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Helge Erichsen              15. december 

Redaktionen ønsker tillykke  

Redaktionen ønsker alle gildebrødre i Ølstykke gildet 
og Arresø Distrikt en glædelig jul og et godt nytår 

 

   Lene, Vibeke og Povl-Erik 

Tak for gaven til min  
75 års fødselsdag. 

 

Gaven var et beløb til køb af en ryg-
sæk, og jeg glæder mig over, at alle 
mine ”brødre” på den måde er med  
til at bære mine byrder. 
 

Tak for opmærksomheden. 
 
Med gildehilsen 
Jens Erik 
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Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 december 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 

OBS

Dåseringe - det kan blive til noget 
 

I april 2015 fik vi besøg af Familien Klargaard fra Ledøje Smørum Gildet, 
som medbragte ualmindelig mange dåseringe. Familie, venner, gildebrød-
re og mange andre hjælpere havde afrevet 14,6 kg. dåseringe.  
 

Og her i november ringede Leif Klargaard til os. 
Mængderne af dåseringe havde nået en størrelse, som gav pladsproblemer 
i hjemmet. 
 

Vi kørte ud til Leif, som havde ikke mindre end 18,4 kg. i plastikposer. 
De var sorteret i blanke og farvede og lagt løst i. Ringene var igen ind-
samlet af familie, venner, gildebrødre og andre hjælpere.  
 

 1oo dåseringe vejer ca. 27 gram 

 1 kg. Indeholder ca. 3.700 dåseringe 
 

De 18,4 kg. svarer til ca. 68.080 dåseringe - et meget flot resultat. 
En rigtig stor tak til alle involverede for det de mange dåseringe. 
 

Dåseringe modtages, og afleveres til en gildebror  
i Hørsholm Rungsted Gildet.  

Alice og Povl-Erik 
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Stafetten Benny Larsen 

 
 
 
 
 
 
  

Da regeringen snakker meget om skattelettel-
ser er her nogle udtalelser fra børn.  
 
Skattelettelser betyder, at man får penge ved at arbejde,  
men ikke af sin chef. (Pernille 9år)  
 
Når man får mere i løn, bliver skatten dyrere.  
Det kalder man skattelettelse. (Emil 9 år) 
  
Skattelettelse er, når man får nogle penge tilbage,  
så bliver man lettet over det. (Alexander 10 år)  
 
Skattelettelse er, når man har penge nok til at betale skatten.  
Så bliver man så lettet. (Anna 10 år)  
 
Det hedder skattelettelse, fordi man jo helst ikke vil betale skat. Og 
så er det en lettelse, hvis man ikke skal betale. (Emma 10år)  
 
Hvis man arbejder godt i sit job og tjener flere penge,  
får man skattelettelse. (Michael 9 år)  
 

Fortsættes på side 5 

Nyt om brugergruppen på Græstedgård 
 

Kultur og Fritidsafdelingen inviterer alle foreninger, der bruger Græstedgård til 
møde: Torsdag den 7. december 2017 kl. 17 på Græstedgård  mødelokale 7 
 

På mødet skal der vælges medlemmer af brugergruppen på Græstedgård. 
  

Fra Center for Plan, Kultur og Erhverv deltager: Susanne Mosbæk, Ole Andersen 
og Maria Brown.  
 

Vi glæder os til at se Jer alle sammen, max 2 deltagere fra hver forening. 
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Lis Larsen skriver stafetten i januar 2018 

 

Børn har også en mening 
om en pensionskasse.  
 
En pensionistkasse er en kasse, hvor der 
står: ”Giv penge til de ældre. (Dea 8 år)  
 
Når pensionister dør, begraver man dem i 
en pensionistkasse. (Andrea 8 år)  
 
Hvis man lige pludselig ikke har noget job. kan man få en pensionskasse, 
hvor der er penge i. (Martin 8 år)  

 
       Benny  

Kære Gildebrødre. 
 

Tusind tak for gaven (efter eget valg),  
som jeg blev betænkt med i anledning  
af min 75 års fødselsdag. 
 

Med gildehilsen 
Kai N. Andersen 
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ISGF AISG 

International Scout and Guide  
Fellowship  
(An organization for adults) 

Amitié Internationale Scoute  
et Guide 
(Une organisation pour adultes) 

 

FELLOWSHIP DAY MESSAGE 2017 
 

Dear members and Friends. 
 

Hilsner fra den nye Verdenskommite. 
Jeg vil gerne ønske alle tillykke med en succesfuld 28. Verdens-
konference, som blev holdt i Bali, Indonesien. Samtidig vil jeg ger-
ne udtrykke vores taknemmelighed for valget af os til at tjene vort 
fællesskab i de næste 3 år. Tak for det ansvar I har betroet os. 
 

Når vi fejrer vores Fellowship Day 2017, skal vi huske, at der er så 
mange onde ting i verden der har brug for helbredelse, og en del 
af helbredelsen kommer fra os alle sammen. Der er stor nød i ver-
den lige fra sult, sygdom, fattigdom og nu flygtningekrisen i man-
ge områder. 
 

Kære venner, som det blev præsenteret under konferencen, skal 
vi huske og give plads i vore hjerter til flygtninge over hele verden 
og især til flygtninge fra det sydlige Sudan, der 
bosætter sig i IMVEPI i Uganda. 
 

På denne Fellowship Day vil vi gerne benytte lejligheden til at lan-
cere The Refugee/Shelter-project for IMVEPI i Uganda. 
 

http://www.isgf.org/index.php/en/download/projects/refugees-south-sudan 
 

Vi har behov for din støtte til at rejse penge til at tilbyde husly / 
telte til 1000 familier, der har hårdt brug for dem. 
Og vi vil arbejde for at gennemføre alle andre projekter, såsom 
HAITI indtil det er færdiggjort. 
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Der er tilstrækkelige ressourcer til os alle i verden, hvis bare de, 
der har mest, er villige til at dele med dem, der kun har lidt eller 
ingenting. 
Når vi fejrer denne for os så vigtige dag, skal du tænke på en 
handling, du kan gøre for at bringe et smil til en person i nød. 
 
Som vores grundlægger lord Baden Powell opfordrede os til at 
forlade verden lidt bedre end vi fandt den, gør dig umage for at 
gøre dit samfund lidt bedre i morgen end det var i går. Som team 
vil vi gøre vort bedste for at støtte disse initiativer. 
 
Vi benytter derfor lejligheden til at lancere dette projekt på  
Fellowshipday 2017 Yours in Fellowship 

 
Mathius Lukwago 
Chairman 
ISGF World Committee 
 

Avenue de la Porte de Hal 38 • B-1060 Bruxelles • Belgique 
Tel/Fax +32 2 511 4695 • E-mail worldbureau@isgf.org • http://www.isgf.org 

Compte bancaire: ING : 310-0369433 46 – IBAN : BE33 3100 3694 3346 –  
BIC : BBRUBEBB 
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Gildehal på Græstedgård 8 november 2017 
 

Under Gildehallen fik Lisbeth Christensen og  
Ruth Pedersen overrakt 25 års nålen  
af Gildemester Jens Erik Stubkjær 

 

Jens Erik takkede i talen Lisbeth og Ruth  
for deres store indsats i gildet. 

 

Lisbeth Ruth 
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FLYGTNINGE indsamling i Ganløse d. 5 november 2017 
 

Vi startede dagen på Rytterskolen i Ganløse kl. 9.30, det er her vi lånt lokale i 
mange år af menighedsrådet. 
 

Ca. kl 10.00 kom alle dem som skulle have indsamlingsruter, der kom flere 
end vi havde brug for, så nogle måtte tage hjem igen. 
 

En  ekstra  oplevelse i år var at jeg fredag før indsamlingsdagen blev ringet 
op af Dansk Flygtning Hjælps kontor i København, hvor De spurgte om deres 
nye generalsekretær Christian Friis Bach  måtte komme og gå på en af vores 
ruter, det var han meget velkommen til. Christian  bor i Ganløse. 
 

Det var PR for flygtninge indsamlingen, så der var pressefolk og fotografer. 
 

Der blev i alt i Ganløse området indsamlet ca. 15.000 kr. kontant 
MobilePay kr. 8.500 for Ganløse og Stenløse 
 

Lisbeth og Henning 

FLYGTNINGE indsamling i Stenløse d. 5 november 2017 
 

I Stenløse havde vi i år en dårlig indsamling hvis vi kun ser på antal indsamle-
re og indsamlede beløb. 
 

Der kom de sidste 3 dage inden indsamlingen rigtig mange afbud. 
Dette betød at vi i Stenløse havde en del udækkede ruter, især i Veksø var der 
dårlig dækning, det plejer ellers at være dem der udleveres først. 
 

Det betyder at vi i Stenløse/Ganløse området fik indsamlet kr. 42.343,-  
(ca. 8000,- mindre end sidste år ).  
 

Inge 

FLYGTNINGE indsamling i vores område 
 

Kære alle 
Tak for hjælpen i forbindelse med årets indsamling.  
Både til dem der hjalp i dag, og til dem, der har været på i løbet af ef-
teråret. Der er dejligt at samarbejde med et erfarent team, der klarer 
vanskeligheder med godt humør.  
 

Nedenstående er sendt til alle indsamlere med mailadresser. 
 

Med venlig hilsen 
Jens Erik 
 

Stenløse området kr.   33.838,00 
Ølstykke området kr.   42.607,00 
Ledøje/Smørum kr.   31.317,00 
——————————————— 
Egedal I alt  kr. 107.762,00 



Side 11 

Dansk Flygtningehjælp er en privat  
humanitær organisation 

 
Er oprettet i 1956 for at tage hånd om de 1400 ungarske 
flygtninge, der ankom til Danmark i kølvandet på Sovjetunio-
nens invasion af Ungarn. 
 

Organisationen har siden undergået store forandringer, og 
den er i dag Danmarks største humanitære NGO og hjælper 
flygtninge og fordrevne i mere end 30 lande - udover mange 
aktiviteter i  Danmark. 
 

NGO, Non-Governmental Organizations 
 

Samlebetegnelse for en række større eller mindre, private, 
frivillige organisationer med hver sit særlige interesseområde.  
 

NGO' er er karakteriseret ved at være juridisk og organisato-
risk uafhængige af statslige myndigheder; de spiller en væ-
sentlig rolle  
som supplement til den etablerede politiske proces og medvir-
ker til, at marginaliserede grupper og interesser får større ind-
flydelse.  
 

Der er en glidende overgang fra helt private organisationer til  
hovedsagelig offentligt finansierede. 

FLYGTNINGE indsamling i Ølstykke  d. 5 november 2017 
 

I Ølstykke blev der i alt indsamlet kr. 50.046,50. 
Heraf kom 7.440,- ind fra MobilePay. 
 

På landsplan blev der indsamlet 15. mio. kr. 
generelt var der en mindre nedgang; men i Ølstykke en fremgang på 30 %.  
 

Dog var 2016 uden Mobile Pay og 2017 var med Mobile Pay. 
 

Med venlig hilsen 
Jens Erik 
Jeg glæder mig til at samarbejde med jer næste år. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Organisation
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Vi mødes på Græstedgård 
  

Lørdag den 9. december kl. 17.30 
  

Pris kr. 125 pr. person ekskl. drikkevarer 
 

Medbring en gave, der har med jul 
at gøre til en max. Pris 25 kr.  

 

 
 

Tilmelding senest søndag den 3.december  til: 
  

Lissi mail: l.soerensen@cdnet.dk  eller      
            tlf. 4717 9044 

Annie  mail: annie.andersen@cdnet.dk  eller   
             tlf. 2551 8949 

  
På gensyn til starten på en hyggelig  

julemåned 
Gr.1 

Julefest 

mailto:l.soerensen@cdnet.dk
mailto:annie.andersen@cdnet.dk

