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Velkommen til den af 
Gruppe 6 arrangerede 

 
 

Julefest 2005 
 

lørdag, den 3. december kl. 18.00  
på Græstedgaard 

 
Vi starter i stalden med en drink og kanapéer 

og fortsætter i festsalen med 
hjemmelavet flæskesteg og ris á l’amande.  

 
Efter middagen underholdes med den originale 

baggrundshistorie om Peters Jul. 
 

Anden juleunderholdning kan påregnes!! 
 

Prisen for hele arrangementer er 100 kr. 
Inkluderet heri er ½ flaske vin til maden 

Drikkevarer herudover kan selvfølgelig købes 

 
Vi beder om, at I tilmelder jer senest den 25/11 til 

Henning, tlf. 48184084 e-mail: brosboel@worldonline.dk eller 
Lene, tlf. 51963099, e-mail: lene-j@email.dk 

 
 

 

Husk ! 
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Bjarne Sørensen   (09.01.91) 15. December 
Birgitte Friis-Mikkelsen  (10.01.04) 18. December 
 
I parentesen vises optagelsesdatoen i GIldet   

Redaktionen ønsker tillykke  

Månedens digt 
   Ind under jul, hvor er det trist, 

  snefog og kulde og korte dage; 
  sindet bøjer sig ned til sidst, 
  ved ikke, hvor det skal modet tage; 
  mindre og mindre af dag det lyser, 
  hjertet i kulde og mishag gyser, 

Kommer ej jul? 
 
     Jonas Lie o. 1865 

Julehilsen                                                          December 2005 
 
Inden vi alle bliver for optaget af julefrokoster, gaveindkøb og 
alt det andet, som traditionsmæssig tilhører den tid på året vil 
gildeledelsen benytte lejligheden til at sende en hilsen med øn-
sket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle gildebrødre 
og deres familier. 
Vi kan med stor glæde lade tankerne gå tilbage og mindes et gil-
deår med mange spændende og udfordrende aktiviteter, der har 
styrket vort sammenhold, så vi med rette kan stille store forvent-
ninger til mange gode timer i det kommende år 
 
                                                            Gildeledelsen. 
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Der er åben 

Med optagelse 
Lørdag den 7. januar 2006 kl. 18:30 

På Græstegård 
Vandrehal fra kl. 18:00 

 
Vi mødes i festtøj til  

 
”En aften i vin” 

 
Efterfølgende servering til en pris af  

kr. 115 
          Vin, øl og vand kan købes. 
 
   Musik og dans til ca. kl. 22:30  
      
 Tilmelding senest den 22. dec. 2005 til 
 
 Kaj Frandsen:                 47 17 71 88 
 
 Birgitte Friis-Mikkelsen: 48 18 03 02 
 Birgitte mobil:              22 24 82 18 
 

Gruppe 1 
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Velkommen til ny svend                           december 2005 
 
Det er med stor glæde at gildeledelsen  kan oplyse, at Birthe 
Christiansen fra gruppe 1 har søgt om optagelse i vort gilde. Bir-
the har hidtil stået på sidelinien og fulgt Ebo’s deltagelse i gilde-
arbejdet, men føler nu at tiden er kommet til selv at blive aktiv 
gildebror 
Birthe vil blive tilbudt at gennemføre Velkomstpakken sammen 
med GUS i forbindelse med sin forberedelse til  svend. 
Vi glæder os meget til den festlige optagelse, som er planlagt til 
at finde sted til Nytårsgildehallen  lørdag den 7 januar 2006. 
Gildeledelsen byder Birthe velkommen og håber at rigtig mange 
gildebrødre vil benytte lejligheden til at møde op og byde vores  
nye svend velkommen i gildet med et tillykke og ønske om et  
godt nytår. 
 
                                                     Gildeledelsen 

 
Fakkeltog. 
Traditionen tro arrangerer børne- og ungdomskorpsene og 
BUS i Ølstykke fakkeltog. 
I år bliver det den 7. december. Vi mødes ved stationen ved 
REMA kl. 18.00 og går 
derfra til Tofteparken og de beskyttede boliger. Vi standser 
tre gange undervejs og her synger alle med på et par julesan-
ge. Derefter fortsætter fakkeltoget til Udlejre kirke, hvor 
faklerne kastes på et bål. Alle går derpå ind i kirken, hvor 
sognepræst Jørgen Ankeer Jørgensen slutter aftenen af. Vi 
plejer at slutte omkring kl. 20.00. 
Hanne 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. december 2005 
Meget gerne på diskette eller via E-mail 
 

Christian Petersen      Lene Jørgensen    Povl-Erik Høxbroe 
Sønderparken 22      Strandbakken 39   Engvej 28 
3550 Slangerup      3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 
cfp@privat.tele.dk      lene-j@email.dk            ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 33 58 96       47 36 16 20    47 17 70 32 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk OBS. 

Græstedgård! 
 
Resten af denne sæson har vi på Græstedgård disse lokaler 
 
Lørdag 3/12 lokale 1 (folkedansersalen)  kl. 10-24 
Lørdag 7/1 lokale 1 kl. 10-24 
Onsdag 8/2 lokale 5 (foto) kl, 18-24 
Onsdag 8/3 lokale 1 kl. 19-24 
Onsdag 19/4 lokale 1 kl. 18-24 
Onsdag 10/5 lokale 5 kl. 18-24 
Onsdag 14/6 lokale 1 kl. 19-24 
Hilsen 
Gildeledelsen 

Biografturen bliver i 2006 - lørdag den 28. januar. Som sædvan-
lig starter vi med at modtage vore gæster kl. 13.30. Endnu ved vi 
ikke hvilken film, vi skal se, men sæt allerede nu kryds i kalen-
deren. 
Med stor gildehilsen 
Udvalget. 

Birgitte Friis-Mikkelsen har ny mailadresse: 
bibi.friis@webspeed.dk 
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  Kaj Holderup skriver stafetten januar  2006 

Staetten                                      Lisbeth Hovgaard-Jensen             

Som de fleste nok har hørt, var vi 8 gildebrød-
re på tur til Tyrkiet i slutningen af oktober 
måned. Vi havde lejet en pragtvilla, der ligger 
højt og lidt uden for byen. Nedenfor lå – na-
turligvis – en moske og da det var i ramadanen 
var de første morgener lidt af et chok, når vi 
vågnede ved kanonskuddet, der forkyndte, at so-
len var stået op og fasten begyndt. 
 
Det at villaen lå højt betød også, at vi havde en god udsigt over byen, 
Gazipasa, der ifølge sit byskilt har 16.600 indbyggere. Da en hel del af 
indbyggerne er børn, er der mange skoler i området, og fra terrassen 
kunne vi bl.a. følge et skoleorkester, der øvede sig både på musikken 
men også på at gå i optog. Det viste sig, at de øvede sig til 
”republikkens dag” der var lørdag den 29. oktober, og vores husværter 
Isak og Katrine kunne fortælle, at der ville være festligheder i byen 
denne dag fra om formiddagen. Tyrkiet blev erklæret republik den 29. 
oktober 1923 og den første præsident var Mustafa Kamal, kendt som 
Atatürk. 
 
Det måtte vi opleve. Lørdag drog vi til byen, hvor der var ”alle mand 
af husene”. Alle skoler stillede i optog med orkester og faner, spejdere 
(2 grupper), dansere, diverse bannere m.v. og på byens torv var opstil-
let en scene og en talerstol. Rundt om torvet tog alle skoler-
ne/foreningerne så opstilling med fanen forrest ind mod torvet og en 
mindre deputation, formentlig bestående af bl.a. byens borgmester og 
en militærperson gik rundt og hilste hver fane, hvorefter skolen svare-
de eenstemmigt og med god brug af trommerne m.v.  Da nationalsan-
gen (formodentlig) blev spillet, sang alle børnene med - klart og tyde-
ligt. Da alt jo naturligvis foregik på tyrkisk, er det måske ikke helt kor-
rekt refereret, men jeg formoder, at bl.a. byens borgmester holdt tale, 
ligesom der også var en repræsentant fra hver skole, der holdt tale, en 
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Genbrugsarbejde                                      december 2005                              
 
På foranledning  af artiklen i november Knuden om deltagel-
se i arbejdet på genbrugspladsen i Ølstykke har gildeledelsen 
modtaget flere henvendelser, der helt naturligt gerne ville 
vide hvad der skulle udføres, før de tilmelder sig projektet. 
 
Vi har været i kontakt med Arne Rode, der leder genbrugs-
pladsen og Arne kunne fortælle følgende om de opgaver vi 
kunne møde: 
 
1 Dem der kan mødes hver onsdag  kl. 9-12  på genbrugs-
pladsen, hvor de indsamlede ting fra den 
   foregående lørdag sættes på plads og eventuelt repareres. 
 
2 Der er stærkt brug for ” praktiske grise ” det vil sige gilde-
brødre som kan afprøve en PC, reparere 
   en cykel  eller udføre andet praktisk arbejde. 
 
3 Hver lørdag skal de der har tid og lyst afhente genbrugsva-
rer i byen. Denne opgave kan godt 
  kræve at fysikken er i orden. Kan du ikke klare at bære tun-
ge ting så tilbyd dig til de fysisk lettere 
  opgaver, der er altid brug for en hånd. 
 
4 Der er også brug for gildebrødre til  at deltage og sælge 
ved de 9 årlige markeder på søndage fra 
   9-13. Denne opgave er mindre fysisk krævende. 
 
Vil du være med så send dit svar til Poul, som vil formidle 
gildets beslutning til  Arne Rode. 
 
                                                 Gildeledelsen 
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Den rette gildeånd                                                december 2005                          
 
November måned har været præget af stor aktivitet i gildet, hvor alle  
gildebrødre efter formåen i større eller mindre grad har været med til 
at markere at vi er en sprællevende forening, som er parat til at yde 
en aktiv indsats, når det behøves. 
De projekter, som  gildeledelsen har i tankerne og ønsker at sige alle 
medvirkende tak for, er indsamlingen til Dansk Flygtningehjælp og 
uddelingen af telefonbøger i Helsinge. 
 
Særlig forarbejdet og ideen med at få de lokale politikere i den kom-
mende Egedal kommune til at skaffe indsamlere til Dansk Flygtnin-
gehjælp fortjener stor ros, men  også  måden via  PR at skabe  op-
mærksomhed om  gildearbejde lokalt fungerede fint. 
Etablering af et samarbejde med gildebrødrene i Ledøje – Smørum  
fremstår som et skoleeksempel på, at vi kan meget mere i fællesskab 
og det lover godt for fremtiden. En stor tak skal derfor lyde til  alle, 
som deltog og bakkede op om vore koordinatorer i Ganløse, Stenløse 
og Ølstykke - I skabte et flot resultat som gildet kan være stolt af.. 
 
Uddeling af 7000 telefonbøger i Helsinge og omegn er et vigtigt pro-
jekt for gildet, der på den måde skaffer midler til  at finansiere særli-
ge aktiviteter uden for fondens regi. 
Denne aktivitet kræver en vis form for fysisk mobilitet, som gør at 
ikke alle gildebrødre har mulighed for at deltage. 
Opgaven kræver megen planlægning  af ruter og koordinering af ud-
delere og uddeling. Det er derfor med stor glæde at gildeledelsen nu 
kan konstatere, at telefonbøgerne blev uddelt på 14 dage - et resultat, 
som viser den fælles vilje, der findes i gildet og som vi kan være stol-
te over. 
En stor tak skal lyde til alle der bidrog til løsning af denne store op-
gave. 
 
                                                   Gildeledelsen 
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hel del af dem var for øvrigt piger, der var valgt til talere. På 
et tidspunkt var der også radiotransmission, formentlig en di-
rekte tale af Tyrkiets præsident. Alle skolebørnene stod ek-
semplarisk, og vi havde allerede i Alanya fra hotellet kunnet 
observere, hvor disciplineret de opførte sig, både i timerne og 
til gymnastik i gården. Det var derfor med en vis befrielse vi 
så, hvorledes de mindre børn opførte sig, da de fik lov at sætte 
sig på torvet blandt tilskuerne. Der var ingen forskel mellem 
disse børn og danske børn. De var livlige, stod på stolene for 
at se, gnaskede slik og var i hvert fald ikke under pres af no-
gen disciplin. 
På torvet var også diverse indslag fra Tyrkiets etniske dele, en 
danseforestilling udelukkende med damer/piger i flotte ge-
vandter og en gruppe Dervisher med løst krudt der dansede en 
formentlig ”krigsdans” i meget langsomt tempo (næsten indi-
ansk) og med salut af geværskud. Der var også et indslag hvor 
en lille pige ”fortalte” Tyrkiets historie akkompagneret af di-
verse folkegrupper fra dele af Tyrkiet. Som afslutning under 
afspilning af endnu en nationalhymne (?) strøede spejderne 
diverse små kulørte papirstykker ud fra tagene og der blev sa-
luteret/trommet – det var en utrolig oplevelse. Desværre satte 
regnen næsten en stopper for det videre forløb, der bl.a. inde-
holdt en procession af biler, der viste byens forskellige er-
hverv, f.eks. brandbil/kranbil/diverse lastbiler med bl.a. et ar-
bejdende værksted på ladet, taxa m.m., alle med hornet i 
bund. Som sagt regnede det, og det gjorde det virkelig, så hele 
festivitassen opløstes og vi drog hjem. 
 
Om aftenen kunne vi se fyrværkeri fra balkonen og festlighe-
derne fortsatte i byen (nu måtte der jo sågar spises indtil næste 
morgen!). 
 
Det var en spændende dag, en rigtig god oplevelse, i en rigtig 
god ferie ! 
 
Lisbet 
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Deltagelse i Friluftsrådets  kredsbestyrelse 
 
Som omtalt ved eftergildehallen i november samt efter aftale med gildet i Ledøje – 
Smørum har gildeledelsen besluttet at Poul, som repræsentant for de to gilder, ind-
stilles til Friluftsrådets kredsbestyrelse i den kommende Egedal kommune. 
Formålet med denne opgave er at profilere gildebevægelsens synspunkter til gavn 
for natur, spejdere og gildebrødre i den ny Egedal kommune. 
 
Fokusområder for arbejdet i kredsbestyrelsen kan opdeles i 3 dele: 
 
Friluftsliv:          Som omfatter adgang, friluftsformidling, faciliteter, sundhed, 
velfærd , værdier, 
                            samarbejde og kampagner. 
 
Naturforståelse:  Som omfatter naturformidling/vejledning, natursyn, naturudvik-
ling, adgang og 
                             muligheder for friluftsliv, naturbeskyttelse, naturgenopretning, 
skovrejsning samt 
                             kampagner. 
 
Rådgivning af offentlige myndigheder: 
                            Som omfatter kommuneplaner, kommuneplanstrategier, frilufts-
strategier, 
                            forvaltning af grønne områder, adgang til det åbne land samt del-
tage konstruktivt i 
                           aktuelle projekter. 
 
Information om arbejdet i kredsbestyrelsen vil blive formidlet  til gildebrødrene i 
Ledøje-Smørum og Ølstykke via de lokale gildeblade. 
 
På baggrund af den nu tætte kontakt gildet får til Friluftsrådet foreslår gildeledel-
sen, at grupperne i Ølstykke overvejer muligheden for at de gildebrødre, som er 
interesserede, etablerer en baggrundsgruppe / Naturlaug på tværs af grupperne. 
 
Gildeledelsen har en drøm om at et sådant naturprojekt med tiden kunne udvides til 
også at omfatte  et samarbejde med gildet i Ledøje – Smørum, - hvis de/vi vil ? 
 
Vi håber at I synes om dette nye initiativ for at værne naturen og ser frem til at 
høre gruppernes svar  på næste gilderådsmøde  januar 2006. 
 
                                                        Gildeledelsen 
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Tusind tak …….. 
 
til de gildebrødre og øvrige indsamlere, der gav en hjælpende 
hånd ved Dansk Flygtningehjælps landsindsamling i Ølstykke 
og Stenløse den 13. november. 
 
Det var dejligt, at så mange var villige til at bruge noget af de-
res søndag på det gode formål. 
 
Som I jo nok allerede ved blev det et meget flot indsamlingsre-
sultat. De 35 indsamlere i Stenløse fik nemlig kr. 58.820 i bøs-
serne og de 43 indsamlere i Ølstykke kr. 60.265,-. Det var i alt 
ca. kr. 46.000 mere end ved indsamlingen i 2004. 
 
Så derfor en stor tak til Jer og til de øvrige indsamlere. 
 
Vi håber, at I vil være med igen til næste år, hvor indsamlingen 
løber af stabelen den 12. november. 
 

Med gildehilsen 
DF-indsamlingsudvalget 

 


