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Side 3 

 

Mange tak for denne lille fugl 
som fløj ind i min stue i anledning af  
min fødselsdag i juni måned. 
 

Mange gildehilsner 
Lis  

 

Tusind tak for gavekortet til 
Skrædderbakkens Havecen-
ter som jeg modtog  til min 
fødselsdag. 
 

Den blev fejret i vores  
have i dejligt sommervejr. 
 

Med gildehilsen  
Alice 
 



Side 4 

Stafetten Anne-Grethe Langgaard 

   SMILET 
 
Det koster intet, men betyder 
                en masse. 
Det beriger den, der modtager 
det, uden at gøre den fattigere, 
              som giver det. 
Det sker i et sekund, men 
erindringen om det kan i givet 
          fald vare evigt. 
Ingen er så rig, at han kan  
           undvære det. 
Det giver hvile til den trætte, 
lys til den skuffede, solskin til 
den bedrøvede, og er naturens 
bedste medicin, når det går  
                 dårligt. 
Dog kan det ikke købes, lånes 
eller stjæles, for det er noget, 
der ikke er til nogen verdens 
nytte medmindre det bliver 
                 givet væk. 
Og hvis en mand på grund af 
overvældende travlhed er for 
træt til at give dig et smil, så 
giv ham et af dine, for ingen 
trænger så meget til et smil 
som den, der ikke har noget 
              smil at give. 
 
 
 
                           Ukendt forfatter. 

Benny Larsen skriver stafetten i oktober 2020 
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Side 11 

 
  

          Gildehal i Arresø Distrikt  
      Torsdag den 3. september 2020 

                                      Dragehytten 
                    Frydenborgvej 25, 3400 Hillerød 
 

  Kl. 19:00 Vandrehal  
Kl. 19:30 Gildehal  

Kl. 20:00 Serveres en let anretning.  
Drikkevarer kan tilkøbes til rimelige priser  

 
Kl. 21:00 Har Gilderne en fremtid?  

Oplæg og diskussion ved Lise Lomholt.  
 

Kl. 22:00 Afslutning  
 

Tilmelding til 2.gk@hillerodgilderne.dk eller  
 

tel. 2148 6441,  
senest den 31. august 2020  

 
Vi håber, at vejret tillader at gildehallen foregår ved bålpladsen, 

ellers flytter vi ind i Dragehytten.  
 

Med gildehilsen  
2. Hillerød Gilde  



Side 12 

GILDEMØDE på 

Sct. Georg Gildehal på Græstedgård 
  

onsdag den 9. september 2020 
 

Vi mødes til vandrehal kl. 18.00  
 

Gildehallen starter kl. 18.30  
 

Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning. 
 

Pris 50 kr.  
 

 Drikkevarer kan købes til sædvanlig billige priser. 
 

Grundet Coronakrisen er det endnu uvist, om vi kan  
anvende køkkenet, herudover skal der fortsat tages  

hensyn til afstand m.v. 
 

Gildebrødre skal selv medbringe: tallerken, glas,  
kop og bestik til eget forbrug.  

Herudover en hynde/pude til at sidde på,  
samt håndsprit. 

 

Hver gruppe medbringer ligeledes 1 kande kaffe og  
tedrikkerne medbringer selv te. 

 

Tilmelding senest søndag den 5.september til Annie  
Mobil        2551 8949 
   

eller mail: acandersen1949@gmail.com 
 

Med gildehilsen 
 

Gruppe 2  


