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Julehilsen, Knuden december 2017.
Kære alle i Ølstykke Gildet.
Gildeledelsen vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul.
Som optakt, har vi oplevet, hvordan sneen giver landskabet et lysere udseende. Tak for et gilde år med god
tilslutning til arrangementerne. Der har været god kreativitet og forskellighed i de møder, som grupperne har
budt ind med.
Det har også været en god oplevelse i Distriktet og i
Landsgildet, at konstruktiv kritik er velkomment og
medvirker til at holde gildebevægelsen i bevægelse.
(Se Sct. Georg 6/2017)
I ønskes alle et godt nytår.
Gildeledelsen.
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Tanker ved nytår
Nytår… en lejlighed til at stoppe op og kigge tilbage på året der
gik. For at glæde sig over opnåede successer. For at se løftet om
næste års lyksalige lethed i rækken af at overkomme strabadser.
Vi hæfter os ofte ved de store bedrifter, de dybe afgrunde, ved det
ekstraordinære – det nye og ukendte, på godt og ondt: Det nye job,
blækket på vielsesattesten eller skilsmissepapirerne,
antallet af børnestemmer i hjemmet.
Vi gør status, men glemmer nogle gange at livet – hverdagen – er
ekstraordinær i al stilfærdighed.
Vi glemmer, at hverdagen er fuld af korte glimt af lykke, der i det
store tilbageblik fortaber sig i glemsel, men som i øjeblikket fylder
én med glæde: Når min mand lægger armene om min hals. Når
min elskede ler fra hjertet. Når min kone smiler skævt. Når min
familie – de fem vi var i begyndelsen, og dem vi er nu – er samlet.
Når jeg står op til morgenmad i det fineste selskab.
Når tiden står stille i venners selskab. Når jeg lærer/oplever nye
ting – om verden, mig selv eller noget der stod i en bog.
Og tusinde andre ting, som jeg har glemt i konkret form, men som
jeg ved, at jeg hæftede mig ved i et kort sekund.
I år gør jeg status over hverdagen, og spørger mig selv i et forsøg
på at opsummere de mange glimt af lykke: Er jeg elsket og elsker
jeg? Svaret er et rungende ja!!!
Tænk hvis 2018 kunne blive året hvor ufred, misundelse og jantelov blev fortid.
Hvor kærlighed og omsorg var en naturlig del af livet for alle
Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 januar 2018 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
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Stafetten

Lis Larsen

Hyggelig juletradition.
For tredje gang blev vi inviteret til juleklip på Carl Nilsen
skolen fredag før 1. søndag i advent, hvor Emma og Freja
går i anden klasse.
Det er en formiddag hvor forældre og bedsteforældre kommer og hjælper eleverne med at pynte deres klasseværelse.

Emma og Freja havde aftalt med deres gode veninde Klara
at de skulle pynte en opslagstavle.
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Medens der bliver klippet og klistret bliver der serveret
kaffe/te/saftevand og æbleskiver.
Sidst på formiddagen kommer elevrådet så rundt på skolen
og kikke på det hele for at bedømme den klasse som de
syntes er pyntet flottest.
Det hele slutter med at alle mødes i festsalen hvor der bliver
sunget julesange og delt præmier (pebernødder) til de klasser som har vundet årets bedste udsmykning.
En rigtig hyggelig formiddag som vi gerne deltager i så
længe Emma og Freja har lyst til at have os med.

3 glade nisseveninder

Arny Juul Munch skriver stafetten i februar 2018
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Redaktionen sender de bedste nytårsønsker til
jer alle og jeres kære med tak året der gik.
Et nyt år står for døren, og vi håber at modtage
indlæg fra jer alle.
Vi tænker 5. min. Sct. Georg, Gildemestertaler,
oplevelser m.m. fra
og i grupperne.
Stafetten er en tradition hvor alle på skift har
noget på hjertet.

GODT NYTÅR
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Årsplan 2018
2018
13/01
14/02
14/03
11/04
00/05
09/05
13/06
25-26/08

Nytårsgildehal
Gildemøde
Gildeting
Sct. Georgs gildehal
Distriktsgildeting
Gildemøde
Gildemøde
Gildeweekend

Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Arrenæs
Gruppe 1
Gruppe 2
Udvalg
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Vi mødes til vandrehal kl. 18.00.
Her kan vi ønske hinanden et godt nytår.
Kl. 18.30 har vi årets første gildehal.
Kl. 19.15 kan vi nyde en dejlig middag.
Gruppe 2 vil sørge for diverse underholdning.
Pris for middag 125,- kr.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Tilmeld gerne hurtigt eller senest 2-1-2018 til Helge
Tlf: 2486 6730
Mail: helge.erichsen@mail.dk
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