
Side 4 

GILDEHAL PÅ GRÆSTEDGAARD 
Onsdag den 13. april - Kl. 18.30 
 
Der er vandrehal fra 18.30 til 19.00 
 

Gildehal kl. 19.00. 
 

Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning  
til en pris af 50,00 kr. 
 

Vin og øl til sædvanlige priser. 
 

Tilmelding senest søndag den 10. april til  
 

Arny tlf. 4733 5896 eller Anna tlf. 4717 8252 
 
Vel mødt gruppe 2. 
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OBS. 

Redaktionen ønsker tillykke  

Lisbet Hovgaard-Jensen    7. April 
Benny Larsen   10. April 
Poul Kaltoft    24. April 
Inge Hallum    27. April 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 23 april 2016 kl. 18:00 
Meget gerne via E-mail 
 

Lene Jørgensen      Povl-Erik Høxbroe 
Strandbakken 39      Engvej 28 
3600 Frederikssund    3650 Ølstykke 
lene-j@email.dk      ape@hoxbroe.com 
5196 3099       4717 7032 
 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Normaltal for april 
 

• Middeltemperatur: 5,7 °C 
• Nedbør: 41 mm 
• Soltimer: 162 

Vejrrekorder for april måned 
 

• 1888 – Den koldeste april med en middeltemperatur på 2,5 °C 
• 1893 – Den tørreste med kun 3 mm. nedbør 
• 1936 – Den vådeste med hele 98 mm. nedbør 
• 1937 – Den solfattigste med kun 84 soltimer 
• 1974 – April 1974 satte 2 vejrrekorder. Den var den solrigeste med  

hele 262 soltimer, og tangerede med tørkerekorden på 3 mm. fra 1893 
• 2007 – Den varmeste april med en middeltemperatur på 9,2 °C.  
          Max- og minimumtemperaturen var hhv. 25,6 og -5,4 °C 
 

Kilde: Wikimedia Danmark 

Adresselisten 
 

Hvis du skifter telefonnummer, sletter et telefonnummer, ændrer adresse 
eller E-mail adresse, bør GK have besked herom. 

Side 3 

Så blev det min tur til at skrive Stafetten. 
 

Jeg har fundet nogle tankevækkende citater  fra en bog med titlen  ”Stress ned” og 
fandt her nogle tankevækkende citater som jeg gerne vil dele med Jer. 
 

Lær dig kunsten at nyde livet: 
 

Smagen af et jordbær, morgenens dufte, fuglenes sang og synet af en solopgang.  
 

Stands op et øjeblik – se og lyt. 
 
Nogen haster fra det ene til det andet. Drivkraften er ambitioner og behovet for at 
lykkes.  
 

De har helt glemt hvorfor. Giv dig tid. Skærp din opmærksomhed omkring den 
verden der omgiver dig. 
 

Du forsømmer sandsynligvis det her i livet. 
 

Andre igen formår at få hvert bump på livets vej til at tage sig ud som en katastro-
fe. Du skal ikke lade dig hyle ud af din frygt for det ukendte og for de ting, der er 
uden for din kontrol. 
 

Det er ikke nogen skade til at føle en taknemmelig holdning overfor livet. Lav dig 
en liste over alle dine glæder og gode tanker i tilværelsen. Du får sat dine bekym-
ringer i rette perspektiv. Du vil mærke, at det bliver svært at føle stress, når ens 
hjerte er ladet op med noget positivt – ikke ? 
 

Jeg vil slutte med at ønske Jer et rigtig dejligt forår 
 

Annie 

Stafetten  Annie Andersen 

Lisbeth Christensen skriver stafetten i maj 2016 

Redaktionen ønsker alle  
en god påske 


