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      Nytårsgildehal 2016 
 

    Vi mødes på Græstedgård, 

     den 9. januar kl. 17.30 til vandrehal,  

hvor der serveres en velkomstdrik. 
 

Der er gildehal kl. 18.00. 
 

Efter gildehallen vil der blive  

serveret en festlig nytårsmenu. 
 

Der vil være masser  

af  hygge og godt samvær,  

så find festtøjet frem og kom  

til en dejlig aften i det nye år. 
 

Pris for dette enestående arrangement er 

125,00 kr. pr. deltager. 
 

Drikkevarer til de sædvanlige rimelige priser. 
 

Tilmelding senest søndag den 3. januar  

til Alice og Povl-Erik 

2326 6032 og ape@hoxbroe.com 
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Henning Christensen   8.  Januar 

Arny Juul Munch   13. Januar 

Jytte Normann Andersen 18. Januar 

Redaktionen ønsker tillykke  

Det er svært at være kvinde… 

Man skal tænke som en mand, 

Opføre sig som en dame. 

Se ud som en ung pige. 

Og arbejde som en hest… 

Ak ja !! 
 

Tak for blomster, gavekort  og pæne 
ord  i anledning af mine 25 år i gildet, 
 

Med gildehilsen 
Arny 
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OBS. 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 januar 2016 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 

Lissi Sørensen skriver stafetten februar 2016 

Normaltal for januar 
 

 Middeltemperatur: 0,0 °C 

 Nedbør: 57 mm 

 Soltimer: 43 
 

Vejrrekorder for januar måned 
 

  
 1942 – Den koldeste januar med en middeltemperatur på -6,6 °C. Max- og 

minimumtemperaturen var hhv. 7,8 og -31,0 °C 

 1963 – Den solrigeste med hele 100 soltimer 

 1969 – Den solfattigste med kun 14 soltimer 

 1982 – Den laveste lufttemperatur nogensinde målt i Danmark. -31,2 °C i 

Hørsted (Thy) (8. januar) 

 1996 – Den tørreste med kun 6 mm. nedbør 

 1997 – Denne januar tangerede med tørkerekorden på 6 mm. fra 1996 

 2007 – Januar 2007 satte 2 vejrrekorder. Det var både den varmeste med en 

middeltemperatur på 5,0 °C og den vådeste med hele 122 mm. nedbør. 

 2010 – Var første gang at der kom 3 snestorme inden for samme måned. 

Det meste af landet blev lammet af disse. 
 

Kilde: Wikimedia Danmark 

https://da.wikipedia.org/wiki/1942
https://da.wikipedia.org/wiki/1963
https://da.wikipedia.org/wiki/1969
https://da.wikipedia.org/wiki/1982
https://da.wikipedia.org/wiki/1996
https://da.wikipedia.org/wiki/1997
https://da.wikipedia.org/wiki/2007
https://da.wikipedia.org/wiki/2010

