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Hanne Danielsen    8. maj 

Ingelise Petersen                   22. maj  

Redaktionen ønsker tillykke  

Kære gildebrødre 
 

Jeg siger 1000 tak for den flotte buket, som jeg 

har fået i anledning af, at jeg havde været udsat 

for behandling i det offentlige sygehus system. 

For mit vedkommende fungerede det upåklage-

ligt, så jeg ser med fortrøstning frem til den  

videre behandling, som jeg skal have. 

Med gildehilsen 

Kai 

Normaltal for maj 
 

 Middeltemperatur: 10,8 °C 

 Nedbør: 48 mm 

 Soltimer: 209 

Vejrrekorder for maj måned 
 

 1889 – Den varmeste maj med en middeltemperatur på 13,8 °C 

 1902 – Den koldeste maj med en middeltemperatur på 8,1 °C. Max- og  

minimumtemperaturen var hhv. 26,5 og -5,2 °C. 

 1959 – Den tørreste maj med kun 9 mm. nedbør 

 1983 – Maj 1983 satte 2 vejrrekorder. Det var både den solfattigste med kun 

103 soltimer, og den vådeste med hele 138 mm. nedbør 

 2008 – Den solrigeste måned nogensinde med hele 347 soltimer, samt den  

fjerde tørreste med kun 13 mm. nedbør. 
 

Kilde: Wikimedia Danmark 
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Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 maj 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 
 

OBS. 

Mange tak for disse  

lækre påskeæg jeg fik i  

forbindelsen med min 

fødselsdag. 

 

Stor Gildehilsen Anna 
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Henning Christensen skriver stafetten i juni 2016 

Lisbeth Christensen Stafetten 

Nu kommer snart, den dejlige forår. Så bliver der travlt i haven, 

For dem der har en have. Alting springer ud, med blade og blomster . 

Blomster spirer frem. Så alt bliver skønt, for dem der ikke er allergisk. 

Vi må også tænke på dem, der måske ikke går så godt, eller har andre 

skavanker, at vi i gildet tænker på dem som har fysiske handicap, 

at de også kommer ud i naturen. 

Foråret går altid for hurtigt, lige pludselig er det sommer, måske bliver  

det en god sommer, men det kan vi jo ikke selv gøre noget ved. 

Heldigvis kan vi jo ikke styre vejret. 

Men Danmark er jo et dejligt land, at bo i vi har det jo godt i det lille Danmark, 

så vi skal ikke klage. 

Vi må håbe, at det fortsætter med at være et godt land, at der ikke kommer 

flere fra J.S. som vil prøve at lave terror. 

Hvorfor bliver der så mange, også danskere der går ind i JS. Hvad vil de opnå? 

 

Den kedsom vinter gik sin gang 

Den dag så kort, den nat så lang 

Forandrer sig 

Så lempelig 

Den barske vind, den mørke sky må fly 

Man frygter ej, at sne og slud. 

Skal møde dem som vil gå ud 

Ti lad os gå 

At skue på 

Hvor smukt naturen sig beter og ler 

 

Ak se hvor pyntet solen går 

Med lange stråler i sit hår: 

Den varme krans  

Er rette krans 

For alle ting, som nu må gry på ny 

Se fuglene i flokketal 

I luftens vide sommersal 

Her flyver en 

Jo med sin gren, 
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Sct. Georgs Budskabet 2016 
 

Veje mod fred  
af Linda Amundsen, Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge 
 

Vi har set dem mange gange .... tusinder af mennesker på flugt til Europa fra 

landene mod syd. De kommer ad søvejen, ad landevejen og over bjergene. 

De risikerer livet ved at bryde op fra det, som en gang var trygt og godt: 

hjem, familie og venner. Krig har ført til sult, sygdom, nød og ubeskrivelige 

menneskelige lidelser. Millioner af mennesker har mistet de fleste af deres 

egendele, men ikke håbet om en bedre tilværelse et andet sted. De medbrin-

ger deres få egendele - hvis de har nogen. De er mennesker som du og jeg - 

som har begivet sig ud på vejen mod fred med håb om at møde fredselskende 

mennesker, som kan give dem noget tilbage af det, de har mistet: tryghed, en 

bedre fremtid. Mange veje fører mod fred og giver håb og trøst til medmen-

nesker på flugt. 
 

Den første vej mod fred: Respekt for livet  

Det grundlæggende for alt fredsarbejde begynder med mig selv, i mit hjem, 

på min arbejdsplads, i mit gilde og i forhold til naturen. Hvad tænker jeg om 

mennesker, som har en helt anden baggrund, historie og kultur, end jeg selv 

har? Hvordan forholder jeg mig til dem? Mennesker som vil være en del af 

min hverdag. Jeg vil møde dem i mit nabolag, på min arbejdsplads, måske 

også som nye gildevenner? Ser jeg dem? Sender jeg dem et smil i forbifar-

ten?  Eller går jeg forbi dem, som om de ikke eksisterer? De er mennesker 

med de samme behov som jeg. Diskuterer vi disse spørgsmål i vores gilde? 
 

Den anden vej mod fred: Viden  

At lære nogen at kende handler ofte om at forstå. Vejen til fred kan også gå 

gennem viden. Vores forståelse af fred og arbejdet mod fred bør hele tiden 

fornyes. Verden ændrer sig, og menneskene også. Men det er ikke ligegyl-

digt, hvor vi henter vores viden fra. Ny og troværdig viden er vigtige forud-

sætninger for fredsarbejdet i gildebevægelsen. Øget indsigt er en forudsæt-

ning for forandring – og vi ønsker for vore nye landsmænd og – kvinder, at 
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Den tredje vej mod fred: Retfærdighed  

Alt fredsarbejde bør have retfærdighed som mål, herunder ligeværd, respekt, 

redelighed og ansvar for vores fælles verden. Dette er velkendte værdier, 

men de må alligevel gentages, fordi verden og menneskene forandrer sig. 

Brød og fred hører sammen. Hvordan kan dit gilde være med til at sikre re-

færdighed i fremtiden? 
 

Den fjerde vej mod fred: Deltagelse  

Når folk og nationer bliver socialt, kulturelt og økonomisk afhængige af hin-

anden, er chancerne for fred mellem disse nationer øget. Vore nordisk-

baltiske lande er et eksempel. Vi har lange traditioner for aktiv deltagelse i 

både sociale og kulturelle aktiviteter. Denne værdi har vi med med os i gilde-

arbejdet. Deltagelse kan skabe aktivitet, og al erfaring viser, at netop aktivi-

tet skaber kontakt mellem mennesker og i næste omgang øget forståelse for 

hinanden. Kontakt og kendskab gennem deltagelse er fredsskabende arbejde. 

Hvordan kan dit gilde bidrage til deltagelse for nye landsmænd og kvinder? 
 

Den femte vej mod fred: Frihed  

Frihed for alle folk - fred i hele verden. Så enkelt, så vigtig og så vanskelig, 

er friheden. Men friheden har trange kår i verden i dag. Derfor er det så vig-

tigt for os at bruge vores egen frihed, og beskytte  andres. Frihed er en værdi 

som omfatter både respekt for livet, viden, retfærdighed og deltagelse. Og 

det er samlende for gildearbejdet i hele Norden og i Baltikum. Det kan være 

en mål for gildene at låne vores røst til dem, som ikke selv kan tale frit. Fri-

hed er også moralsk frihed til at gøre godt. Vi må turde vælge og kunne stå 

inde for de valg, vi har gjort. At praktisere frihed, er en fredsskabende aktivi-

tet, vi ikke kan overlade til andre. 
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Gruppe 3 inviterer til  

 

Gildemøde  

 

Onsdag den 11. maj 2016  

 

Vi mødes kl.1800 på Græstedgård og fordeler os i 

bilerne, og så kører vi til Jægerspris. 

 

 Efter vore gøremål ved Jægerspris, kører vi tilbage 

til Græstedgård og slutter mødet her. 

 

De planlagte aktiviteter er meget afhængige af, at 

’maj, du søde milde’,  

viser sig fra sin bedste side. 

Skulle det mod forventning ikke være tilfældet, 

træder den hemmelige plan B i kraft.  

  

Pris traktement: 50 kr.  

Drikkevarer til sædvanlige billige priser. 
     

Tilmelding senest onsdag den 4. maj til:  

 

Kai N. A.   Mobil 24 49 61 82  

Jens Erik S. Mobil 20 19 70 73  

 


