
Side 1 

    KNU 
Marts 

DEN 
   2019 
 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

42. Årgang 
 

Nr. 418 



Side 2 

Anna Rasmussen  25. Marts 

Kære Gildebrødre 
Tusind tak for gaven  

som jeg blev betænkt med i anledning 
af min 75 års fødselsdag. 

 

Med gildehilsen 
Jytte 

Dåseringe kan afleveres til Peter, så  vil 
jeg sørge for at videre distribuere dem. 



Side 3 

Stafetten Lissi Sørensen 

Valentinsdag i februar 
Og fastelavn er det vi har 
Misk, mask, maske på 
Så får vint’ren til at gå 
Og forårstegn vil vi ofte se 
De duftende skovmærker vil til os le 
 

Og vintergækker snart vi ser 
Forårsfornemmelser her og der 
Men det kan slå om 
Til vinter før foråret kom 
Et maskespil er det at spille 
Med os der ydmygt lader os drille 
 

Men engang må det nu komme 
Og ikke gi os løfter tomme 
Det danske forår 
Som kun vi danskere forstår 
Og som vi alle stolt berømmer 
Og både dag og nat nu om det vi 
drømmer 
 

MGH 
Lissi 

Ove Søtofte skriver stafetten i april 2019 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 marts 2019 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

Kære Alle i gildet  
 

Tusind tak fordi i var  
med at gøre min 80 års 
dag til en festdag 
og for alt den opmærk-
somhed det var helt 
overvældende.  
Det lykkes for mine 
piger at tag fusen på 
den gammel. 
 

Med gilde hilsen 
Mogens 
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Så blev det Marts, den første 
forårsmåned ! 
 

I haven har Erantis og  
Vintergækker blomstret det 
meste af Februar måned, til 
glæde for haveejere.  
 

Det bedste ved Foråret er,  
At det kommer når vi trænger 
mest til det ! 
 
VR  

SØS arrangementer 2019 
  

Ja så er det igen blevet den tid på året, hvor vi skal besøge 4 plejehjem med 
underholdning. 
  

Vi har i år valgt at besøge Egedal Kommunes nye plejecenter, Egeparken, ved 
Egedal station. Solgården i Slangerup undlader vi at besøge i år, så vi besøger 
kun plejehjem i Egedal Kommune. 
 

Vi har følgende besøg i år: 
 

Engbo den 18/2      Jens Vagn spiller 
Damgårdsparken 28/2     Kate Knigge spiller   
Solkrogen 4/3      Jens Vagn spiller 
Egeparken 11/3 NYT sted   Kate Knigge spiller   

  

Alle 4 steder serverer vi kaffe, the, æblekage, småkager og en Baileys.   
  

Underholdningen består i fællessang af sange fra vores sanghæfte.  
Det er almindelig kendte sange, som de fleste kan synge med på. 
 

Det er vores indtryk, at beboere og personale har en hyggelig eftermiddag. 
Specielt er en Baileys velkommen hos beboerne.  
 

Den oplevelse, som vores besøg giver beboerne på plejehjemmene, håber 
SØS gruppen at de kan få i mange år.  
 
Gildehilsen fra SØS udvalget 

Sct. Georgs Gildet Ølstykke  
 

Mange tak for den dejlige vingave i anledning af min 80 års fødselsdag, 
den vil blive nydt til nogle dejlige middage. 
 

Med Gildehilsen 
 

John 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

Afholder 
 

Gildeting 
 

 Onsdag den 13. marts 2019 
 

  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 10. marts  
melde afbud til: 

 
 

Gildeskatmester Lis Larsen tlf. 26 53 01 69 
 

Gildemester Jens Erik Stubkjær tlf. 20 19 70 73 
 

    
    På gensyn Gruppe 4 


