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SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 
 

afholder 
 

GILDETING 
 

ONSDAG den 12. MARTS 2003  
 

på GRÆSTEDGÅRD 
 

Ølstykke gildet byder på GULE ÆRTER kl. 18.30 – 19.30 
i stalden 

Øl – vand – snaps kan købes. 
 

GILDETINGET starter Kl. 1930 
 
HUSK !  
    Denne aften er der mødepligt og du skal ikke tilmelde dig. 
 
MEN - 
    Hvis du er forhindret i at deltage i gildetinget, skal du  
    senest d. 11. Marts melde afbud til 
 

Gildekansler Mogens Andersen 
Tlf. 47 17 56 36 

 

På gensyn 
Gruppe 1.   
 

Side 1 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

26. Årgang 
 

Nr. 258 
 

    KNU 
Marts 

DEN 
   2003 
 



Side 2 

Christian Petersen(639)     1. Marts 
Anna Rasmussen(769)   25. Marts 
Ingrid Petersen(240)   28. Marts 
 
I parentesen vises, hvor mange der bærer navnet i 
Danmark. Kilde Danmarks statistik. 
 

Redaktionen ønsker tillykke  

 Jytte Normann Andersen skriver stafetten i april 2003 

Side 7 

Her et klip fra sponsorlisten 
Drive In Bio giver igen 10 billetter af kr. 130,00 
 

Rema1000 sponserer for 4 gang vore bankoplader med kr. 1.000,00 
 

Fri Cykler i Stenløse sponserer med en cykel til kr. 2.998,00 
 

Lokalbanken i Stenløse sponserer for 4 gang alle kineserlodderne. 
Vi har modtager kr. 20.000,00 igennem årene. 
 

Expert Stenløse giver 25% rabat på Kinseserhovedgevinsterne, Mini mu-
sikanlæg med CD-afspiller, højtalere m.m. 
 

La Strada i Stenløse er altid friske med specialindslag. 
 

OK benzin sponserer os med kr. 1.000,00 og med benzingavekort på  
kr. 1.1150,00. OK har støttet os igennem mange år. 
 

Falck er med i år med 5 pulverslukkere og 5 brandtæpper, dyre ting. 
 

Stenløse bio sponserer igen 20 biografbilletter. 
 

Becher-Madsen Service, Ølstykke sponserer os med 5 moppespande  
og sidegevinster, gevinster for kr. 2.150,00  
 

Grohe A/S sponserer med 4 kvalitetshåndbrusere. 
 

Både Nissan Ølstykke og Citroen i Frederikssund giver vingave og 
prøvetur i bil, som afsluttes med yderligere 2 fl. Vin. 
 

Salon Vivi giver igen i år 6 klippegavekort, flot. 
 

Tupperware er i hallen, og sponserer herfor sidegevinster. 
 

Vi ses den 6. Marts  
 

Med bankohilsen 
Bjarne, Lisbeth C., Kirsten, Henning, Jens,  
Peter, Poul Erik J., Alice, Per og Povl-Erik H. 
 

NB. Husk at spise imellem 17.00 - 17.30 
                 Mødetider, se på prikskemaet. 
 

I tilfælde af forfald på selve dagen  
ring tlf. 2324 9950 eller 2326 6032 
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Banko 6. Marts 2003  
 

23. Februar, hos Alice og Povl-Erik  
Møde med Dennis og musik. Per H og Povl-Erik   
 

125 hovedgevinster, 2 x 16 kinesergevinster, 
5 gevinster til bil-løbesedler og 3 gevinster til biograf-
lotterisedler er modtaget fra vores sponsorer. 
Der er sidegevinster til 3 på hver side.  
Bankoplader er printet ud på egen printer. 
Aftenens show-indslag og musik lægges fast 23/2. 
Aviserne får tilsendt PR, løbesedler til biler,  
Kineserlodder, den store annonce til Avis og  
forretninger samt dækkeserviet er i trykken. 
Baren er i midten af hallen, her kan købes pølser,  
kaffe/the, Vand og øl 
 

Specialindslag  - men her i vilkårlig rækkefølge: 
 

La Strada 
2 mannequindukker klædes på med skjorte og slips. 
Gevinst skjorte, slips og sweater. 
 

Rema1000 
Drikke grøn sodavand med sugerør. 
Gevinst 1 ks. øl 
 
 

Service Ringen 
Piske hvider stive m. gaffel. Tallerkenen holdes over hovedet. 
 

Fri Cykler  
Pumpe cykelslanger op, den med mest luft er vinder. 
Gevinst en cykel.   
 

Per Party Service 
Is til alle ungerne. 
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Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20. marts 2003   

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

  
Campingtur 2003 
  
Årets Campingtur går 
til Sorø Camping.  
 
 
 
 
 
Det bliver den 10-11 maj.  
 
Hvis I vil reservere en hytte eller en plads på 
campingpladsen så giv beked, så kan vi bestille 
samlet. 
 
Med Gildehilsen 
Tove, Lis, Lisbet og Lene 
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Stafetten                       Tove Nielsen 
                      

 

 

  
Dagen i dag. 

Dagen idag er en mærkelig dag-den er din! 
Dagen i går er forbi. Den gled dig ud af hænderne, 
den fik ikke andet indhold, end det du gav den 
 

Dagen i morgen har du ikke noget løfte om. Du ved 
ikke om du kan regne med at råde over den. 
 

Men dagen i dag har du! Det er det eneste, du kan 
være sikker på. Den kan du fylde med, hvad du vil. 
Benyt dig af det! 
 

Idag kan du glæde et menneske. 

I dag kan du hjælpe en anden. 

Idag kan du leve sådan, at nogen i aften takker Gud 

for at du er til. 
 

Dagen i dag er en betydningsfttld dag- den er din! 

Med Gilde hilsen Tove 
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Nyt fra ØA -  

Bryggerscenen 
 

To syng med -aftener:  
 
”Birthe synger Birthe” den 21. og 28 marts. 
 
Scenens ”sanglærke” Birthe Eis vil synge Birthe 
Wilke og Birthe Kjær repertoire, men se venligst 
Lokalavisen for nærmere information.       
 
Gildehilsen Vibeke 

En stor tak til gruppe 6 for den dejlige aften med 
Carl Nielsen og Jan Pazdecki - det var en rigtig god 
oplevelse. 
 
VR  


