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Tove Nielsen    3. september 
Lene Jørgensen  13. september 

Tusind tak for blomsterne jeg  
modtog i forbindelse med mit  
hospitalsophold. 
  

De pynter nu rigtig flot i min  
have. 
 

Gildehilsen Anne-Grethe 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 september 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 
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Stafetten Hanne Danielsen 

I påsken kom jeg ved et tilfælde til at se udsendelsen  
”Min italienske drøm”  

 

Det drejer sig om 4 danske par, som alle drømmer om at åbne et Bed and Breakfast i 
Italien.  
Disse fire par får stillet et hus til rådighed. De skal arbejde sammen om en del hånd-
værksarbejde og indretning og forhåbentlig få et godt resultat. Det vindende par får lov 
at drive huset ½ år og får penge til at gøre arbejdet færdigt.  
Huset blev malet nærmest pink --- i en italiensk landsby!!!!! Hvordan det er med det 
håndværksmæssige, vil jeg lade andre om at bedømme.  
 

MEN hvordan er danskerne, der i almindelighed siger, at mennesker, der kommer til 
Danmark skal integreres og naturligvis lære at tale dansk, selv til at lade sig integrere. Så 
var det jeg blev flov. Den lærer i italiensk, der blev stillet til rådighed, kom på en meget 
vanskelig opgave. Flere nægtede simpelthen at lære sproget enten ved at udeblive fra 
undervisningen eller nægte at tale. Da hele landsbyen skulle hen i kirken til præstens 
fødselsdag, undlod flere også at komme. Der var også stillet en dygtig kok til rådighed, 
men nogle af danskerne vidste mere om italiensk mad end hun. Et par landsbybeboere 
havde inviteret danskerne på eftermiddagskaffe og havde stillet et stort kaffebord an. 
Danskerne havde for travlt – men sendte ikke afbud. Det gav ikke plus i bedømmelsen  
 

Indretningen af værelserne kunne danskerne ikke rigtig blive enige om. Et par ville have 
det minimalistisk, et andet japansk inspireret, andre nordisk (Ikea), det sidste i italiensk 
”landstil”  
 

Der var et lokalt råd bestående af nogle af landsbyens indbyggere. De iagttog og gik så 
sammen og talte sammen om, hvem de syntes klarede sig bedst og egnede sig bedst til 
livet i landsbyen. Her talte man også den manglende interesse for sproget og pli.  
 

Jeg synes, det er meget beskæmmende, at vi danskere tror, vi ved alting bedre og at vo-
res måde er den rigtige. Det kan jo være, at de mennesker, der kommer til Danmark, har 
det på samme måde. Måske skal vi huske på det.  
 

Hanne              Fra Knuden Juni 2009 

Helge Erichsen skriver stafetten i oktober 2019 

Arresø Distrikt afholdt Gildehal i juni måned med et fint foredrag om TUBA.  
TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, som er børn af alkoholmisbrugere.  
TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op 
i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har 
tavshedspligt og er her for at hjælpe. TUBA modtog Kronprinsparrets Sociale Pris 2014 i 
Musikkens Hus i Aalborg.  
Hvis man har lyst til at støtte TUBA med et bidrag, gøres det på MobilePay  72810. 
MGH 
Poul Erik 
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Arresø distrikt inviterer hermed til  
Fellowship aften 

Torsdag den 24. oktober 2019. kl. 19.00. i 
Konfirmandhuset Flodvej 73 E 2765 Smørum. 

 

Vi får besøg af Tobias Lindtrup, som vil fortælle om verdensjamboree 
 

En jamboree finder sted hvert fjerde år, og derfor kan man kun komme 
med én gang i sit liv som deltager. 

En jamboree er noget man aldrig glemmer, om det så er de store ceremo-
nier, fællesskab på tværs af grænser eller mødet med andre madkulturer. 
Det er også på en verdensjamboree, at man oplever den særlige ånd, som 
binder os alle sammen. På trods af forskellige uniformer og traditioner og 

aktiviteter, så er vi alle spejdere med lov og løfte og tørklæde. 

Mød op til en hyggelig aften med andre gildebrødre fra distriktet.  
Der vil blive serveret en lettere anretning,  
samt kaffe/te og kage til en pris af kr.: 50,- 

 

Gruppevis tilmelding til Niels Christensen på SMS 40 47 06 50 
eller e-mail: nich50@gmail.com  

senest den 11. oktober 2019. 
 

Med gildehilsen distriktets internationale laug. 

mailto:nich50@gmail.com
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Sommeren går på hæld og efteråret rykker nærmere 
 

11 oversete grunde til, at du skal holde af efterår 
 

1. Farverne 
Der er jo ild i jorden, uden at det er rigtig ild, når de nedfaldne blade fra træerne dækker 
jorden som et tykt tæppe i de smukkeste farver. Seriøst, skal vi se på, at naturen dør, har 
efteråret den flotteste måde at gøre det på! 
 

2. Naturens hårtørrer 
Naturen får helt automatisk mega gennemblæst dit hår tørt på cykelturen om morgenen. 
Er det positivt, tænker du? Tja, men så behøver du i hvert fald ikke at føntørre det hjem-
mefra, og vi er nogle stykker, der gerne tager imod de ekstra minutter, det kan spare om 
morgen, så vi kan blive liggende under den varme dyne. 
 

3. Bedste tv-sæson 
Vi har lige brugt (endnu) en sommer på genudsendelser og på at savne vores rigtige ven-
ner – ja, vi snakker naturligvis om dem bag skærmen. Men tv-kanalerne har jo luret, at 
efteråret automatisk sender os mere inden døre, og derfor tør de igen at bruge penge på 
nye fede programmer og ikke mindst tv-serier! 
 

Efterår og hygge 
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4. Køligt vejr = mere tøj 
Det er blevet tid til at tage mere tøj på (hvilket jo er ok, når sommerkuløren alligevel er 
smuttet). Omvendt er vi endnu ikke helt ovre i vinterens ”dæk mig til med en flyverdragt 
og ti halstørklæder”-looket. Efteråret er med andre ord årstiden, hvor flest beklædnings-
genstande fra din garderobe kan komme i spil, og du kan slå dig løs med lag på lag – og 
eftersom man altid hader den gamle striktrøje fra sidste år, er der en god undskyldning 
for at købe nye.  
 

5. Løbevejr 
Som løber kan man ikke andet end at elske efteråret. Om sommeren kan det være alt for 
varmt til at holde svedeturen ud, og om vinteren hænger udsigten til et brækket ben på 
isen konstant henover hovedet på én. Luften er derimod frisk og kølig om efteråret – og 
hvis ruten bliver timet rigtigt, skal man heller ikke undervurdere glæden ved medvind i 
ryggen. 
 

6. Varm kakao 
Og pandekager. Og chili con carne. Og lasagne. Og simremad. Denne tid på året er lig 
med alverdens varme tryghedsretter, der slår ethvert pitabrød eller grillspyd – for efter-
årsmad er jo flydende kærlighed lige ned i maven! 
 

7. Den sprøde, klare luft 
Man bliver så lad og doven i sommervarmen, og om vinteren bider frosten ens øre af. 
Men efterårsluften er derimod sprød, klar og kølig på den der måde, der giver overskud 
og nyt perspektiv på livet. 
 

8. Minus FOMO 
Farvel til alle de irriterende Aperol Spritz-befængte Instagram-billeder i sommersolen, 
der har været kilde til FOMO hele juni, juli og august. Nu er det pludselig mere ”OK” at 
blive liggende hjemme på sofaen hele weekenden. 
 

9. Kastanjer 
Behøver vi at sige mere? Den smukke brune nød, der nok er selve symbolet på efteråret, 
og måske også den største kilde til nostalgi, vi kender. 
 

10. Stearinlys 
Med efteråret starter også ”hyggelys”-sæsonen, og vi er vilde med dem alle sammen: 
Stearinlysene, lyskæderne, de små lamper i stuen, der måske er indbegrebet af den hyg-
ge, vi i Danmark er blevet så berømte for. 
 

11. Syng med... 
Sange som omhandler efteråret og dets stemning er FA-BEL-AGTIGE at synge med på. Og 
der er masser af den slags sange - så frem med rødvinen og lav en lang playliste med 
fx Mumford And Sons eller suk efter den fortabte sommerkærlighed til Neil Youngs 
smukke ”Harvest Moon”. Eller den video, som er under her - ingen over, ingen under, 
når det gælder en efterårssang! 
Jep, efteråret kan noget godt. Længe leve post-sommer melankoli, de kommende måne-
der  og musikvideoer.  

https://www.alt.dk/mad/tema/5-saftige-simreretter
https://www.youtube.com/channel/UCUyVHhyGAR3djWzqlljIN1A
https://www.youtube.com/watch?v=n2MtEsrcTTs
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Søndag den 25. august 2019 
 

Så er det atter tid til at tage på skovtur. 
 

Turen starter på Græstedgård kl. 8.00, hvor vi indtager vores morgenmad.  
 

Kl. 9.30 køre vi mod Præstø.  
Hvor mødestedet er spejderhytten Lindevej 43 C.  
 

kl.11.00 vil der være en guidet rundvisning i Præstø by  
(det er muligt at komme rundt med rollator og kørestol).  
 

Efter turen indtager vi vores frokost i spejderhytten.  
 
Efter frokost hygger vi os på spejdergrunden med lidt udendørs lege, når vi 
er trætte af det slutter vi dagen af med kaffe og kage.  
 

Derefter går turen tilbage til Ølstykke.  
 

Pris for denne dag vil være 100 kr.  
 

Medbring selv:   
Kaffe/te til morgenmaden   
Drikkevarer til eget forbrug hele dagen kop, tallerken, kniv, gaffel, til eget 
forbrug hele dagen  
 

HUSK også at tage det gode humør med.  
 

Tilmelding senest 16 august til   
 

Lis 26530169 b.l.larsen@cdnet.dk  
 

Annie 25518949 annie.andersen@cdnet.dk   
 
Gildesommerhilsen  
Gildeledelsen 
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Vi byder på et let måltid 

 

Indgang og mad kr. 50,00. 

 

Vand, vin og øl til rimelige priser 

 

Indlæg om et meget aktuelt emne 

 

Tilmelding til Alice  

Mob:     2986 6988 

E-mail:  alice@hoxbroe.com 

  

Tilmelding senest søndag  

den 8. september kl. 18.00. 

 

Med gildehilsen 

Hanne, Ruth, Jytte, Alice, Kai og Povl-Erik 

GILDEMØDE på Græstedgård 
Onsdag den. 11. september 2019  KL 18,30   


