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Redaktionen ønsker tillykke  

Lisbet Hovgård-Jensen    7. April 

Benny Larsen   10. April 

Poul Kaltoft    24. April 

Inge Hallum    27. April 

 

Så har SØS afholdt 4 vellykkede arrangementer 

henholdsvis på  

 

Solgården i Slangerup 38 personer,  

Damgårdsparken Stenløse 34 personer,  

Solkrogen Stenløse 30 personer,  

Engbo Ølstykke 25 personer 

 

Gildehilsen 

Jytte, Ruth, Hanne og Lis 
 

 

 

   TAK ttil GILDET  for opmærksomheden  

           (Gavekort) i anledning af  vort 

                 DIAMANTBRYLLUP. 

 

                    Arny og Christian 
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Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20, april 2013 kl. 18:00 

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.com 

47 33 58 96       51 96 30 99    47 17 70 32 

OBS. 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Overhold venligst deadline  

I anledning af vores guldbryl-

lup inviterer vi til morgenkaffe 
onsdag d. 10. april kl. 7:30 på 

hjemmeadressen. 
 

Med gildehilsen 

 

Tove og Mogens 



Side 4 

Stafetten                                           Hanne Danielsen                                 

Helge Erichsen skriver stafetten maj 2013 

Noget af det nutidens mennesker er allergiske overfor 
er at vente. 
Vi bliver utålmodige og irritable. 
Ventetid er noget, vi ikke kan undgå. Den er en nødvendig 
del af vores hverdag. Men jeg tror, at meget af det vores 
frustration bunder i er, at vi ikke kan planlægge ventetiden. 
Ofte opstår den bare. 
Ventetiden påføres os af andre. Telefonen går i stykker. 
Montøren kan komme mellem kl. 8.00 og 13.00. Altså 
skal vi vente til han kommer i løber af 5 timer, håndværkeren 
kommer fra morgenstunden. Hvornår er det? Vi venter…… 
Måske bliver vi forhindret i at overholde en aftale til tiden. 
Husker vi at ringe og meddele hvor længe, vi forventer for- 
sinkelsen vil vare? Hvis vi er ordentlig opdraget siger vi, når 
vi når frem i det mindste undskyld. 
Sommetider forsømmer kommuner og staten at gøre det 
samme. 
De kan godt finde grovfilen frem. Betal inden den dato ellers 
skal vi komme efter dig. 
Vi venter på toget, bussen, mange venter på indlæggelse på 
hospitalet, andre på opholdstilladelse. 
Hvis vi bruger ventetiden til eftertanke, er tiden ikke spildt. 
Måske finder vi ud af, at vi kan bruge en anden håndværker. 
En som overholder aftalte tider. 
Det er måske slet ikke så dårligt med lidt ventetid. 

Hanne 
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følge Kalenderen 2013 er onsdag den 20. marts 

Forårsjævndøgn, men hvor bliver foråret af?. 

Flere steder i landet var der snefald og snefygning.  

Hvor bliver Foråret af? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inderlig jeg længes 
Efter vår, men vintren strænges! 

Atter vinden om til nord! 
Kom, sydvest, som frosten tvinger, 

Kom med dine tågevinger, 
Kom og løs den bundne jord! 

 
                                       St.St: Blicher 
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Sct. Georgs Gildehal  2. april  2003 
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