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Kaj Normann Andersen              10  November  

Anne-Grete Langgaard              22. November  

Annie Andersen                           22. November 

Ove Søtofte                 29. November 

Redaktionen ønsker tillykke  

Normaltal for november 
 

 Middeltemperatur: 4,7 °C 

 Nedbør: 79 mm 

 Soltimer: 54 
 

Vejrrekorder for november måned 
 

 1902 – Den tørreste med kun 13 mm. nedbør 
 

 1919 – Den koldeste november med en middeltemperatur på 0,7 °C. 

Max- og minimumtemperaturen var hhv. 10,1 og -16,1 °C 
 

 1969 – Den vådeste med hele 155 mm. Nedbør 
 

 1989 – Den solrigeste med hele 88 soltimer 
 

 1993 – Den solfattigste med kun 19 soltimer 
 

 2006 – Den varmeste november med en middeltemperatur på 8,1 °C. 

Max- og minimumtemperaturen var hhv. 16,6 og -6,7 °C .[1] 

Mange tak for blomsterne som jeg 
fik til min fødselsdag.  
Det var jeg rigtig glad for. 
 

Med gildehilsen Tove 
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OBS. 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 november 2015 kl. 18:00 

Meget gerne 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 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Kære alle i Sct. Georg Gildet. 
 

Tusind tak for deltagelsen og opmærksomheden i forbindelse 

med vores mor Ingrid' s bisættelse. Tusind tak for æresvagt, det 

var meget smukt. 
 

Vi vil gerne i sige tak til Gildet for den tid vores mor har været 

med, for den gode måde I tog hende til jer da vi mistede vores 

far Heine. Vi ved at det har betydet meget for vores mor at være 

en del af gildet og hun har været utrolig glad for alle de venska-

ber hun har haft. 
 

Vi vil også gerne sige tak for den store omsorg og hjælpsomhed 

I har vist overfor vores mor i forbindelse med hendes sygdom 

og tiltagende svaghed de seneste år. Vores mor har tit følt sig til 

besvær men hos Gildet har det ikke været nogen hindring, hun 

er altid blevet tage med alligevel. Det har hun og ikke mindst vi 

sat meget stor pris på.  Også tusind tak for den praktiske hjælp 

hun har fået når der har været behov. 
 

Til sidst vil vi gerne sige tak for besøgende hun fik da hun var 

på Døgnpladserne i Egedal Kommune i den sidste svære tid, det 

ved vi hun var meget glad og taknemmelig for. 
 

Kærlig hilsen 
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Jens Erik Stubkjær skriver stafetten december 2015 

Landsgildetinget 2015 
 

Landsgildeledelsen: 

 

Landsgildemester 

Helmut Werth 

 

Landsgildeskatmester 

Paula Mikkelsen 

 

Landsgildekansler 

Johan Evensen 

 

International sekretær 

Anne Haastrup-Nielsen 

 

Uddannelsessekretær 

Peter Skræ 

 

PR-sekretær 
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Så er der igen mulighed for at se grin og Gas spille,  
denne gang spiller de 

 

Jubilæumsrevy 2015 

Revyen vil indeholde en blanding mellem sketches,  
monologer og sange. Vi sørger for, at der er både  
alvor og sjov, så du får en morsom aften i selskab  

med Grin & Gas.  
 

Fredag den 6 nov. 2015  
Dørene åbnes kl. 18.00 til spisning 

 

Som sædvanlig er prisen 100 kr. for 3 stk. smørre-
brød og forestilling.   
 

Tilmelding til mig senest  31 oktober  så bestiller 
jeg Billetter. 
 

Gildehilsen 
Lis  
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Sct. Georgs Gilderne i 

Roskilde 
 

inviterer til start af 
 

FREDSLYSET 2015 
  

Tirsdag d. 24. November 
 

ALLE ER VELKOMNE 
 

Kl. 18 Sankt Laurentii katolske kirke 

  Frederiksborgvej 11, Roskilde 

  Fredslyset tændes  

  Faklerne tændes - fakkeltoget startes 
 

Kl. 19  Roskilde Domkirke - Fredslyset føres ind 

  Gudstjeneste v/domprovst Jens Arendt  
 

Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at få tændt et lys ved  

Fredslysets flamme. 
 

Gildemedlemmer, spejderledere og andre venner af huset  

indbydes herefter til at mødes i Gildehuset Sankt Agnes –  

Sankt Agnes Vej 2B, hvor Roskilde-gilderne vil byde  

på lidt varmt at drikke og en hyggesnak. 

”Fredslyset” sendes rundt i Danmark den 25. november. 
 

(Parkering på Frederiksborgvej og indgang via  

Sankt Agnes eller parkering på Sankt Agnes Vej og  

indgang via Parkforvaltningen 

OBS: Der må ikke parkeres på Parkforvaltningens plads.) 
 

Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det 

(Johannes 1. v. 4-5) 
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Julemøde  

 

5. december 

2015 
 

Så er det igen tid til at tænke på 

den dejlige juletid og derfor inviterer 

gruppe 3 jer alle til et hyggeligt  

julemøde på Græstedgård. 
 

Vi byder på traditionel julemad med 

flæskesteg, rødkål og brune kartofler. 
 

Desserten er Ris á la Mande med  

kirsebærsauce. 
 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://www.colourbox.com/preview/3542813-christmas-decoration-isolated-holly-with-berries-on-the-white.jpg&imgrefurl=https://www.colourbox.com/image/christmas-decoration-isolated-holly-with-berries-on-the-white-image-354281
http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://www.colourbox.com/preview/3542813-christmas-decoration-isolated-holly-with-berries-on-the-white.jpg&imgrefurl=https://www.colourbox.com/image/christmas-decoration-isolated-holly-with-berries-on-the-white-image-354281
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GILDEHAL PÅ Græstedgaard 
 

11. NOVEMBER 2015 

kl.18.30 
 

VANDREHAL fra kl. 18.00 
 

Vi skal fejre Gildejubilæum for 

Anna Rasmussen 50 år 

Arny Juul Munch 25 år 
 

Efter Gildehallen vil der blive  

serveret en let anretning 

til den sædvanlige pris 50,00 kr. 
 

Vin- Øl- Vand sædvanlige priser 
 

Tilmelding senest søndag d. 8. November 2015 

 

Lissi 4717 9044 eller Henning 2986 1840 
 


