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SENSOMMERENS  

FØRSTE GILDEMØDE 
 

Finder sted 

Onsdag den 13. september kl. 19:00 
på Græstedgård 

 
 

Traktement: lasagne, kage og the/kaffe. Pris: kr. 50 
 

Drikkevarer kan købes til rimelige priser. 
 

Der vil blive underholdt af deltagere om  
landslejren i Sønderjylland. 

 

Tilmelding senest den 7. september 2017 til: 
 

Kai N. Andersen: tlf. 24 49 61 82 
 

Jens Erik Stubkjær: tlf. 20 19 70 73 
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Redaktionen ønsker tillykke  

Tove Nielsen             3. september 
Lene Jørgensen    13. september 

Kære gildebrødre. 
Mange, mange tak for gaverne til min fødselsdag. jeg har nydt de  
mange dejlige ture og glæder mig meget til dem, jeg 
endnu har til gode.  
Det er dejligt at have noget godt at se frem til.  
Jeg glæder mig også til listen over de nye bøger.  
Jeg tror, jeg vil købe en bog fra gildet.  
Det vil jeg finde ud af, når jeg har set, hvad der 
kommer.  1.000 tak. 
 

Mange gildehilsner 

Frimærkebanken søger: 

 

Det er tid for aflevering af frimærker, stem-
pelmærker og mobilporto, der skal med i 
denne periodes indsamlingsresultat. 

De indsamlede mærker vil blive afleveret    

                                         på Landsgildetinget d. 23.9.2017. 
 

Mærker bedes afleveret til Peter Hovgaard-Jensen  

senest d. 20.9.2017. 
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 Søndag den 27. august 2017 

I år går turen til Frederikssund Museum (tidligere hed det Færgegården), hvor vi 
om formiddagen kan opleve museets udstilling om fjordens betydning og historie. 
Frokost i et spisested ved Gerlev og efter frokosten en beretning om kongeriget i 
Roskilde fjord. 
  

Program:  
09:00 Morgenkaffe på Græstedgård, Lokale 7 i kælderen.  
 

10.20 Fordeling i bilerne og kurs mod Frederikssund Museum.  
 

11:00 Se udstillingen Mennesker og Fjord.  
 

12:15 Afgang til Femhøj Gl. Skole.  

12:40 Frokost.  
 

13:30 Beretning om Skandinaviens 4. største kongerige og dens placering i Roskilde Fjord.  
 
     Ved Cultus Minister, Lensgreve Porthus.  
 
 
 
15:30 Kaffe og afsluttende spørgsmål til ministeren.  
 

Herefter er dagen til fri disposition  
 

Deltagerbetaling pr. person er 200,- kr. + tilkøb af drikkevarer.  
 

Turen er planlagt sådan, at brugere af kørestol eller rollator også kan deltage.  
 

Tilmelding til Gildeledelsen senest søndag den 13. august.  
 

Med gildehilsen fra Gildeledelsen  
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I dagene fra den 20. til den 31. juli deltog 6 fra Ølstykke Gildet 
i Spejdernes lejr i Sønderborg. Jeg tror roligt, at vi kan sige, at 
vi var populære i Egemøllen, Specielt om morgenen.  
 

Hver morgen kl. 6 startede kaffebrygningen, og nå duften  
bredte sig, varede det ikke længe inden de første kunder viste 
sig. Og man ser tydeligt forventningens glæde lyse i ansigterne på de faste kunder  
fra Erik Harefod. 

Vi havde to telte med, som Ebbe Skjalmssøn havde overtaget fra Beredskabstjenesten. 
Det lille blev brugt til produktion af kaffe, samt energidepot, hvor ledere kunne få en 
opladning. Det store til ledermøder, bryllupsreception, og som hotel i nødsituationer. 

Morgenholdet bestod som regel af Lene, Lisbet og Jens Erik. 1. brygning startede kl. 6 
og efter morgensamlingen, var der som regel kaffe på alle depoter, og vi kunne tage 
hjem ved 9 tiden til morgenkaffen på Madeskov Camping. Her var der så tid til lidt 
morgenhygge, og til planlægning af dagens aktiviteter. Mandag eftermiddag, var det 
store telt udlånt til en bryllupsreception, så der var en opgave med opstilling og modta-
gelse af den fortæring, som skulle nydes af bryllupsgæsterne. 
Der var heldigvis rigeligt med bryllupskage, så vi kunne nyde resterne til aftenkaffen. 
Det var en rigtig dejlig lejr at deltage i, og i løbet af ugen fik vi mange oplevelser, der 
mindede os om lejrens motto: Vi sætter spor! I os selv- i hinanden – i omverdenen. 
 

På gildemødet den 13. september vil i få yderligere informationer om Spejdernes Lejr 
2017. PS er der nogen af jer, der har billeder, som vi skal bruge den 13./09? 
Skal vi deles lidt om at give forklaring til billeder og videoer? 
 

Mgh 
Jens Erik 
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OBS
. 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 september 2017 kl. 18:00 
Meget gerne via E-mail 
 

Lene Jørgensen      Povl-Erik Høxbroe 
Strandbakken 39      Engvej 28 
3600 Frederikssund    3650 Ølstykke 
lene-j@email.dk      ape@hoxbroe.com 
5196 3099       4717 7032 

Gildet har modtaget en sommerhilsen fra vores fadderskabsbarn, P. Dilli.  
Vores engagement i Aktion Børnehjælp sluttede per april d.å.  
Vi har betalt for hans sidste skoleår. 
Han skriver, frit oversat, følgende: 
 

Min kære sponsorer. 
 

Kærlige hilsener fra mig til jer og jeres familier. For det første, jeg er glad for 
at kunne informere jer om, at jeg er rykket op i 12te Standard klasse. Jeg har 
fået fine karakterer ved mine eksaminer. 
 

Jeg takker jer mange gang og udtrykker min taknemmelighed for jeres venli-
ge, generøse og økonomiske hjælp, som I har givet mig i alle disse år. Min 
gud velsigner jer og vil holde jer ved godt helbred. Hele min familie udtryk-
ker deres hjertelige tak til jer. 
 

Vi havde en vidunderlig sommerlejr ved børnenes park Den opmuntrede os 
virkelig til at bruge alle vore talenter ved alle opgaverne medens vi var der. 
 

Endnu en gang tak for jeres hjælp og opmuntring til mine studier. Endnu en-
gang tak for al den hjælp jeg har fået af jer gennem Asha Nivas (skolecentret 
hvor han er). 
 

Idet jeg takker jer 
Jeres sponsor barn 

P. Dilli 

http://www.aktionb.dk/
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Stafetten Poul Erik Jørgensen 

I år var vi 3 par fra Ølstykkegildet der valgte at holde sommerferie som 
hjælpere på SL2017 i Sønderborg.  
 

Vi valgte at campere på Madeskov Camping som ligger smukt ud til  
Augustenborg fjord, ca. 5 km. Fra spejderlejren. Vi ankom med vores 
campingvogne om torsdagen 2 dage før spejderlejren startede, så vi  

kunne hjælpe med at opstille de 2 gildetelte Vores opgaver bestod i at la-
ve kaffe til lederne fra Egedal kommune, samt at sørge for at de kunne få 
opladet deres telefoner m. m.  
 

Der var ingen el, så Jens Erik havde medbragt nogle akkumulatorer som 
blev opladet hjemme på campingpladsen. 
Hver morgen kl. ca. 6.00 kørte Lisbet og Lene med Jens Erik ind til lejren 
og sørgede for at kanderne blev fyldt op. Når lederne sidst på eftermidda-
gen var færdige med aktiviteterne var det tid til at fylde op igen. 
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Det var en rigtig god oplevelse at deltage på spejderlejren hvor der del-
tog ca. 37.000 spejdere, og vi havde meget hyggeligt samvær på cam-
pingpladsen.  
 

Poul Erik 

Poul Kaltoft skriver stafetten i oktober 2017 

Kære alle. 
 

Det var en god oplevelse, at deltage  
på SJ2017.  
 

Spejderne fra Canada udtrykte deres  
begejstring med 2 mærker, som vi  
vedlægger. 
 

Med gildehilsen fra 
 

Lene & Poul Erik 
Lisbet & Peter 
Gunhild & Jens Erik 

Kære Gildebrødre. 
 

Jeg vil gerne takke for din fine  blomst,  som jeg fik i  
anledningen af min fødselsdag. 
Den kommer til at pynte i vores have. 
 

Mange Gildehilsner 
Ingelise 


