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Velkommen til Gildets årlige skovtur søndag, den 29. august 2021. 

Det ser endelig ud til vi kan være sammen i Gildet igen. Det fejrer vi med en 
skovtur, hvor vi mødes på Græstedgård, den 29. august kl. 8.00. 
 
 

Vi starter med at fordele os i bilerne, så går turen ud i det blå, hvor vi skal 
spise morgenmad, frokost og efterfølgende kaffe med kringle til. 
 
 

Ind imellem kan man foretage sig flere ting i eget tempo, det kan være at se 
sig omkring, sidde stille og tale med andre eller blunde lidt, måske spille 
nogle spil. Det foregår helt i vores eget tempo og bliver ikke stressende. Der 
findes toiletter borde og stole hvor vi kommer frem. Vi kommer tilbage til 
Græstedgård sidst på eftermiddagen. 
 
 

For denne herlige skovtur skal der betales 90 kr. plus drikkevarer. 
 

Drikkevarerne er noget dyrere end hvad vi plejer at betale, men da vi ikke 
har afholdt Gildemøder i over 1 år skulle der nok være råd til det. 
 
 

De 90 kr. kan indbetales senest den 29. august på mobilePay eller på dagen 
til Tove. 
 
 
 

MobilePay 22 31 07 51 
 

Tilmelding senest den 8/8-2021 til 
 

Tove 47170716@mail.dk eller 22310751 
 

Lene lene-j@email.dk eller 51963099 
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Lis Larsen   17. Juni 
Ruth Pedersen   16. Jul 
Peter Hovgaard-Jensen 18. Juli 
Poul Erik Jørgensen  27. Juli 
Alice Høxbroe   29. Juli 
Birthe Christiansen          5. August 
Lissi Sørensen                        17. August 
Niels Jakobsen             18. August 
 

Redaktionen ønsker tillykke  

Alle gildebrødre ønskes en god pinse  
samt en dejlig varm sommer 
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at give kansleren besked når du får nyt/sletter 
 

• Telefonnummer - fastnet - mobiltlfnr. 
• E-mail adresse 
• Flytter 
• Navn 
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Arresø Distriktsgilde indbyder hermed til friluftgildehal. 
 

Torsdag den 17. juni 2021 klokken 18:00.                                   
Fyrgården, Fyrstien 1, 3390 Hundested. 
 

Parkering på parkeringsplads for enden af Dyssebakken. 
 

Færdig program er ikke muligt for øjeblikket da det kommer til at afhænge  
af antal deltagere.  
Det kan dog fortælles at vi mødes ved Fyrgården kl. 18:00.  
 

Muligvis deles vi i to hold så spiser det ene hold en sandwich og drikker  
en vand eller øl, samtidig går den anden del ned og ser Knud Rasmussens 
Museum med guide ca. 1 time, derefter skifter man.  
 

Når alle samles igen ca. 20:00 holder vi gildehal inde eller ude.  
Vi slutter med den medbragte kaffe/te og evt. kage. 
 

Pris kr. 50.00 der dækker sandwich, sodavand/øl og entre til museet. 
Kaffe/te og kage medbringes selv. 
 

HUSK: Coronapas (færdig vaccineret eller test), Mundbind? 
 

Vi følger de til enhver tid gældende Corona retningslinjer hvilket også afgør 
hvorledes mødet kommer til at forløbe. 
 

Tilmelding samles for de enkelte gilder og sendes til  

GM Arrenæs Gildet aavangen1@hotmail.com eller telefon 2647 0728 
senest fredag den 11. juni. 
 

Med gildehilsen Arresø Distrikt og Arrenæs Gildet 
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Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 august 2021 kl. 18:00 
 

Lene Jørgensen       Povl-Erik Høxbroe 
Strandbakken 39       Engvej 28 
3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 
lene-j@email.dk       ape@hoxbroe.com 
5196 3099       2326 6032 
 

Regnr. 1551 kontonr. 3433302834 
www.oelstykkegildet.dk 

OBS

 Hjertelig tak  

Vi vil gerne sige tusind tak for, at I tænkte på os i forbindelse med 
Lisbeths begravelse. Det glædede os meget at se alle de smukke 

blomster. Tak for at I var med til at gøre det til en smuk og  
mindefuld oplevelse at sige farvel til vores søde, dejlige hustru, 

mor, svigermor, mormor og farmor.  
 

Mange kærlige hilsner fra  
os alle i familien  

mailto:aavangen1@hotmail.com
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Tanker fra året der er gået: 
Det har været et mærkeligt år for os alle, mange har levet helt isoleret 
og uden ret meget kontakt til andre. Indkøb er måske foretaget i de  
tidlige eller sene timer for ikke at møde for mange mennesker med  
risiko for smitte med Covid19. Nogen har også valgt at få leveret  
dagligvarerne til døren. 
Under den første nedlukning levede vi også ret isoleret, på trods af at  
vi var 4 generationer på matriklen, vi måtte nøjes med at se og vinke til 
børn og børnebørn gennem ruden. Da vi kom ind i maj og det hele lys-
nede lidt, kunne vi igen være sammen, til stor glæde for store og små.  
I november fik vores datter Corona og de måtte som familie 2 voksne 
og 3 børn isolere sig i 10 dage, men alle vi andre gik fri, og hun fik  
heldigvis et let forløb. 
Jeg er en af dem der fra starten har været på job hver dag, først via  
Skype men fra påsken 20 skulle der gøres klar til at vi igen kunne  
modtage børnene i børnehuset I den første periode kun for de forældre 
der havde job der krævede fysisk fremmøde, men som tiden gik så  
også for de mange der måtte klare jobbet hjemmefra.  
Når jeg ser tilbage på året, så er jeg faktisk taknemmelig for at jeg har 
skullet arbejde, for det har betydet at jeg hver dag har set andre og  
derfor fået dækket en del af den sociale kontakt til andre der ikke er 
familie. Det har ikke været muligt for rigtig mange andre, og som for  
nogens vedkommende har medført tristhed og ensomhed.  
I sådanne situationer bliver det tydeligt hvad venskaber betyder-  
Måske kan vi ikke ses fysisk men en samtale i telefon – sms eller mail 
gør at venskaber bliver holdt ved lige og at der er kontakt til verden 
uden for boblen. 
Og disse to citater fortæller vigtigheden af, at vi er der for hinanden. 
 

Venskab handler ikke om at være der for hinanden, når det er nemt - 

men om at være der, når det er svært.  
 

Ægte venner er som stjerner. Du kan ikke altid se dem, men du 

ved, de altid er der.  

Vibeke Raae skriver stafetten i september2021 

Stafetten Ingelise Petersen 
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<– spejderidéen for voksne 
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<– spejderidéen for voksne 
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<– spejderidéen for voksne 
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<– spejderidéen for voksne 


