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Side 2 

Lisbet Hovgaard-jensen   7. April 
Kirsten Ahrendt    9. April 
Benny Larsen   10. April 
Kaj Frandsen   18. April 
Poul Kaltoft    24. April 

Redaktionen ønsker tillykke med  
fødselsdagen 

Dagens navn: 
 

7 april: Egesippus:  
            Var en jødisk historiker, der døde i Rom år 180   
 

9 april: Procopius:  
             Biskop fra Nikomedea. 
 

10 april: Ezechiel:  
              Profet der udtalte: Han vil dømme dig efter dine veje. 
 

18 april: Eleutherius:  
              Pave fra 174 -189 
 

24 april: Albertus:  
               Konge og philosof født 1206 død i Køln 1280 

Send et indlæg om hvad i bruger samværet i  
grupperne til. 
 

Temaer, oplæg til gruppemødet osv. 
 

Mvh.  
Lene, Kirsten og Povl-Erik  

Side 7 

Ølstykke Amatør opfører 

Torsdag d. 11. april 
Fredag d. 12. april 
Torsdag d. 18. april 
Fredag d. 19. apnil 
Søndag d. 21. april  
Alle dage Kl. 19.30 
Billetpris kr. 50,00. 
  

Lørdag d. 13. april serveres en let anretning fra 
Cafe Bain Marie fra kl. 18.30.  
Billet og mad kr. 125.  
Til alle forestillinger Vand, Vin og øl til rimelige priser 
Vibeke 

Et stor tak for det store fremmøde på rådhuset lørdag den 16. 
marts 2002, da vi meget overaskende fik tildelt Ølstykke  
kommunes lederpris. 

 
 
 
 
 

Hilsen Benny og lis. 



Side 6 

Kære gildebrødre. 
 

Først tak for et godt gildeting. 
Dernæst: 
Vi har i længere tid haft diskussionen om riddertrinnet. 
Jeg ved godt at grupperne har taget det op ind imellem, 
men nu er det ved at være tid til at samle tankerne og  
sætte dem ned på skrift, hvis vi vil afleverer vores  
meninger. 
Derfor, kunne I ikke sende mig en mail eller et brev,  
stikke en lap i hånden på mig, kort eller lang. Så vil jeg 
prøve at konkluderer på det.  
 

Har I ikke lyst til at give jeres meninger til kende, så  
fortæl mig også det, så jeg ikke skal gå og vente på indlæg 
der ikke kommer. 
Jeg er nød til at sætte en deadline til den 1 maj, men da det 
ikke skal være en lang afhandling går det nok  Håber jeg. 
 

Med gildehilsen 
 

Kirsten Ahrendt 
 
 

Side 3 

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. April. 
Meget gerne på diskette eller via E-mail 
 

Kirsten Ahrendt      Lene Jørgensen    Povl-Erik Høxbroe 
Søholmvej 7       Strandbakken 39   Engvej 28 
3650 Ølstykke      3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 
K_p@post10.tele.dk   pej@teknik.dk               ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 17 87 31       47 36 16 20    47 17 70 32 

Bankoshow i hallen den 7. Marts 2002 
 

Bankoudvalget takker alle for en god indsats på dagen. 
Vi fik udsolgt af Skrab, Kinsesere, pølser, sodavand og 
det allervigtigste - alle stole var også udsolgt. 
 
Ca. 675 gæster havde nogle fornøjelige timer. 
 

Halinspektør Mogens Schrøder håber at kunne  
indkøbe flere stole (50 stk.) til næste år dvs.til  
den  6. Marts 2003 
 

Med bankohilsen 
Mogens Lis, Alice, Per, Peter, Bjarne,  
Poul Erik, Benny og Povl-Erik 

Ændringer i redaktionen 
De 2 gamle redaktører takker Ove for godt samarbejde igennem de  
sidste to år, og byder Lene velkommen i redaktionspanelet. 

Kære Gildebrødre. 
Hjertelig tak for Jeres venlige opmærksomhed og de smukke blomster-
hilsener i anledning af min sygdom og hospitalsindslæggelse. 
 

Med gildehilsen 
Per Pedersen 
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Poul Kaltoft  skriver stafetten i Maj 2002 

Stafetten Poul Erik Jørgensen 
                      
 

Danmark er godkendt som vinland. Danmark har officielt tre 
vingårde, den ene er Domain Aalsgaard. Vinbonden hedder 
Lars Hagerman. Den første vinstok blev plantet i 1969 i ha-
ven. Nu står en halv hektar vinmark eller 1.212 planter under 
Lars Hagerman's beskyttelse, og det er hvad man maksimalt 
kan klare i fritiden. Ifølge en tysk bog vil en vinstok se sin 
bonde mindst en gang om dagen, og det gør Lars Hagerman's 
fra marts til oktober. Den svenskfødte Lars Hagerman er do-
cent ved Københavns Universitet, og har således kun sin fri-
tid. Sidste år høstede han ca. et ton druer. De kommer på  
flaske i maj. I år regner han med at tappe 1.500 flasker god 
hvidvin. Det er nemlig blevet hans passion. Planterne 
kommer i en kasse med posten og stammer fra Main-dalen i 
Tyskland. Han satser først og fremmest på druesorterne Orte-
ga, Madeleine Angevine og Siegerrebe. De kan høstes i okto-
ber i Danmark, og får dermed så mange soltimer som overho-
vedet muligt. I sine ferier har han været i praktik hos vinbøn-
der i Alsace og Franken. Sidste år fik han tilladelse af myn-
dighederne til at sælge sin vin. En flaske koster ca. 135 kr., 
og jeg har sat mig for at jeg vil prøve at smage den danske 
hvidvin, det må da være en herlig fornemmelse at sætte 
dansk hvidvin på bordet. 
 

Med venlig hilsen 
PEJ Teknik 
Poul Erik Jørgensen 

Side 5 

Husk I - DAGEN   Lørdag den 13 april 2002  i 
"Dragehytten" Frydenborgvej 19. Hillerød 
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kl.09.30  Kaffe og rundstykker. 
kl.10.00  Velkomst ved Distriktets Uddannelses Sekretær. 
               Oplæg til dagens emne: 
               Afslutning på drøftelsen af gidebevægelsens struktur. 
kl.10.10  Indlæg ved Jørgen Gybel Jensen medlem af Ridderudvalget. 
kl.10.30  Indlæg ved Martin Dreier. Tidligere Provincialgildemester.  
kl.10.50  Kort pause. 
kl.11.00  Gennemgang af gildernes svar på Ridderudvalgets spørgsmål. 
kl.12.00  Frokost. 
kl.13.00  Paneldiskussion om dagens emne. 
kl.14.45  Eftermiddagskaffe. 
kl.15.10  Dansk Røde Kors i Afrika ved Bent Kaufmann. 
kl.16.00  Tak for i dag. 
Tilmelding til dagen, af hensyn til frokosten (buffet), der koster 40.-kr. 
eks. drikkevarer, senest den 8. april. på tlf. 4772 0532 eller 
tlf. 4772 2627. og på E:mail  boerge.bojsen@get2net.dk 
Med gildehilsen 
Børge DUS. 

Lederprisen i Ølstykke kommune  
Lørdag den 16. Marts fik Lis og Benny ved et festligt arrangement  
overrakt lederprisen af Erhard Filtenborg på Ølstykke Rådhus.  
Erhard Filtenborg holdt en tale for Lis og Benny.  
 
Lis og Benny Larsen har udført en betydelig indsats ved besøg af børn fra  
Tjernobylomridet og som forvaltere af Erik Harefods hytte.  Lis og Benny 
har ved besøgene fra Tjernobylbornene taget fri fra arbejde i de tre uger, 
hvor børnene har været indlogeret i Danmark og har boet i deres cam-
pingvogn på spejderengen, hvor børnene opholdt sig. De var i midten af 
1985 primus motor for opførelse af Erik Harefods weekend hytte Væreha-
rebo, og for denne indsats indstillede Erik Harefod og Værebo Grupper i 
2000 Lis og Benny Larsen til modtagelse af Det Danske Spejderkorps 
hæderstegn.      
 
Vi ønsker alle Lis og Benny hjertelig og velfortjent tillykke 


