
Side 4 

Pris: kr. 50,00. 
 

Tilmelding til : 
Annie Andersen: mail adresse   annie.andersen@cdnet.dk 
                            tlf. 2551 8949 
 
Anne-Grethe Langgaard : mail adresse   a.langgaard@mail.dk 
                                          tlf. 2971 4547 

 
Gildehilsen 
gruppe 2 

November Gildehal på Græstedgård 
onsdag den 13. november 2019 

 

Vi mødes til vandrehal kl. 18.00 
Gildehallen starter kl. 18.30 

 

Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning. 
Drikkevarer kan købes til sædvanlig billige priser. 

 

Vi får besøg af Amalie, der vil fortælle om sin tur til Costa Rica. 
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DEN 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

42. Årgang 
 

Nr. 424 

Sct. Georgs Gildet   

Ølstykke 
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Side 2 

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

Redaktionen ønsker tillykke  

Gildemøde den 9. oktober 2019 
  
 
 
Finn - en god rejseguide og  
fortæller 
 
Vi kom godt rundt på sydøen  
med den storslåede natur 
 
 

Tak til Finn og gruppen 

Side 3 

Stafetten Inge Hallum 

Lisbet Hovgaard-Jensen skriver stafetten i december 2019 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 november 2019 kl. 18:00 
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          2326 6032 

OBS

En af de vigtigste brikker i verden - mig. 
 

For mange år siden ca. 50, sad jeg højt oppe i et fjeld i Norge og så ud over  
dalen. Et storslået syn. Jeg havde lige forinden opgivet at fotografere -  
kameraet kunne ikke rumme synet - et storslået syn ud i en verden så enorm. 
 

Jeg blev grebet af følelsen af intet, jeg er intet, uden betydning, - kun et fnug 
mellem himmel og jord. Hvorfor lever jeg ? Når verden alligevel var så stor, så 
jeg kun er et fnug ? 
 

Pludselig fyldte en ny følelse mig. 
Verden består af milliarder af fnug, - milliarder af fnug - hvor ikke en eneste 
kan undværes. 
 

Jeg ejer et af disse fnug og er derfor en utrolig vigtig person. 
Verden er afhængig af hvordan jeg forvalter mit fnug. 
Jeg rejste mig fyldt med en fantastisk værdifølelse. 
 

Ofte er mine tanker vendt tilbage til dette fantastiske øjeblik og givet mig styr-
ke. 
I sidste uge sad jeg i næsten samme situation i bjergene i Montenegro. 
 

Jeg har nu snart levet de første 75 år af mit liv og syntes egentlig at nu kan jeg 
bare stoppe, - mit fnug er fyldt. 
 

Igen fyldte en følelse mig, en følelse af glæde over at jeg stadigvæk har mulig-
hed for at fylde i mit fnug.  
 

Hvor er det dejligt at vide, at verden har brug for hver enkel, hvis den ikke skal 
fyldes med huller. 
 
Inge 


