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Redaktionen ønsker tillykke  

Tove Nielsen             3. september 

Lene Jørgensen    13. september 

Tusind TAK for gaven til min fødsels-

dag, det blev en rigtig god dag- og tak 

for de Gildebrødre, der tog op og fejre-

de mig. 
 

Kærlig hilsen Birthe.  

Kære gildebrødre   
 

Jeg siger 1000 tak for den flotte buket, som jeg har fået 

i anledning af, at jeg lige fik et kort hospitalsophold.  

Jeg har det fint igen, og er  erklæret fuldt rask. Skal dog 

huske at passe på i forhold til tunge 

løft og det hårdere fysiske arbejde.  

Det er det der er det svære. 
 

Med  gildehilsen 

Annie  

 HUSK  
 

 Ved flytning 

 Ny E-mail adresse 

 Nyt navn 

 Ny adresse 

 Nyt telefonnr. 

 Og når et telefonnr. helt udgår 
 

At give Gildekansleren besked 



Side 3 

OBS

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 september 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 

Så er allerede halvdelen af august gået –  

den sidste sommermåned. 
 

Og inden længe har vi jævndøgn! Og hvordan var så denne 

sommer ?  

Jeg fandt dette lille rim i et blad, som egentlig karakterer den 

nu snart forgangne sommer. 

 

Det er vådt derude. Vandet driver ad min rude. 

Det ser ud til heldagsregn . 

Skumle skyer, tunge dråber, ikke den slags vejr vi håber. 

Der ingen solskinstegn!! 

 

Det er gråt derude. Man ku, sætte sig og tude. 

Sommer -Danmark under vand. 

Nye lavtryk, gennem uger, rusk og regn og skybrud truer. 

Slut med tur til skov og strand.! 

 

Sure sommerdage. Men hvad hjælper det at klage,  

Alting drukner kun i snak. Byger går og byger kommer. 

Den her ”sommer” er en ”ommer”, lad os få en bedre. Tak !  
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Mange tak for opmærksomheden på  

vores guldbryllupsdag. Vi havde 

en dejlig dag, som vi aldrig glemmer.  
 

Kærlig hilsen 

Alice og Povl-Erik 

Stor tak til alle gildebrødre  i  

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
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Ølstykke gil-

Ølstykke gil-
det det 

29 september 2016

29 september 2016  

Kære gildebrødre med ægtefæller 

I anledning af Ølstykke gildets 40 års fødselsdag vil  

gildet gerne  invitere jer til gildehal med hædring af  

5 jubilarer med efterfølgende middag på Ølstykke bibliotek 

torsdag den 29 september kl. 17.30.  

Tilmelding senest 15 september til  

Annie 255 18949   annie.andersen@cdnet.dk 

Lis 2653 0169        b.l.larsen@cdnet.dk 

mailto:annie.andersen@cdnet.dk
mailto:b.l.larsen@cdnet.dk
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Fellowship-aften 
 

Mandag d. 24. oktober 2016, kl. 19.00 i  
 

Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum.  
 

I år har vi aftalt med CARE Danmark, at der kommer repræsentanter fra deres  

organisation og fortæller om arbejdet bl.a. i Nepal. 
 

De hedder Signe Buchholz Andersen og Marie Vestergaard Bjerre. De har begge været  

i Nepal og rejst rundt med CARE. De kan både fortælle om CARE’s arbejde med  

Aftenen vil desuden byde på samvær med andre gildebrødre, Fellowship-budskabet og 

servering af smørrebrød og kaffe. 
 

Prisen for aftenen er 60,- kr. og der kan som sædvanlig købes drikkevarer til billige  

priser. 
 

Tilmelding senest mandag d. 14. oktober 2016 til din lokale GIM eller gildemester, 

hvor der ikke er en GIM. 
 

Med gildehilsen 

Kære alle 
Jeg har erfaret at der kun er 2 tilmeldinger – det var ikke meget opbakning. 
Jeg er oprigtig ked af at dette arrangement, det trækker mange gildebrødre fra hele 
distriktet, ikke kan blive bakket lidt mere op, så det ikke er et par gildebrødre, der står 
med hele planlægningen. 
  

Kære gildeledelser 
Det er et fælles ansvar, og hvis jeres GIM ikke kan, eller i ikke har nogen GIM, vil jeg 
gerne bede jer om at en anden fra gildeledelsen træder ind. I må tænke på at vi har 
svært ved at trække folk af huse til distriktets gildehaller, så hvis Fellowship glider ud, 
ja så ved jeg snart ikke . 
 

Fortsat god sommer til jer alle. 
Henning 
DGM 
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BOOST dit Liv! (forstærke). 
 

Hvad vil du være i dit næste liv? Eller måske mere jordnært: 
 

Hvis du fik chancen for at lave dit liv om og gå en helt anden 
vej, hvad ville du så vælge?  
 

Ville du sidde samme sted som i dag, eller ville du vælge et 
helt andet erhverv?  
 

Jo ældre vi bliver, des bedre mærker vi måske også, hvor  
vores ægte passion ligger gemt - det, der driver os, giver os 
glæde og får os til at boble over af idéer og energi.  
 

Derfor oplever rigtig mange mennesker også, at de midt i livet 
får  en stæk trang til at skifte kurs. Sige op og starte forfra - 
på et studie, sombrænd selvstændig eller måske i et helt  
andet land. Sagt deres gode, trygge job op og kaste sig ud i 
noget nyt. Jeg ved og kender til, at der er personer, som har 

Boots sit liv. 
 

 

Her er en lille "solstråle historie" om Barnet og Blomsten! 
 
Barnet: Min lille blomst, du er ganske mat! Måske har du sovet for 
lidt i nat, du hænger med hoved og falder vist snart, kan du  
ikke nok blive rask i en fart. 
 
Blomsten: Solen brændte så varmt i går, og jorden omkring mig 
blev ganske hård. Kom og vand mig min lille ven, så skal jeg nok 
blive rask igen. 
 
Birthe 

Stafetten Birthe Christiansen 

Hanne Danielsen skriver stafetten i oktober 2016 
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Til Gildemødet onsdag den 14. september 

kl. 18.30 har gruppe 2 den store fornøjelse, 

at kunne byde fotograf Jakob Lautrup  

velkommen til en spændende aften med  

overskriften mine sommer på  

Grønland. 
 

Jakob skriver: 

Jeg har haft et arbejde som fotograf og  

logistik koordinator næsten hver sommer i de 

sidste 24 år. Dette har bragt mig til  

Grønland på længere ophold sammen med 

geologerne på GEUS. 

 

Jeg har arbejdet på det 

meste af Grønland og på 

steder hvor almindelige  

turister ikke kan komme.  

 

 

Jeg vil vise billeder af hvordan en sådan ekspedition foregår, samt den 

storslåede natur. 
 

Vi begynder med et let måltid til den sædvanlig billige pris 50,- kr. 
 

Drikkevarer kan købes. 
 

Tilmelding senest mandag den 5. september til Helge på  

mail: helge.erichsen@mail.dk eller telefon: 2486 6730 

mailto:helge.erichsen@mail.dk

