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Lørdag den 7.januar 2017 kl. 18.00.  

På Græstedgård 

Vandrehal kl. 17.30 
 

Efter gildehallen  

Serveres en festlig nytårsmenu 

Prisen er 125kr. ekskl. drikkevarer  

 Så find festtøjet frem og kom og vær med til 

at vi får en festlig og hyggelig aften. 

Vin, øl og vand kan købes. 

 

Tilmelding senest 30.december 2016 til  

Henning og Lisbeth mobil 2986 1840  

eller Annie mobil 2551 8949 
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OBS. 

Peter Hovgaard-Jensen skriver stafetten februar 2017 

Henning Christensen   8.  Januar 

Arny Juul Munch   13. Januar 

Jytte Normann Andersen 18. Januar 

Redaktionen ønsker tillykke  

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 januar 2017 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 

Kære Gildebrødre 
Trods den dårlige postgang, er der trods alt dukket lidt Julepost op i postkasser-

ne. Husk at klippe frimærkerne af, tage dem med til næste Gildemøde til  

Peter Hovgaard eller Vibeke. 

Kære gildebrødre m/k. 
Af hjertet tak for opmærksomheden i forbindelse med min 8o års fødselsdag, det 

var en dejlig fest, men jeg var ikke selv til stede  (måske derfor). Havde  

ondartet katar på spiserøret og det er jo ikke befordrende ved en god middag i 

venners lag, ovennævnte påstand er underbygget ved en akut hospitalsindlæg-

gelse dagen efter. 
 

Gaven fra gildet var en bog med titlen " HVOR DER ER VILJE" , det var  

faktisk vor patruljes valsprog dog med tilføjelsen "- er der vej". Senere blev  

det  "FØLG DET RETTE SPOR OG TAB DET ALDRIG SYNE". 
 

Alt dette for de der ikke var med til julegildemødet. 

Birgit og jeg ønsker alle i gildet og deres kære 

en rigtig glædelig  jul og et godt nytår 

Side 3 

Stafetten                         Lisbet Hovgaard-Jensen 

 Som alle formentlig ved, kæmper jeg med en genstridig  

depression, og hos min læge hænger vedhæftede ”personlige  

rettigheder” som ikke helt er i overensstemmelse med gildeloven, men 

som giver hjælp, når det er svært. 

Med ønsket om et godt nytår til alle 

Lisbet 


