Årsplan 2021 - 2022
Ølstykke Gildet
(stiftet 29. september 1976)

GM

Jens Erik Stubkjær, Marienlystvej 6, 3650 Ølstykke
 47 17 91 65, E-Mail: jestub@pc.dk

GK

Annie Andersen, Ryttervænget 37, 3650 Ølstykke
 25 51 89 49, E-mail: acandersen1949@gmail.com

GS

Inge Hallum, Sandalsparken 76, 3650 Ølstykke
 20 20 93 97, E-mail: b.l.larsen@cdnet.dk

RED

Lene Jørgensen, Strandbakken 39, 3600 Frederikssund
 51 96 30 99, E-mail: lene-j@email.dk

RED

Povl-Erik Høxbroe, Engvej 28, 3650 Ølstykke
 23 26 60 32, E-mail: ape@hoxbroe.com

2021
29/08
08/09
13/09
13/10
21/10
10/11
04/12

2022
08/01
17/01
09/02
09/03
13/04
03/05
11/05
08/06
16/06
28/08

Skovtur
Sct. Georgs gildehal
Gilderådsmøde
Gildemøde
Fellowshipday DIS –
Gildehal
Julegildemøde
Nytårsgildehal
Gilderådsmøde
Gildemøde
Gildeting
Sct. Georgs gildehal
Distriktsgildeting
Gildemøde
Gildemøde
Friluftsgildehal
Gildeskovtur

Gruppe 1
Gildeledelsen/gruppeformænd

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke

Gildekansler
Annie Andersen
Ryttervænget 37
3650 Ølstykke
25 51 89 49

www.oelstykkegildet.dk
acandersen1949@gmail.com

KNU

DEN

Maj

2021

Gruppe 2

GIM’erne Elværket/Frederikssund

Gruppe 3
Gruppe 4

Gruppe 1
Gildeledelsen/gruppeformænd
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Frederiksværk
Gruppe 1
Gruppe 2
2. Hillerød
Udvalg

Annie Andersen
GK

Side 8

Sct. Georgs Gildet

Ølstykke

Gildemødet i
Maj 2021
afholdes ikke

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
44. Årgang
Nr. 440
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Fortsat fra side 6

Skønner vi på den lykke?
Benny Andersen har skrevet et digt om lykken.
Det giver stof til eftertanke:

Hanne Danielsen
8. maj
Ingelise Petersen
22. maj
Redaktionen ønsker tillykke

Kære Gildebrødre.
Regeringens seneste udmelding om forsamlingsforbud fra den 21.maj gør det
muligt at mødes i foreningsregi med op til 50 personer indendørs og med restriktion om, at alle over 70 år har et Coronapas. Selv om man er vaccineret, kan man
godt være smittebærer.
Da vi I gildet stadig har gildebrødre under 70 år, kan vi ikke være sikker på, at
alle er færdigvaccineret inden vores fastlagte mødedato den 9.juni.
Gildeledelsen har, som tingene ser ud p.t.. truffet beslutning om, at genoptage
vores gildemøder efter sommerferien, hvor vi forventer, at alle, der ønsker at tage
imod vaccinering er færdigvaccineret. Det er Gildeledelsens forventning, at det
1. møde vil være den 8.september. Mødet planlægges, som et kombineret møde,
hvor der først afholdes Gildeting og derefter Gildehal.
Indkaldelse vil fremgå i juni Knuden.
Det er den nye gruppe 1, der skal stå for mødet.
(Der henvises til den ny gildekalender i Knuden).
(Gildeledelsen følger fortsat regeringens udmeldinger og tager derfor forbehold
for eventuelle ændringer).
På gildeledelsens vegne
Annie Andersen
Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 maj 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
Side 2

Der er noget særligt ved lykken.
Man kan blive helt glad
når man møder den
men også beklemt
står stille lidt lister sig så varsomt frem
som i et minefelt
og hver gang man sætter foden ned
uden at ryge i luften
glemmer man enten at nyde lykken
eller bliver sur over ikke at vide
hvor længe den varer.
Så når modgangen endelig melder sig
er det en lettelse
som om man er kommet i sikkerhed.
Det er nu skammeligt
for der er noget særligt ved lykken
som man ellers ikke møder måske ligger fejlen der
man kender for lidt til den
burde sætte sig mere ind i den
jeg tror det er en træningssag.
Vi må til træne. Rigtig godt og lykkeligt nytår.

OBS
.
Side 7

Jens Erik skriver:
Jeg har talt med Hanne, om vi måtte
bringe nogle af hendes 5. min Sct. Georg i Knuden.
Det ville hun gerne.
Jeg har så valgt den fra nytårsgildehallen i januar 2005.

5 min. Sct. Georg
Da jeg før jul gjorde mig tanker om, hvad disse minutter skulle
dreje sig om, var det dagligdags gøremål og tanker.
Dette års status drejede omkring vores egen lille navle.
Da jeg her efter nytår kom tilbage til, hvad jeg ville sige, var det
ud fra et helt andet perspektiv.
Der var vendt op og ned på verden både for de mennesker, der er
midt i katastrofen og for os andre, der "bare" er tilskuere.
TV gør, at vi får alle grufuldhederne og tragedierne ind i vores
egen stue. Vi ser ansigter, der er så fulde af fortvivlelse, at det er
ubærligt.
Vi hører historier om ofre og deres nærmeste.
Der er også nogen man ikke hører om, hvordan de har det. Det er
dem, der skal træffe beslutningerne, det være sig på
katastrofestedet eller i udlandet. Det må være tungt at beslutte, at
du kan få hjælp, men det kan du ikke. Du kan komme med et fly
hjem, men du må vente til næste gang. Hvordan mon de "ofre" har
det?
Skandinaver kommer hjem med skrammer på sjæl og legeme, og
selvom minderne kommer på afstand, er sjælens skrammer altid
med i bagagen. Også hos børnene. Børn, som måske har mistet en
eller begge forældre, og nu kommer så griske mennesker og tager
børnene med til en uvis skæbne.
Vi har meget at være taknemmelige for. Først og fremmest bor vi
på en del af jorden, hvor jordskælv og flodbølger ikke kommer og
ødelægger vores verden. Det der optager os er i den sammenhæng
bagateller.

Stafetten

Ruth Pedersen

Jeg er så heldig, at det nu er min tur til at skrive stafetten.
Jeg vil bruge den til at fortælle om min tilværelse efter at jeg solgte huset på Romancevej i Tangbjerg.
Jeg var så heldig at få en lejlighed på den gamle Svanholm Skole.
Lejligheden er på 3 værelser og er så stor, at jeg kunne tage
næsten al møblement med fra huset og installere det i lejligheden
uden at den virker klemt. Når man skifter bopæl, er man vel altid
spændt på hvem man får som naboer og om kemien med dem passer så nogenlunde. Der må jeg sige, at jeg har været ualmindelig
heldig. Min lejlighed ligger på 1. sal og har en dejlig altan med
morgen/middags sol. Naboerne på gangen er 2 enlige ’piger’,
1 ægtepar og en enlig herre af anden etnisk herkomst.
Vi 4 ’piger’ har det så fint sammen. Vi hjælper hinanden med alt
muligt – indkøb, lufte hund, bidrage med aftensmad, kaffeslapperas, gåture og hvad man ellers kan være hinanden behjælpelig
med. Desuden er der elevator op til vores gang og det er jeg meget
glad for – så får jeg ikke åndenød ved at bruge trappen.
Jeg føler i øvrigt ikke at min kondition er under middel; jeg tager
min cykel i næsten al slags vejr for at købe ind og tage på besøg
hos familie, venner og bekendte og det klarer jeg fint.
Men antal besøg er jo dalet i det sidste års tid; jeg glæder mig
undseligt til at kunne leve uden at alle skal formumme sig bag en
maske; man kan jo dårligt se hvem der er hvem.
Jeg håber, at I alle får en Corona fri, varm og blomstrende Pinse.
Med gildehilsen
Ruth

Ingelise Petersen skriver stafetten i juni 2021
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MIDT I EN COROTID
Kære gildebrødre
Tusind tak for gave (en lækker håndcreme), der
er
guld værd i disse tider), og blomster og hilsner
til
min 70 års fødselsdag.

MGH Lisbet

Der er heldigvis håb for vi mænd, for håndværkerfradraget gælder stadig i 2021!!!

Tænk - at de fleste af os gildebrødre har levet en i en ”rolig tidsperiode” uden
krig i Danmark. Danmark har deltaget i krig i verdenen og mistet og fået såret
vore udsendte soldater.
Det giver smerte hos mange familier.
Menneskets intelligens er utrolig. Udviklingen Globalt af teknik, medicin,
robotter, elektronik fortsætter i det tilsyneladende uendelige.
Og i Danmark er vi med blandt de førende i verdenen.
At der slutningen af 2019 ”dukker” en virus op, som udvikler sig til en Pandemi, kom uventet som en Tsunami, og har globalt forårsaget sygdom, dødelige menneskelige tab, kostet arbejdspladser, konkurser, gældsætninger af
stater - enorme summer.
Vaccinen: Utroligt at det lykkedes for forskere i verdenen, at fremstille vacciner på så kort tid.
I vores gilde må vi forvente indenfor en kort tid, at alle medlemmer som ønsker at blive vaccineret er færdig vaccineret.
Det giver håb om, at vi kan samles og gennemføre vore møder.
PT. kender vi ikke hvornår og hvilke betingelser møderne skal
ske under.
Ser frem til at mødes med jer alle.
Povl-Erik H

Smil

Kompagniet lå på Oksbøl Hede i vinterens slud. Det kneb - som - sædvanlig - med
forsyningerne, og fjerde deling havde ikke set mad i umindelige tider.
Sergenten greb felttelefonen. Som sædvanlig fungerede heller ikke denne perfekt.
Uden at vide det havde han fået fat i divisionsstaben og han galede op: - Hvad fanden i hede hule helvede, er dette her for en lortekrig! Det skal den onde lyne mig
ikke undre, om det er de flapører i staben, der møger rundt i det!
Se så at få fingrene ud af ...
- Ved De, hvem De taler med? afbrød en stemme.
- Nej.
- Det er generalmajor P. H. Høyenberg!
- Jaså, svarede sergenten: - Ved De, hvem De taler med?
- Nej.
- Gudskelov.
Klik
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