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                            Onsdag den 11. maj 
 
                      Kl. 19:30 på Græstedgård 
 
 Gildebror Knud Rehder, aktiv i 
 organisationen ”aktiv børnehjælp” 
 kommer og fortæller om sit arbejde 
 med børn i Indien. De to børn vi har  
 kommer fra ”hans område” 
 
 Vi byder på et overdådigt kaffekagebord 
 til en pris af kr. 25,00. 
 Øl og vand kan købes. 
 
 Tilmelding senest den 4. maj til 
 Arny og Christian    tlf. 47 33 58 96 
 Kaj Frandsen           tlf. 4717 71 88  
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Hanne Danielsen           (9.11.76)                      8. maj 
Ingelise Petersen           (10.4.02)                    22. maj  
 
 I parentesen vises optagelsesdatoen i Gildet 

Redaktionen ønsker tillykke  

Månedens digt 
 
         Hør fuglen lystig synger 
         omkap med bækkens tral, 
         mens kyllinger i klynger 
         just bryder æggets skal. 
         Se kvæget hvor det gumler 
         og brøler i sin fold, 
         men føllet springsk sig tumler 
         hen over tuens knold. 
 
                                H. J. Foss. 
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Melodi:  Ode til Våren 

Det var en dejlig Sct. Georgsgildehal den 13/4, og en god  
Gildemestertale - tak for den. 
I den sammenhæng synes jeg, at disse vers kunne passe rigtig 
fint - og så kan de faktisk synges på en dejlig medlodi. 
Vibeke 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20, maj 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 

OBS. Hjemmesiden: www.sct-georg.dk/oelstykke 

Overhold venligst deadline  

Gildets nye hjemmeside 
  

Først en stor tak til Poul-Erik J  for et veludført arbejde med gildets 
hjemmeside, som nu er en realitet. Hjemmesiden vil dermed aktivt 
bidrage til, at vi i fremtiden på en dynamisk og moderne måde vil 
være i stand til både offentlig og internt, at præsentere vores gildet 
og vore mange aktiviteter. 
 Et færdigt arbejde med hjemmesiden opnår vi aldrig – det skal vi 
heller ikke, for det er et dynamisk værktøj, som vi hele tiden skal 
bruge og forbedre og der har vi alle et ansvar for at sikre succesen 
kommer i hus. 
 Gildeledelsen vil snarest mulig gennemgå hjemmesiden for at sik-
re at indholdet er korrekt og håber at alle gildebrødre, som læser 
hjemmesiden  ( www.oelstykkegildet.dk ) vil bidrage med forslag til 
opdatering og sende det til gildeledelsen (Poul) 
  

Nu går redigeringsarbejdet af hjemmesiden i gang,  vi håber at alle 
med eller uden Internet vil deltage. 
  

Med gildehilsen  
Gildeledelsen    

Såfremt du ønsker Knuden pr. E-mail  
bedes du give redaktion et praj.  

Der er ingen ”tvang” - men vi kan spare porto 
Redaktionen hjælper gerne med evt. upset af Adobe Reader  
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Stafetten                    Henning Christensen           
 
Ægypten -Danmark.   Kulturens forskelligheder. 
  

At rejse og være turist i Ægypten, giver mange forsselligartede indtryk, som 
man slet ikke kan forestille sig. 
Der er jo forskellige måder at være turist på. Rejse for, at opleve  alle de kul-
turelle og historiske værdier, som Ægypten har,- til dem der kun oplever 
Ægypten, som et badeland, med total afslapning - ligge ved poolen, bade-
stranden, snorkling eller dykning -hvoraf der er masser af muligheder for 
enhver smag. På sinai halvøen skyder hotel på hotel op i ørkenen, langs ky-
sten. Om få år vil kysterne være tæt besat med hoteller, noget af ørkenen, vil 
være omdannet til frodige oaser. Om der vil være turister nok til alle hotel-
lerne, må være et åbent spørgsmål. 
 Vores tur til Ægypten indeholdt både kultur, historie og badeferie på  et luk-
sushotel på Sinaihalvøen. 
Inden dette havde vi oplevet en masse forskellige steder i Ægypten. 
Det som forbavsede os allerførst var, hvor utrolig dygtige Ægypterne er som 
handelsmænd. De fosøger på alle  mulige og umulige måde, at få turisterne 
til at købe. Kommer med alle mulge historier, alle kender nogen i det land, 
man kommer fra. Korruption er der også, selv hos politiet, de ville gerne fo-
tograferes med turster, selvfølgelig mod betaling. Alle kneb gælder, når der 
skal tjenes penge. Ddette må så ses i lyset af, at gennemsnits indtjeningen for 
en Ægypter er meget lav, mellem 200- 1000 L.E., som ca. svarer til danske 
kroner.  
Meget bemærkelsesværdigt er, at en politibetjent tjener mere end en læge- 
tankevækkende. 
Meget i Ægypten bærer præg af fattigdom, set ivores øjne - husene halvfær-
dige, rod og snavs næsten overalt. 
At komme i det helt lokale marked er noget helt specielt--madvarer der lig-
ger ubeskyttet i solen- mange tiggere også børn helt ned til 3- 4 års alderen- 
det er ikke rart, at opleve. 
Trods det, at alt virker fattigt og forfaldent er Ægypterne, dem der ikke for-
søger, at prakke os noget på, et meget smilende og venligt folkefærd. De vir-
ker meget åbne overfor fremmede, vil gerne tale med os, trods sprogbarrie-
ren. 
 

   Hanne Danielsen skriver stafetten  juni 2005 
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Sommerteatret har brug for jeres hjælp. 
 
Efter sidste års succes et det lykkedes at få Ølstykke Sommerteater 
på banen igen i år, bl.a. med en indsat fra den ny-stiftede forening 
Ølstykke Sommerteaters Støtter. Jeg sidder, som repræsentant for 
Sct. Georgs Gildet i Ølstykke, i støtteforeningens bestyrelse og me-
ner, at det er vigtigt, at vi støtter kulturen og det gode initiativ. Jeg 
håber derfor også, at der er mange gilde-brødre, der vil være med til 
at give en hånd med mange af de praktiske opgaver, der skal løses i 
forbindelse med sommerteatret. 
 
Aktiviteterne er mange og vi mangler folk til så forskellige opgaver 
som 
Bygge scenen op 
Male kulisser 
Sy kostumer 
Bygge plakatstandere 
Forskellige praktiske opgaver inden premieren 
Husstandsomdele flyers 
Sætte plakater op 
Tage plakater ned, når sommerteateret slutter 
Tage imod billetter 
Sælge kaffe, kage og slik i forbindelse med forestillingerne 
Skænke øl og vand ud 
Være behjælpelig med mad til de tilskuere, der har bestilt 
Oprydning før, under og efter forestillingerne 
 
Jeg håber, at mange gilde-brødre kan afsætte lidt tid til at hjælpe. 
Det er muligt at melde sig til f.eks. bestemte dage/datoer. Al hjælp 
kan bruges. 
 
Forestillingen, ”Emil fra Lønneberg”, har premiere den 16. juli 
2005 og spiller hver aften frem til og med 7. august 2005, dog ikke 
om mandagen. 
 
Ring til mig på telefon 47 17 76 12 eller send en mail på 
bbbaek@mail.dk. 
 
Mange gilde-hilsner 
 
Britta Bang Bæk 
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 Alle de mange smil og hallo fra de mange skolebørn vi mødte, det tror jeg 
ikke turster ville møde i Danmark. 
En anden positiv oplevelse havde vi, da vi gik tur i ASwan. Vi så en masse 
mennesker stimlet sammen foran en fotoforretning, høj musik lød der fra, 
nysgerrige som vi er, gik vi derhen. Det var et brudepar der dansede den 
Ægyptiske brudevals. Deltagerne i festlighederne, begyndte straks, at få en 
snak i gang med os fremmede, de var næsten helt vilde for at tale med os, 
både unge og gamle, mænd og kvinder, alle flot klædt i deres dragter. Vi 
blev også inviteret indenfor i et lokale, for at se på, men vores ( danskernes) 
blufærdighed, gjorde, at vi ikke tog imod tilbuddet, vores guide sagde, at 
det kunne vi sagtens have gjort. Ville man i D.K. have gjort noget lignende, 
næppe. 
Noget andet som også undrede os var den ro og ligevægt som Ægypteren 
tilsyneladende har i sig- man mærker ikke den rastløshed, stræben efter 
noget hele tiden, som vi danskere har.  
Ægypten er et land der er værd at besøge.   

Med gildehilsen Henning. 

Fællesløbet i september 2005 
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Ølstykke Sommerteater gør det igen. 
 
Ølstykke Sommerteater er et privat teater, som laver fami-
lieforestillinger på den gamle amfiscene bag Ølstykke bibli-
otek hver sommer. 
Stifterne af sommerteatret er Nadia Lazrak og Mikkel Vads-
holt, tilflyttere til Ølstykke fra Aalborg i 2001. Nadia er ud-
dannet dramalærer og instruktør, og Mikkel er uddannet 
skuespiller. De så den gamle charmerende scene bag biblio-
teket og tænkte, at der her var basis for noget godt familie-
teater om sommeren for Ølstykke og omegns borgere og 
alle andre interesserede. Og sådan gik det. 
24. juli 2004 var der premiere på Ølstykke Sommerteaters 
første forestilling; ”Robin Hood”. Historien om helten fra 
Sherwood-skoven der tager fra de rige og giver til de fatti-
ge. Paw Henriksen spillede Robin Hood og i rollen som den 
onde sherif kunne man opleve Jan Linnebjerg. 
Konceptet for Ølstykke Sommerteater er, at der både med-
virker professionelle skuespillere og lokale amatørskuespil-
lere. Og det fungerede supergodt. Resultatet blev en humør-
fyldt og meget underholdende familieforestilling, som også 
pressen var meget begejstret for. Lutter gode anmeldelser 
regnede ned over ”Robin Hood” i  Ølstykke og pressen 
mødte talstærkt op. Generelt var den samlede danske kultur-
presse meget imponerede over dette initiativ med et nyt tea-
ter i Ølstykke, som skød frem uden nogen som helst støtte 
fra Stat og Amt. Med et meget lille beløb i støtte fra Ølstyk-
ke Kommune, startede Nadia og Mikkel en tradition med 
sommerteater i Ølstykke. Og selvom det gav et meget stort 
underskud, bl.a. på grund af tyveri af to lejede fadølsanlæg, 
et underskud som Nadia og Mikkel selv hæfter for, så blev 
produktet, selve forestillingen, en stor succes. Så stor, at det 
ville være mere end ærgerligt, hvis man p.g.a. det økonomi-
ske, var nødt til at lukke ned efter blot en sæson. Men det så 
sort ud, og da Ølstykke Kommunes tilsagn om en under-
skudsgaranti på 50.000 kr. til næste forestillings produktion 
var for lidt; for lidt  
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fordi det ville betyde, at Ølstykke Sommerteater så ville blive 
nødt til at gå på kompromis med kvaliteten, var der ingen an-
den udvej end at lukke teatret igen. MEN………. ind fra høj-
re kom tre frelsende engle, eller i hvert fald tre mænd med 
engle-gode intentioner, nemlig ledelsen af foreningen Festlige 
Kulturdage; formand Mogens Christensen, teknisk direktør 
Hans Lund og beredskabschef Poul Rasmussen. De havde 
hørt, at Ølstykke Sommerteater stod foran en lukning p.g.a. 
økonomiske kvaler og det ville de ikke acceptere! 
De ville gå ind i foretagendet, hjælpe med at rejse den nød-
vendige kapital i form af sponsorater, støtte og frivillig ar-
bejdskraft. Nadia og Mikkel blev meget glade og rørte over 
denne henvendelse og efter et par møder blev det hurtigt 
klart, at Ølstykke Sommerteater fortsætter !! 
Denne sommers forestilling bliver ”Emil fra Lønneberg”, 
Astrid Lindgrens kendte klassiker om drengen fra Katholt, 
der gang på gang kommer til at lave skarnsstreger….. Der er 
premiere den 16. juli og der spilles frem til og med den 7. 
august på amfiscenen bag Ølstykke bibliotek. De medvirken-
de i året forestilling, som instrueres af Jan Linnebjerg, er 
bl.a.: Ole Thestrup, som de fleste vil nikke genkendende til 
efter hans store præstationer i en lang række film, tv og tea-
terforestillinger; her kan nævnes ”Busters versen”, 
”Krøniken”, ”Rejseholdet”, ”Blinkende lygter”, ”De grønne 
slagtere” og ”Humorakademiet”. Jens Andersen, bedre kendt 
som Polle fra Snave, skal spille titelrollen som Emil. Endvi-
dere medvirker Christine Skou (Karla i ”Kaj & Andrea”), 
Sidsel Agensø Hauch Fausbøl og Mikkel Vadsholt selv. Her-
udover medvirker en række lokale amatører, en hest og en 
flok høns. Ølstykke Sommerteater glæder sig til igen at kunne 
byde velkommen til amfiscenen i Ølstykke og over at traditi-
onen med sommerteater i byen får lov at fortsætte. 
 


