
Side 4 

Sommergildemøde den 14. Juni 2017 
 

Så nærmer sommeren sig samt vores sidste gildemøde, inden vi skal nyde 
sommerferien.  
 

Vores sidste møde holdes i  
 

Væreharebo  
 
 
 
 
Hove Møllevej 18   
2765 Smørum  
 
  

VI  vil tænde bål og hygge os ved bålet med hyggelig snak og bålsange. Vi 
mødes på Græstedgård til fælles kørsel kl. 17.00.  
 

Husk udendørs påklædning - det kan være køligt, samt en festivalsstol 
(eller andet til at sidde i ved bålet) myggebalsam, tallerken, bestik og kop.  
 

Pris kr. 50,00, som vil dække et spejder måltid .  Ved regnvejr flytter vi in-
denfor i hytten (uden bål). 
  

Tilmelding senest den 8. juni til :  
 

Henning og Lisbeth mobil  29 86 18 40   mail:brosboel1@mail.dk 
 

Hanne tlf. 47 17 88 28   mail: hanneda@mail.dk 
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Side 2 

Lisbeth Christensen          14. Juni 
Lis Larsen            17. Juni 
Ruth Pedersen           16. Jul 
Peter Hovgaard-Jensen          18. Juli 
Poul Erik Jørgensen          27. Juli 
Alice Høxbroe           29. Juli 
Birthe Christiansen                 5. August 
Lissi Sørensen                       17. August 
Niels Jakobsen                   18. August 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 august 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 
5196 3099       4717 7032 

OBS. 

Redaktionen ønsker tillykke  

Igennem 41 år - lige fra den spæde start, har og er Stafetten  
en fast del af indholdet i medlemsbladet Knuden. 
 

Indlæggene går på skift imellem gildebrødrene.  
Måneden før angives den gildebror der står på tur efter alfabetet. 
 

Ordet, formatet, længden, indholdet etc. er helt frit. 
 

Hvor har der været mange forskellige indlæg.  
Sjove, kloge, oplysende, opmærksom skabende, husk på, om en 
særlig oplevelse, personlige, om følsomme emner m.m. 
 

Hvis den der står for tur gerne vil vente til en anden måned, så 
giv lige redaktionen et praj. 
 

Med gildehilsen 
Lene og Povl-Erik 

Side 3 

Stafetten Lene Jørgensen 

Poul Erik Jørgensen skriver stafetten i august 2017 

Husk at leve livet  
Skrevet af Palle Lykke Ravn  
Husk at leve livet, mens du har det  
og være glad for det du har i nuet  
Pludselig kan det hele være over,  
og så er der ingen fortrydelsesret.  
Livet er som en labyrint,  
fyldt med succes og fiaskoer.  
Men hvis du er bange, og bare står stille  
så vil du fortryde det bittert når du opdager  
hvor meget godt du gik glip af  
I din frygt for at vælge forkert.  
Gå ud i livet med rettet ryg,  
Hvis du tror på dig selv kan du alt!  
 
Hvis man lever efter dette lille digt ser dagen meget 
lysere ud.  
 
Lene  

Sommerhilsen fra gildeledelsen           Ølstykke maj 2017 
 
 

Alle gildebrødre og ægtefæller ønskes en rigtig god sommer. 
 

Husk gildets skovtur søndag den 27. august 2017. 
 

Jens Erik Stubkjær GM   Poul Erik Jørgensen GK   Kai Normann Andersen GS 


