
Side 8 

GILDEHAL PÅ Græstedgård 
 

Onsdag den 14. NOVEMBER 2018 kl.18.30 
 

VANDREHAL fra kl. 18.00 
 
 

Efter Gildehallen vil der blive  
serveret en let anretning 

til den sædvanlige pris 50,00 kr. 
 

Vin- Øl- Vand sædvanlige priser 
 

Tilmelding senest søndag d. 11. november 2018 
 
 Jytte tlf. 4717 9782   mob. 2074 3482  
 E-mail:  jytte.normann.andersen@post.tele.dk 
 
 Alice tlf. 4717 7032   mob. 2986 6988 
 E-mail: ape@hoxbroe.com  

 

Vel mødt gruppe 5 

Side 1 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

41. Årgang 
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Side 2 

Redaktionen ønsker tillykke  

 
Kaj Normann Andersen              10. November  
Anne-Grete Langgaard              22. November  
Annie Andersen                           22. November 
Ove Søtofte                 29. November 

DE 3 GILDEÅR DER LIGGER LIGE FOR 
 

Gruppe 5 har holdt et par møde i den nye gruppesammensætning. 
 

Første møde var hos Ruth i Tangbjerg, hvor vi fik ”set hinanden 
lidt an” og fik fastlagt efterårets møder. 
 

Næste møde var hos Alice og Povl-Erik, hvor vi fik en god debat 
om hvad gruppen skulle fokusere på fremover. 
 

Vi var vidt omkring med besøg i nabobyerne og nabobyernes 
kirker, Roskilde Domkirke og ture ud i det fri. 
 

Da flere i gruppen også foretrækker det store lærred, blev det til 
indmeldelse i Biografklub Danmark.  
 

Første film vi har set, var Bille Augusts stjernebesatte danske stor-
film Lykke-Per, som var en stor oplevelse. 
 

Vi ser frem til nye oplevelser på det hvide lærred. 
  
Alice og Povl-Erik  

Side 7 
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Anna Rasmussen skriver stafetten i december 2018 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 november 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 Vibeke Raae 

Hvad er ORD ? 
 

ORD kan bruges til meget , til at ødelægge verden, 
til at gøre verden bedre, og til at  
glæde vore medmennesker. 
 

Derfor er der vigtigt at kende alle disse  
udsagn, som har været med til forme vores verden – 
på godt og ondt.   
 

Vi udsættes dagligt for et bombardement af 
nyheder, som søger at erobre vore hjerner – og  
hjerter -med ORD. 
 

Listige ord, stolte ord ,dårlige og uværdige ord, og 
så er det vigtigt at kunne skelne, har Uffe Ellemann 
engang udtalt.  
 

Det er værd at tænke over !  
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Gildemøde 10 oktober 2018 
 

Sikke en god aften med skuespiller  
Niels Hinrichsen. 
 

Sjældent har vi moret, grinet og oplevet 
så meget på en aften, og Niels kunne  
holde os i ave med klar, høj og  
tydelige stemme. 
 

Om hvordan Niels blev skuespiller  
og optaget på det Kgl. Teater med  
Poul Reumert som en slags protege. 
 

Historier fra Sønderjylland på original 
sproget.  
 

Lune anekdoter, historier og ”sjove”  
teateroplevelser. 
 

Om minsandten om han ikke kunne spille 
på guitar og synge og fik salen med på 
sangene. 
 

Vittigheder myldrede også frem ind  
imellem, og nogle af dem tæt på  
”under bæltestedet”. 
 

Vi sang vores Nationalsang, hvorefter  
Niels læste op af  
  

”GODE RAAD TIL EN UNG ÆGTE-
MAND” 
 

skrevet af selveste Adam Oehlenschläger 
i 1810 -1820.  
 

At tiden pludselig var gået, var nok en 
overraskelse for de fleste. 
 

Alice og Povl-Erik 
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