Velkommen til Sct. Georgs Gildehal med jubilæum

Vi starter med vandrehal kl. 18.00

Efter Gildehallen vil der blive serveret
en let anretning til kr. 50,00

KNU

DEN

April

2019

Vin- Øl- Vand sædvanlige priser
Tilmelding senest lørdag d. 6. april 2019
Alice og Povl-Erik
Mob. 2986 6988 og 2326 6032
E-mail: ape@hoxbroe.com
Vel mødt gruppe 5

Side 4

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
42. Årgang
Nr. 419
Side 1

Stafetten

Ove Søtofte

For nogen tid siden havde jeg den ære at holde 5. min Sct. Georg.
Mit udgangspunkt var Christian Winters : HJORTENS FLUGT.
Jeg havde valgt 5 vers som jeg syntes i ideologien var meget tæt på
gildets. Ved sidste vers gik jeg nogenlunde i stå, jeg kom til at tænke på ”
14 maj 1964”: Her er forklaringen:

Lisbet Hovgaard-Jensen
Benny Larsen
Poul Kaltoft
Inge Hallum

7. April
10. April
24. April
27. April

Så har vi passeret forårsjævndøgn, og man kan rigtig mærke
at dagene er blevet lysere og
længere, og nu lover DMI sågar
højere temperaturer, hvor heldig kan man være!
Det hjælper også på humøret.
Et gammelt jysk ordsprog lyder sådan:
”Den tid der går godt, kommer ikke skidt tilbage ”

God Påske
VR

Den 14 maj 1964 var jeg 3.kommanderende på Minelæggeren
”LANGELAND” og havde Hundevagt (0 til 4). Vi skulle forlægge fra
SMÅLANDSFARVANDET gennem AGERSØSUND til FLÅDESTATION KORSØR hvor vi skulle fortøje kl. 0400.
Jeg havde modtaget overleveringen og messegasten kom op på broen og
spurgte hvad jeg ønskede, jeg svarede som sædvanligt i den situation ”
tak mess en kop the og en ostemad”, men da han gik ud af døren til styrehuset sagde jeg ”nej mess, en sildemad og en øl” han sagde en masse ting
på jydsk som jeg ikke forstod, men har nok undret sig over traktementet
kl. 24 om natten når man har ligget på køjen siden kl 19-20 stykker.
Kl. 10 min over 12 kom det ønskede traktement op på broen og vi havde
en dejlig sejlads, måneskin, næsten ingen vind.
Vi anløb Flådestation Korsør til tiden. Da vi havde fortøjet fik jeg besked
på at ringe hjem hvilket jeg naturligvis gjorde, det var min mor og beskeden var: Ove, din far døde 10 min over 12 i nat, samme tidspunkt som
jeg fik min øl og sildemad.
Når jeg var hjemme hos mine forældre fik vi altid en sildemad, en øl og
en dram, (sidst nævnte undlod jeg da jeg skulle sejle skib).
Samme aften var min far blevet optaget som ridder i Sct. Georgs Gildet i
Herlev.
Mærkelig hændelse, ikke døden, men tankerne i forbindelse med den.
Har tænkt meget over den tankeoverførsel.
MGH
Ove

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 april 2019 kl. 18:00
Meget gerne via E-mail
Lene Jørgensen
Strandbakken 39
3600 Frederikssund
lene-j@email.dk
5196 3099

Povl-Erik Høxbroe
Engvej 28
3650 Ølstykke
ape@hoxbroe.com
2326 6032
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Annie Andersen skriver stafetten i maj 2019
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