
Side 12 

Gildemøde 
 

Onsdag den 12. september 2018 kl. 19 
på Græstedgård. 

 

Der vil blive serveret en let anretning. 
Prisen for dette arrangement er 50 kr. 
Drikkevarer til de sædvanlige priser. 

 

Tilmelding: 
Lene på tlf.  51 96 30 99 eller 

mail  pej@teknik.dk 
 

Senest søndag den 9. september. 
 

Med gildehilsen gr. 3 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
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Side 2 

Tove Nielsen     3. september 
Lene Jørgensen  13. september 

En STOR forsinket fødselsdagshilsen  
til Lissi Sørensen, som fyldte år  
den 17. august  

Side 11 

I gruppe 4 var vi den 24 juli på (skilsmisse) tur på en 
meget varm dag. Det var lige over 31 grader.  
 

Vi skulle til Fredensborg hvor vi spiste frokost på  
Restaurant Under Kronen.  
 

Det er et sted vi varmt kan anbefale, det var meget lækkert.  
Vi mødtes kl. 12 på restauranten. Hele gruppen var samlet 
undtagen Poul  Erik. Vi valgte alle hjemmerøget laks med 
lunt hjemmebagt brød.  
 

Efter den lækre frokost gik vi op til Slottet hvor vi skulle på 
rundvisning kl. 14. Lizzie og Poul kørte hjem, da det ikke var 
let for Poul at komme omkring på Slottet og i haven. Det var 
en oplevelse at se Slottet, Haven og Orangeriet. Rundvisnin-
gen tog 1 time og 30 min.  
 

Derefter kørte vi til Frederikssund hvor vi skulle grille på ter-
rassen. Lizzie og Poul kom da vi skulle spise og så var hele 
gruppen samlet. Det var en rigtig god dag som sent bliver 
glemt. 
 

Sommerhilsen fra gruppe 4 



Side 10 Side 3 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 september 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

Ingelise Petersen skriver stafetten i september 2018 

Mange tak for 
blomsterkurv til 
min fødselsdag. 
 
Med gildehilsen 
Lisbeth Christensen 

Kære Gildebrødre 
 
Mange tak for den flotte buket,  
som jeg fik i forbindelse med  
min operation på Herlev.  
 

Med gildehilsen Gunhild 
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Stafetten Ruth Pedersen 

Nu er det blevet min tur til at skrive stafetten. 
Der er igen gået 3 år i vores grupper, så nu har alle været på  
skilsmissetur, gruppe 5 har været en tur på Sprogø en meget 
spændene tur. Vi har det sidste år læst en del om øen. Vi bestilte 
en guidet tur derover. Vi startede på Romancevej med morgenkaf-
fe, vi var så heldige at låne en bil vi alle 7 kunne være i, turen gik 
først til Ringsted hvor vi stoppede ved Sankt Bendt Kirke en  
meget smuk og stor gammel kirke. 
 
 
 
 
 
 

Derfra gik turen til Fjenneslev kirke kirken med 2 tårne også en 
meget smuk kirke. Udenfor kirken var der en plads med bord og 
bænke der indtog vi vores frokost. 
 
 
 
 
 
 

 
Derfra gik turen til Korsør vandrehjem hvor vi skulle overnatte, 
der blev tid til en gåtur i området omkring vandrehjemmet inden 
vi skulle finde et sted hvor vi kunne spise en god middag og så 
var dagen gået. 

Side 9 

I kan læse mere om ham og andres respons pa  
hjemmesiden: 
http://www.serinci.dk/foredrag. 
 
 
Mød op til en spændende aften med andre  

gildebrødre fra distriktet. 
Der vil blive serveret en lettere anretning med 

en øl eller vand 
Samt kaffe/te og sma kager til en pris af kr.: 50- 

 
Tilmelding til 

Martha Nielsen sms 6139 7433 eller  
mail majimbi1956@gmail.com 

Eller Ove Nielsen sms 2647 0728 eller  
mail aavangen1@hotmail.com  
Senest mandag den 15. Oktober. 

 
Med gildehilsen distriktets internationale laug.  

http://www.serinci.dk/foredrag
mailto:majimbi1956@gmail.com
mailto:aavangen1@hotmail.com
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Arresø distrikt inviterer hermed til 
Fellowship aften 

Onsdag den 24. Oktober 2018 kl. 19.00 i 
Frivilligcenteret Halsnæs 
Valseværksstrædet 5A  
3300 Frederiksværk 

 
Vi fa r besøg af forfatter Deniz Serinci som vil 
fortælle om krigere i Islamisk Stat. Deniz har 
skrevet bogen ”Slave i Islamisk Stat. 

Side 5 

Efter morgenmad skulle vi møde nede i Korsør by der ville  
komme en bus som vi skulle med til Sprogø, man må ikke selv 
køre derover, vi var 35 personer.  
Der var først en rundvisning på 2 timer med en guide som var 
vældig god til at fortælle en masse spændene ting fra øen.  
Derefter kørte bussen over på ny Sprogø hvor vi fik fortalt en 
masse om broen og hvordan den er opbygget meget spændene, 
hele turen tog 3 timer. 

 
Så gik turen tilbage til Ølstykke og gruppe 5 havde en god  
skilsmisse tur. 
 

Gildehilsen  Ruth 



Side 6 

Besøg på Flynderupgård 
 

Tak til Tove og Mogens  for den gode  
Gildeudflugt til Flynderupgård. 

Det var en god aften med interessante og gode oplevelser på det 
Historiske landbrug, som stort  set er selvforsynende.  
Bente – Tove og Mogens, datter fortalte lidt om baggrunden for 
dette landbrug.  
 

I min søndagsavis – 8/7 – læste jeg så om, at Helsingørs Kultur og 
Turismeudvalg har trukket en besparelse på 100.000 tilbage.  
Besparelsen ville have betydet farvel til i hvert fald Grisene og de 
røde Køer på Flynderupgård.   
 

Der holdes  Høstfest og Marked den 8. september, hvis nogen skul-
le få lyst til at opleve det. 
 

Nu har jeg hermed formidlet beskeden videre.   
Vibeke 32222 

Side 7 

Lidt billeder fra det nye køkken på Græstedgård 

Benny 


