efter min mening 
ikke nye forbrydelser, når forbryderen sættes på fri fod. 
 

To damer der har kendt hinanden i mange år mødes på gaden. Lad os kalde 
dem A og B. 
A spørger hvordan det går med B’s søn. 
B svarer at han lige er blevet prøveløsladt på grund af god opførsel. 
Hertil siger A.   Hvor må det da være dejligt at have en søn, der opfører sig så 
pænt. 
 

I gilderne bygger alt samvær på ærlighed. 
Tænk bare på hvor let det ville være at tage en flaske vin til en gildehal, og 
undlade at betale herfor. 
 

Når vi er på ture sammen eller står for regnskabet til en gildehal, er der da 
ikke nogle der reviderer det.  
En selvfølge at tilliden til ærlig opførsel ikke brydes. 
 

Jeg har altid sagt at alt snyd under en million, er noget sjusk.  
Inflationen har muligvis bevirket at beløbet skal pristalsreguleres. 
 

Dette citat er skrevet af en uhelbredelig kræftsyg. 
 

Lysten til livet skal være større end angsten for døden!! 
 

Citatet kan omskrives til: 
 

Lysten til ærlighed skal være større end angsten for at blive 
opdaget  !!  
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At det giver bøvl for den bestjålne med politianmeldelse, og anmeldelse til 
forsikring, tænker tyven næppe på. 
 

At begå indbrud i andres hjem er også en af de forbrydelser der måske er til 
at forklare. Narkomaners evige mangel på penge til stoffer. At komme hjem til 
et gennemrodet hus eller lejlighed.  
En grænseoverskridelse der sætter dybe spor i den, for hvem det sker. 
 

At bryde ind på en skole og stjæle 50 Arne Jacobsen stole eller 10 PCer.  
Måske en måde at skaffe penge på. Tilsyneladende en af de forbrydelser der 
lettest overvindes – samfundet altså dig og mig – køber bare nogle nye. 
 

Når jeg læser dagens avis med alle de mange småtyverier m.m. tænker jeg tit 
at her var der mulighed for at straf kunne forhindre ny kriminalitet. 
Jeg kunne godt gå ind for at man straffede alle disse berigelsesforbrydere 
med f.eks. afhugning af en finger. 
 

Det ville forhindre mange berigelsesforbrydelser. 
De ville nok tænke sig om en ekstra gang hvis de kendte konsekvensen af at 
blive taget. 
 

Ikke at forglemme alle de østeuropæiske forbryderbander der komme til lan-
det der flyder med mælk og honning, og hvor alt er et ta selv bord. 
Straffe med konsekvens kunne måske afskrække nogle af disse bander. 
 

Et specielt problem her er narkomaners evige pengemangel til stoffer, og det 
er et stadig stigende problem som vi i samfundet burde forsøge at løse. 
 

Køre for stærkt eller køre spritkørsel, er noget mange af os har prøvet,  
bevidst eller ubevidst.  
Jeg har slået til lyd for strengere straffe ved tyveri. 
 

Findes der eksempler på at strengere straffe der har haft en effekt. 
Det har i hvert fald indførelsen af klippekortsystemet haft på trafikforbrydelser. 
Det kunne godt se ud til at vi på mange punkter godt kan holde os tilbage, 
hvis vi ved, at der var en stor konsekvens af vor handling. 
 

Vaneforbrydere eller unge mennesker der bare er ligeglade med deres eget 
og andres liv og kører vildt. 
Her hjælper udsigten til en strengere straf sikkert ikke meget, men det ser  
ud til, at almindelige menneskers små lovovertrædelser i trafikken, kan  
reduceres. 
 

Vold er mange ting.  

 Åndelig vold når vi kommer hjem til et gennemrodet hjem, hvor tyve har 
været på spil. 

 Økonomisk vold mod forretninger der er udsat for stadig flere butiksty-
verier. 
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      Nytårsgildehal 2016 
 

    Vi mødes på Græstedgård, 

     den 9. januar kl. 17.30 til vandrehal,  

hvor der serveres en velkomstdrik. 
 

Der er gildehal kl. 18.00. 
 

Efter gildehallen vil der blive  

serveret en festlig nytårsmenu. 
 

Der vil være musikalsk  

underholdning og hygge, 

så find festtøjet frem og kom  

til en dejlig aften i det nye år. 
 

Pris for dette enestående arrangement er 

125,00 kr. pr. deltager. 
 

Drikkevarer til de sædvanlige rimelige priser. 
 

Tilmelding senest søndag den 3. januar  

til Alice og Povl-Erik 

2326 6032 og ape@hoxbroe.com 
 

På gensyn 

Gruppe 4 
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Gildejubilæum den 11. november 2015  
 

       Anna Rasmussen 50 år og Arny Juul Munch 25 år 
 

Gildemestertale ved Distriktsgildemester 
 

Jeg sad på vej fra et møde i Göteborg af fik ideen  
til denne aftens gildemestertale. 

 

Ikke fordi jeg følte at mødets deltager havde været hverken tyve eller  
forbrydere.  
 

Ikke fordi de havde løjet, men der var ting der ikke var blevet fremført.  
En enkelt person stillede sig i vejen for positiv kritik. Ikke kun af hans arbejde, 
men i højere grad af det der ikke var blevet udført. 
 

Jeg sad og spekulerede på om vi alle er en slags småforbrydere. 
 

Her vil jeg springe en del over: 
Mord 
Voldtægt 
Narkohandel 
Økonomisk kriminalitet i dette ords værste betydning. 
Og lignende meget grove forbrydelser. 
 

Mennesket har måttet opfinde løgnedetektoren, for at vi kan afsløre hinandens 
usandheder. 
I retten lover vi under strafansvar som vidne at: Sige sandheden, hele sandhe-
den og kun sandheden. 
Det var det der triggede mig ved det svenske møde. Ingen usandheder, men 
HELE sandheden, ja den var i hvert fald ikke kommet frem. 
Slutkunden var tilfreds og opdagede ikke manglerne, og da jeg efter mødet 
gjorde vor kunde opmærksom herpå, fik jeg ordre på at færdiggøre installatio-
nen på regning. 
En lykkelig udgang hvor jeg havde været fri for at slæbe en samarbejdspart-
ners montør for skafottet. 
Men havde han løjet – så havde jeg ikke tiet. 
 

Vi husker nok Perry Mason og lignende retsserier, hvor vidnerne med en  
finger på bibelen lover: To tell the truth, the hole truth, and nothing but the truth 
– so help you god. 
Hvorfor er det kun i retten. 
 

Kan man få skældud for noget man ikke har gjort.  
Ja tænk på da du gik i skole og kom og sagde, at du ikke havde fået lavet 
blækregning. 
 

Der er måske en enkelt eller måske lidt flere her, der kunne finde på at snyde i 
skat – glemme at opgive noget.  
Det er vel blevet en nationalsport, noget man måske ikke ligefrem praler med, Side 7 

Hvem er det man snyder. Tjaa det er vel dig og mig, men gør vi det alle, så er 
det jo status kvo. Problemet er bare at vi ikke alle har muligheden.  
Men kunne vi – såe.  
Dem der virkelig snyder for store beløb er forbrydere, det er vi nok alle enige 
om. 
Grænsen er lidt flydende. 
 

En lille historie fra dengang der fandtes rigtige penge:  
De ældste af os kan stadig huske det.  
En kunde kommer tilbage til en forretning hvor vedkommende har handlet og 
siger til den rare ekspeditrice – jeg var inde i formiddags og fik forkert tilbage. 
Det er virkelig for sent, de skulle være kommet med det samme. 
Så vil det altså sige at de 200kr. jeg fik for meget tilbage, er mine. 
 

 Ville du sige noget hvis du fik for meget tilbage. 
 Ville du sige noget, hvis der kun er en af de 2 oksestege du købte, der 

står på din bon. 
 Ville du sige noget hvis en anden kunde lusker en dyr creme ned i sin 

håndtaske. 
 

Vores tærskel for butikstyveri, eller lad os kalde det snyd eller bare det at 
undlade at sige noget, er nok meget forskellig.  
 

Gildeloven siger 
Jeg lover oprigtigt at stræbe efter: 
at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv (hvis der da er noget 
ondt) og for det som efter min mening er ret og rigtigt. 
og for det som efter min mening er ret og rigtigt. 
 

Her har vi fået valget eller muligheden for gradbøjning: Nemlig - efter min me-
ning er ret og rigtigt. 
Ridderløftet siger: 
Jeg lover oprigtigt  

 at træde op mod falskhed og svig 
 at kæmpe for ret imod uret 
 at være barmhjertig, forstående og hjælpsom. 
 

JAA det er store idealer: at træde op mod falskhed og svig og at kæmpe for 
ret imod uret. 
 

Det kan synes som det: at være barmhjertig, forstående og hjælpsom, er det 
rene ingenting ved siden af de 2 første løfter. 
 

Sådan tror jeg der er mange riddere der har tænkt, jeg selv inklusive. 
 

Og det har jeg jo for øvrigt lovet, da jeg for flere år siden selv blev slået til  
ridder. 
 


