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Det er Onsdag den 16.december 2020 med dejligt
solskin og 9° som lokkede med en tur ud i det fri.

Henning Christensen
8. Januar
Gunhild Stubkjær
12. Januar
Arny Juul Munch
13. Januar
Jytte Normann Andersen
18. Januar
John Jensen
25. Januar
Redaktionen ønsker tillykke

Slippe hjemmefra i disse for os alle i så underlige tider,
som vi ikke har oplevet før. Er man da ikke gl spejder.
Vi er og blev inspireret af gruppe 2’s indlæg i Knuden fra
’December 2018.
En troldetur og jeg Povl-Erik havde taget min egen dejlige
”troldetøs” med til oplevelserne.
Og vores dag startede kl. 10.43 og med hjemkomst kl. 15.19 uden frokost pause (alt var lukket, og vi havde ikke taget madpakke med.
Vi blev ikke snydt med oplevelse - vi så 3 af kæmperne - som er skabt af Thomas Dambo,
nemlig Thomas på Bjerget, Lille Tilde og Oscar under Broen,
Dejlig og vidunderlig gåtur i skønne Danmark i Hovedstadsområdet.
MGH. Alice og Povl-Erik

Traditioner holder normalvis - men bør vi ikke bryde dette ?
Ikke mindst set i Coronas skygge
ÆV og ærgerligt - det har vi ikke prøvet før.
Vi har talt med vores børn, svigerbørn og børnebørn om, hvor fantastisk det har været at
leve uden at krig har hærget Danmark, at have
arbejde og bo i et velfærdssamfund.
Corona (Covid 19) kom som en hvirvelvind
og ændrede vores dagligdag.
ØV - hvorfor rammer det os – er det en straf
til menneskeheden.
Kom til at tænke på, at for år tilbage var antallet af sæler globalt et problem.
Naturen ”ordnede” det med at sælerne fik en sælpest (en virus), som slog tusindvis af sæler ihjel.
Til sagen - bør vi ikke i Gildet se i øjnene, at Corona har lukket vores mødeaktivitet ned. Vi foreslår, at nuværende grupper fortsætter et år mere. Så i stedet for at
være sammen i 3 år, foreslår vi 4 år.

Lille Tilde

Gildeledelsen behøver ikke overveje nye gruppe får i foråret 2022.
MGH.
Povl-Erik og Alice

Tove Nielsen skriver stafetten i februar 2021
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Kære Gildebrødre med familie
I år holder jeg jul hos min yngste søn Kim i
Ny Sperrestrup ved Ølstykke.
Måske deltager min ældste søn Rene’ og mit
barnebarn Tobias, der arbejder med IT, også, hvis
ikke der kommer nye restriktioner.
Kim bor lige ud til de åbne marker, hvor der i den
varme årstid er heste og køer på græs.
Jeg fik en forsmag på julemaden hos Kim fredag den
27. november, hvor han havde pyntet flot op til jul.
Kim serverede flæskesteg med sovs og brune kartofler samt tilbehør.
Senere lavede Kim sine berømte æbleskiver efter en meget gammel og god opskrift.
Der var også mulighed for at indtage div. forskelligt slik.
Det blev en rigtig dejlig aften, Kim gav mig nogle dejlige stykker flæskesteg med hjem, så
jeg havde mad til et par dage.
Jeg kunne næsten ikke finde vej hjem pg. af tåge, men med 40 km i timen lykkedes det
alligevel.
Kim’s datter Mette bor i England, det har hun gjort fra hun var 3 år gammel, hun holder Jul
hos sin mor i år, sidste år holdt hun jul i Danmark. De bor alle i nærheden af Northampton.
Kamran, Mette’s kæreste holder jul hos sine forældre i Birmingham, han arbejder med IT og
spiller cricket i fritiden.
Mette arbejder i et shopping center, hvor hun interviewer jobansøgere, hun har en universitetsuddannelse i health and beauty.
Hun bager dansk wienerbrød i sin fritid, og det sælger hun ved forskellige Pub’s og restauranter i England.

Rene’s datter Tenna, arbejder
som chefstewardesse på et skib,
hun sejler rundt i Caribien i
julen, hun bor i USA sammen
med sin mand Ryan, der sejler
som maskinmester, men ikke
mere på samme skib, de må
vente til engang i januar måned
med at holde jul i Florida, hvor
de bor.
Med ønsket om en god jul og et
godt nytår, til alle gildebrødre med familie, og at vi snart kan mødes igen i det nye år.
Mgh.
John Jensen

Mogens Nielsen

Stafetten

Først vil jeg ønske alle i
Gildet et godt nytår, og
kunne jeg gøre noget til det,
ville det blive, som Faber
skrev i højt for træets grønne
top (hvad du ønsker, skal du
få), men så nemt er det ikke.
Verden er desværre i en situation, hvor det er en virus der bestemmer hverdagen over det meste af jorden i dag, og måske også i fremtiden. Der er jo et
kapløb i gang, mellem videnskab og smitte (virus).
Vi har desværre også en anden side, som hedder dagligdag og kultur Danmark, som er jo et af de samfund, der har mange foreninger hvor medlemmer
mødes og driver fælles interesser. Søger du på kultur og fritid i Egedal, giver
det hurtigt 143 svar.
De mindre aktiviteter vil måske forsvinde. Medlemmerne betaler jo ikke kontingent til noget de ikke kan deltage i.
Jeg har ikke hørt at man kan søge tilskud til forening der ligger stille.
I ældre områderne er der en naturlig afgang, men hvad med tilgang ?
Vi nærmer os jo tiden hvor vi skal have nye grupper,
og ser vi på vort gilde, er der flere som ikke er selvbefordrende mere. Jeg får tit at vide at man ikke skal
være
pessimist, men er man forberedt, bliver man kun halvt
så skuffet.
Jeg håber at vi har lyse tider på vej, og kan mødes
uden Corona.
Hilsen Mogens
Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 januar 2021 kl. 18:00
Lene Jørgensen
Povl-Erik Høxbroe
Strandbakken 39
Engvej 28
3600 Frederikssund 3650 Ølstykke
lene-j@email.dk
ape@hoxbroe.com
5196 3099
2326 6032

Regnr. 1551 kontonr. 3433302834
www.oelstykkegildet.dk
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Jubilæer

1996 var året, der startede med en stor fremgang.
Under nytårsgildehallen blev der optaget 5 nye gildebrødre.
Vi vil her ønske dem tillykke med jubilæet og da vi ikke
forventer at kunne holde Gildehal i Januar, må vi vente med
fejringen til førstkommende Gildehal.
Stort tillykke til Anne-Grete, Lene og Poul Erik, Lisbet og Peter.

Julehilsen 2020

Kære Gildebrødre. Her mod årets slutning, vil gildeledelsen gerne siger Jer tak for
året, der snart er gået og ønske Jer en glædelig jul. Det store ønske for det kommende år er, at der bliver startet op med vaccinationer i første kvartal, og at smittetallet er kommet så meget under kontrol i andet kvartal, at vi der kan genopstarte
en forholdsvis normal aktivitet i Gildet. Tak for jeres tålmodighed og godt nytår.
Gildeledelsen

Bemærkninger i en svær tid

STOR TAK til Amalie

<– spejderidéen for voksne
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Vi ønsker alle et godt nytår
Redaktionen

Redaktionen sender de bedste nytårsønsker til
jer alle og jeres kære med tak for året der gik

2020
2021
Årsplan 2021
09/01
18/01
10/02
10/03
14/04
03/05
12/05
09/06
17/06
29/08

Nytårsgildehal
Gilderådsmøde
Gildemøde
Gildeting
Sct. Georgs gildehal
Distriktsgildeting
Gildemøde
Gildemøde
Friluftsgildehal
Gildeskovtur

Gruppe 1
Gildeledelsen/gruppeformænd
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
1.Hillerød
Gruppe 5
Gruppe 1
Arrenæs
Udvalg

<– spejderidéen for voksne
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<– spejderidéen for voksne
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