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Anna Rasmussen  25. Marts 

Tak for den smukke  buket jeg fik  
i forbindelse med min indlæggelse  
 

Poul Erik  

Man må sige, at Hanne Rosenberg fik 
delt sin viden med de inviterede gæster 
og gildebrødre om Thit Jensen på gilde-
mødet d. 14. februar 2018. Vi hørte om 
barndommen, hvor Thit måtte passe de 
mange mindre søskende i en børneflok 
på 12. Om påvirkningen fra moderen, 
som ofte var træt og fortvivlet over de 
mange svangerskaber. Om forholdet til 
sin store bror Johannes V. Jensen, som 
det ikke behagede, at Thit skrev bøger.  
 

En rigtig god aften med en levende fore-
dragsholder med en utrolig viden. 
 



Side 3 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 marts 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 

OBS

Stafetten 

Stafetten marts 2018.02.12 
 
Vi er lige gået ind i et nyt år, med hvad det bringer af udfordringer.  
 
I vort Gilde går vi også ind i en ny 3 års  
periode, men desværre bliver vi jo ikke flere til at løse de forventninger 
som vi har, og havde før i tiden.  
Det er jo ingen trøst at mange foreninger har det på samme måde, inte-
ressen for foreningsliv på landsplan er jo ikke stigende.  
 
Er det tid der mangler for de yngre kræfter, eller er det hverdagen der er 
blevet mere stresset. Kravet for den enkelte der er på arbejdsmarkedet 
er jo nok større i dag, så overskuddet til fællesskabet i foreninger er ble-
vet mindre.  
 
For os som var aktive for 30-40 år siden er energien nok dalende i takt 
med at årene er steget. For mit eget vedkommende, hiver den lune stol i 
ryggen på en, når det er en kold og våd aften. Endnu er det lykkedes 
mig, at sparke mig bag i og komme af sted, man har det jo godt efter en 
hyggelig aften i godt selskab.  
 
Det næste er jo ikke viljen, men evnen.  
 

De forskellige skavanker kommer jo frem for hvert år der gå. Før i tiden 
var de fleste af os selv befordrende og vi kiggede efter en parkerings-
plads.  
 
I dag er det samkøring og helst plads til en rollator, hvis vi skal ud og gå 
på et af vore fællesmøder, der har første prioritet.  
 
Når det kommende Gilderåd skal til at danne nye grupper, er det de nye 
tider der skal  
tages i betragtning, og ikke som før i tiden hvor de gik på at blande os 
efter hvem vi havde været sammen med de senere år. 
 
 Gilde hilsen Mogens 

Mogens Nielsen 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

Afholder 
 

Gildeting 
 

 Onsdag den 14. marts 2018 
 

  På Græstedgård 
 

Der er fællesspisning 
kl. 18.30 - 19.30  

 
Der bydes på en øl eller vand  

Derudover kan der købes øl – vand  
 

Gildetinget starter kl. 19.30. 
 

Dagsorden - se Knuden fra februar. 
 

Husk: Denne aften er der mødepligt ! 
 

Er du alligevel forhindret i at deltage i 
Gildeting eller måltid, skal du 

senest den 11. marts  
melde afbud til: 

 
Gildekansler Poul Erik Jørgensen tlf. 2192 2084 

 

Gildemester Jens Erik Stubkjær tlf. 2019 7073 
 

Gildeskatmester Kai Normann Andersen   
tlf. 2449 6182 

    
    På gensyn Gruppe 4 


