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Kære gildebrødre.  
 

Vi er desværre stadig omfattet af Corona forsamlingsforbud frem til ny udmel-
ding fra Mette Frederiksen den 28.2.2021. 
 

Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt, at melde ud om vi kan hol-
de gildetinget planmæssigt den 10.3.2021. 
 

Når Coronastatus kendes, melder vi ud om vi kan fastholde gildeting den 10.3. eller det 
må aflyses. 
 

Kan vi fastholde gildeting, vil indkomne forslag der skal behandles på gildeting blive  
udsendt på mail og med post til dem der ikke har adgang til mail. 
 

Efterfølgende og inden Gildetinget afholdes vil i få tilsendt beretning fra grupper, udvalg, 
regnskab m.v. . 
 

Med gildehilsen 
Annie Andersen Kansler 

Kære Lars og Ulrik med familie. 
 

Vi er mange i Ølstykke Gildet, som med 
taknemmelighed og glæde mindes de år, 
hvor vi havde Kirsten og Kaj i vort Gilde. 
 

 

De blev begge optaget den 25. april 1984. 
De var meget engagerede i Gildets aktivite-
ter, kreative og opfindsomme.  
Som et eksempel udenfor generelle spejder 
færdigheder, arrangerede de danseskole i 
gruppe 6 i tiden 1997 til 2000, hvor vi træne-
de lancier. 
 

Kirsten døde den 14. august 2002.  
Se nekrolog i Knuden, september 2002.  
Læs derefter Stafetten, skrevet af Kaj i sep-
tember 2005. Her ser Kaj tilbage på de 3 år, 
der er gået siden Kirstens død, og sammen-
fatter tankerne i et digt af Valdemar Rørdam. 
Efter yderligere 7 år i Gildet måtte Kaj give 
op, og meldte sig ud. Men han blev ved med 
at hjælpe, hvor der var brug for ham, specielt 
i forbindelse med Landsindsamlinger for 
Dansk Flygtningehjælp. 
 

 

Efter at Kaj var flyttet til Hillerød, besluttede 
han, trods sygdom, at han ville være aktiv, 
og meldte sig ind i Hillerød 2. Gilde.  
Desuden tog han kontakt til den lokale afd. 
af Ældresagen, for også at være aktiv der. 
 
 

Til det sidste plejede Kaj venskabet med 
nogle få gamle venner i Gildet. 
 

Æret være hans minde. 
Jens Erik 
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Anna Rasmussen  25. Marts 
  

Redaktionen ønsker tillykke  

Kai Normann Andersen  skriver stafetten i marts 2021 

 

Tusind tak for deltagelsen og al-
le blomsterne ved Mogens bisæt-
telse 4-2 fra Stenløse kirke.  
vi syntes vi fik sagt farvel til  
Mogens på en dejlig solskins dag, 
og alle sang for ham uden for  
kirken, når man ikke måtte inde i 
kirken. Tak for fanevagten og at i 
fulgte med da han kørte. 
det glædede hele familien. 
Tak til grupperne for alle de 
smukke buketter jeg har modta-
get her hjemme. det varmer at så 
mange har tænk på mig i den svæ-
re tid. 
 

   kærlig hilsen fra Tove. 
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Stafetten Jytte Normann Andersen 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 marts 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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”Med mod skal det nok lykkes”  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad skriver man om i en Coronatid ? Alt er lukket ned, men så har man jo tid til at rydde op 
i skuffer og skabe. Under sådan et ’anfald’ fandt jeg en lille bog med teksten ’Med mod skal 
det nok lykkes’; den indeholder visdomsord, som godt kan bruges til at opmuntre én under 
nedlukningen.  
 

Her er nogle sætninger fra bogen. 
 

Mod har en utrolig kraft og kan udrette mirakler. Mod kan ikke købes for penge, men man 
kan indgyde hinanden mod. 
 

Mod og beslutsomhed kommer fra hjertet. Hvis man virkelig er overbevist om en sag, vil 
man også være i stand til at gøre en ekstra indsats og få den gennemført. 
 

Ubevist er vi tit plaget af angst, der får os til at miste modet. Frygt, som vi ikke kan danne os 
noget klart billede af, ligger som en tæt tåge i vores sjæl. Hvis man forstår dette, kan hver-
ken angst eller frygt gøre én noget. 
 

Der er ofte ting, man gerne vil ændre, men som man aldrig rigtig får taget fat på. Fat mod. 
Ethvert forsøg kan selvfølgelig mislykkes, men hvis man ikke prøver, har man på forhånd 
mistet chancen. 
 

Man skal tit overvinde sig selv for at nærme sig andre. Når man er bange for at blive afvist, 
kræver det virkelig mod. Så meget desto gladere bliver man, hvis det lykkes, og man mødes i 
forståelse. 
 

Stafetten forsætter på side 4 
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De fleste kan se tilbage på en større eller mindre skat af livserfaring. Man har set og hørt 
mange ting og brugt dem som målestok for sine handlinger. Dette burde give én mod nok til 
at gå i kast med nye udfordringer. 
 

Hvis man ikke rigtig kan finde ud af tingene, er det ingen skam at bede om hjælp. På den ene 
side kræver det mod at forlade sig på andre, på den anden side er det godt at have nogen at 
dele sin usikkerhed med, og som kan opmuntre én.   

Hvis man isolerer sig og holder sig for sig selv, kan man med rette frygte, at begivenhederne 
løber én over ende. Men hvis man åbner sig og tager del i det, der sker, kan man lettere selv 
gribe ind og ændre sig skæbne, hvis det skulle blive nødvendigt. 
 

Glæd dig over livet 
Glæd dig over det enkle 
Lad os drømme sammen 

I fællesskab lykkes alting 
Tro på dig selv 

Med mod skal det nok lykkes 
 

Med gildehilsen 
Jytte 

 

Mindeord om Mogens Nielsen    23-01-2021 
 

Det er med sorg, at jeg skal informere om, at vores gildebror gennem 39 år, Mogens Nielsen 
er død I en alder af 81 år. 
 

Mogens blev optaget i Gildet den 14. april 1982. Og Mogens fik sat mange tydelige spor i 
vort Gilde og i Indien, blandt vore sponsorbørn. I over halvdelen af sin gildetid, deltog  
Mogens i Gildeledelsen som Herold, heraf 20 år som faneherold. Mogens var en dygtig hånd-
værker, og han kunne kombinere dette med stor opfindsomhed og hjælpsomhed. En af de 
geniale opfindelser var en maskine til automatisk afsendelse af morsebeskeder. I mange år 
var Mogens med i Hellebardløb, fællesløb og gildeløb, hvor hans opfindsomhed, gjorde po-
sterne spændende. 
 

Mogens påtog sig væsentlige opgaver, når det drejede sig om Banko, og uddeling af kirkebla-
de og antennebreve. I forbindelse med vore interne arrangementer, var Mogens ligeledes 
meget aktiv. Han havde en forunderlig rolig måde at være morsom på, og han kunne læse 
julehistorier, der fængslede os alle. 
 

Vi vil ære Mogens ´s minde, og lade kærlige tanker gå til Tove, Bente og Karin. 
 
Jens Erik 
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