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Vi mødes på Græsted Gård kl. 18.30 hvorefter vi kører 
til 
 

Den gamle Skole, Smørum Bygade 35, Smørumovre, 
2765 Smørum. 

 
Hvor vi skal høre et foredrag om Ledøje-Smørum Histo-

riske Forening.  
Se en gammel skolestue fra 1950, hvordan det var at gå 
i skole i slutningen af 30érne og begyndelsen af 40érne. 

Gammelt køkken fra 20érne, stadsstue fra 1920érne 
samt et vaskerum og et kirkerum. 

 
Efter foredraget vil der blive serveret en kop kaffe/te 

med hjemmebag. 
 

Pris 30 kr.                             
 
 
 

 
Tilmelding senest 7/10 2006  
 
 Lis       47 17 80 75         E-Mail b.l.larsen@nrdc.dk      
Birthe   47 10 01 55         E-Mail bic@paradis.dk 
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Redaktionen ønsker tillykke  

 
  Birgit Randløv                        9. Oktober   
  Mogens Andersen                       25. Oktober 
  Jens Erik Stubkjær                           26. Oktober 
  Povl-Erik Høxbroe             29. Oktober 
 

Kære alle sammen   
 
Mandag d. 9.10.2007 fylder jeg 70 år. Men 
denne dag har forbeholdt min familie. Derfor vil 
jeg gerne se jer søndag d. 8.10.2007 kl. 14.30 – 
17.00 til rigtig fødselsdagsfest med kakao, bol-
ler og lagkage.  
Festen foregår i mit fælleshus på Alfred Han-
sens Plads. 
Mange hilsner fra 

  Birgit   
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Arresø Distrikt 
Afholder 

Fellowship-dag 
 
 

Tirsdag den 24 Oktober kl.19,30 
På Græstedgård ,Udlejrevej i Ølstykke 

 
 

Aftens emme er dansk flygtningehjælps arbejde 
Både internationalt og nationalt. 

Dette vil generalsekretær Anders Kamm fortælle 
om. 

 
 

Ligeledes vil der være indlæg fra personer, der har 
Prøvet flygtningetilværelsen på egen krop. 

 
 

Der bydes på   kaffebord til 30 kr. 
Tilmelding senest 10 oktober til din GIM. 

Som er Mogens Nielsen  
47170716 

 



Side 10 

 
 
 
 
Har I husket ?? …….. 
 
at sætte kryds i kalenderen søndag, den 12. november ? 
 
Det er nemlig den dag vi alle skal ud at samle ind til Dansk 
Flygtningehjælp. 
 
Jeg håber, at rigtig mange af jer kan den dag for jeres indsats 
gør en stor forskel for de mange flygtninge, der får gavn af de 
indsamlede penge. 
 
I kan tilmelde jer ved at ringe eller e-maile til mig eller ved at 
gå ind på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: 
www.flygtning.dk. 
 
Der kommer nærmere oplysninger i næste nummer af Knuden 
 
 

Med gildehilsen 
 

Mogens A. 
Tlf. 47 17 56 36 

e-mail: mogens.annie@nrdc.dk 
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Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 
OBS. 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 oktober 2006  kl. 18:00 
Meget gerne på diskette eller via E-mail 
 

Christian Petersen      Lene Jørgensen    Povl-Erik Høxbroe 
Sønderparken 22      Strandbakken 39   Engvej 28 
3550 Slangerup      3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 
cfp@privat.tele.dk      lene-j@email.dk            ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 33 58 96       47 36 16 20    47 17 70 32 

Tilbud til: 
 
Aktive bedsteforældre med børnebørn. (alder 
for børnebørn: 6 år til 10 år.) 
 
 
Kom en uge på Storedam og nyd de dejlige omgivelser sam-
men med dine børnebørn. 
Aktiviter for børn og voksne. 
 
Pris: Voksne 975,00kr. Der betales særskilt for udflugter. 
         Børn    475,00kr. Der betales et mindre beløb for  nød-
vendige hobby materialer. 
 
 Ankomst d. 16.10.06 mellem 14 og 15. 
 Afrejse    d. 22.10.06 fra    kl.10 
 
Tilmelding: Birgitte Friis-Mikkelsen. 
                    48180302 
 
                    Else Hartzberg 
                         38745324 
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For et par år siden fik jeg kopi af en skudsmaalsbog som, fik jeg for-
talt, havde tilhørt én af mine tipoldeforældre: Augustinus Pedersen 
født i Jyllinge d. 7. juli . 

 
Jeg kom i tanker om at jeg et sted havde læst om en fisker fra Jyllin-
ge som hed Augustinussen. Dette måtte jeg undersøge nærmere. 
 
Hvordan kommer jeg så i gang – Internettet, her kan man finde næ-
sten alt tænkte jeg. Jeg startede med i Google at søge på 
”Augustinussen”, hvilket gav ca. 59000 resultater. En søgning på 
”Augustinus Pedersen” gav kun 98 resultater, men ingen med relati-
on til Augustinus fra Jyllinge. Jeg prøver så at søge på 
”slægtsforskning”. Her kommer meget at vælge mellem – jeg klikker 
ind på Statens Arkiver ”www.sa.dk”. Her er en masse henvisninger 
til hvor man kan søge forskellige oplysninger. Her vælger jeg at prø-
ve Dansk Demografisk Database, ”www.ddd.dda.dk” hvor amatør-
slægts-forskere fra hele landet har indtastet mange folketællinger fra 
1787 til 1921 i en søgbar database. 
Her skriver jeg Augustinus Pedersen, og vælger Københavns amt: 
Ingen resultater. Frederiksborg amt giver pote: Folketællingen 1921 
viser at han bor i oppesundby, er enkemand og får alderdoms-
understøttelse. Der står ikke andre opført i husstanden, så jeg prøver, 
kun at søge på ”Augustinus”. Det giver 54 poster i Frederiksborg 
amt.  
Her finder jeg ham i folketællingerne 1890 og 1916 under navnet 
Augustinus Petersen. Han var Jernbanearbejder, og i 1916 var han 
logerende hos mine oldeforældre. Her står min farmor også opført 
sammen med 3 af hendes 5 søskende. 
Nå – Det var jo Augustinus og hans aner jeg ville vide noget 

  Poul Kaltoft skriver stafetten november  2006 

Staetten                                Poul Erik Jørgensen           
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Angola, hvor Unicef vil sørge for driften. Gilderne blev opfordret til 
at hjælpe med til at koordinere dette projekts praktiske gennemfø-
relse. 
    Idéudveksling var et punkt på mødet, hvor jeg følte stor glæde 
ved at være medlem af Ølstykke gildet, der fremtræder som et pro-
gressivt -, idérigt - og aktivt gilde vi alle kan være stolte af. 
     LGPR oplyste at Sct. Georgs Gildernes har fået ny hjemmeside, 
hvor der findes referencer til alle håndbøger, mulighed for download 
af gildemærker samt info. til brug for forskellige optagelsesudvalg. 
Nyt er login for gildebrødre MAFEKING og gildeledelser DARZEE.  
    LGL oplyste at en ny sangbog er på vej 2007-08, vi er 6116 gil-
debrødre og  fejrer 75 års jubilæum på Københavns Rådhus den 25 
april 2007 som er et gratis arrangement og glem så ikke det nye 
logo:  
                                             Det er sejt at være gildebror   
                                                             Poul 
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GM – stævne 2006                            oktober 2006                           
 
Den 16 og 17 september var jeg sammen med 125 andre gildeme-
stre indbudt til GM- stævne i Vingstedcentret, hvor gildernes fælles 
indsatsområder Synliggørelse, Programstof og Brobygning  var 
overskriften for indholdet. 
     Lad det være sagt med det samme, det blev et rigtigt godt møde, 
hvor mange relevante emner blev drøftet og nye tanker præsenteret 
bla. i samvær med gode venner fra Arresø Distriktet, Per Christen-
sen fra Vestjysk Distrikt, som sendte en lykønskning med gildets 30 
års fødselsdag og sidst men ikke mindst Margrete fra Højskolen, 
som strålede om kap med solen af glæde over den store tilslutning 
fra Ølstykke og udsigten til den kommende tids debat om demokrati. 
I det følgende vil jeg kort referere om de væsentligste punkter fra 
mødet. 
     Første indlæg handlede om gildebevægelsens muligheder for 
synliggørelse i samfundet og gildernes kommunikation via pressen. 
Et spændende foredrag, som opdelte god kommunikation i følgende 
5 dele: Formål, målgruppe, budskab, effekt og medie en struktur 
som kan bruges, når gilderne skal forholde sig til at arbejde med mø-
dets næste tema, som var Åbent hus i efteråret 2007. 
     Landsgildeledelsen savner synlighed af  Gildebevægelsen i Dan-
mark og foreslog derfor, at vi afholder Åbent Hus dag den 28 –29/9-
2007 alternativ inden den 30/10 –2007, hvor vi inviterer alle, som har 
interesse i at lære os bedre at kende til et arrangement i spejderhyt-
terne. 
     Begivenheden og gildet skal markeres i den lokale presse og vil 
blive fulgt op af Landsgildet, som foreslog en Dragedag, hvor drage-
bygning  og drageflyvning skulle markere en fælles gildeaktivitet, der 
skulle tiltrække vore gæster.  
Som et morsomt og socialt indslag på mødet skulle vi alle bygge – 
og flyve med drage, hvilket var meget lærerigt. For interesserede 
gildebrødre som kommer forbi vil jeg godt indrømme at min drage, 
den med den røde hale, stadig befinder sig i det højeste træ i parken 
ved Vingstedcentret.  
     Vort samarbejde og den gensidige forståelse mellem gilderne og 
spejderne blev omtalt af DDS spejderchef Helle Dydenborg, der 
fremhævede gilderne som gode ambassadører midt i en tid, der  
kræver fantasi og energi for at fastholde en medlemsskare på 26000 
spejdere. 
Jesper Nyboe DDS fortalte om det fælleskorpslige 100 års jubilæum, 
som afholdes den 22/2-2007 herunder den tværkorpslige indsamling 
af Fredsgaven, 10000 Euro pr. kommune til opbygning af skoler i 
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                              Nå – Det var jo Augustinus og hans aner jeg ville vide noget mere om, jeg 
kom så i tanke om at Jyllinge ligger i Roskilde Amt, her er resultatet af søg-
ningen på www.ddd.dda.dk:  
 roskilde, Sømme, Jyllinge, Jyllinge bye, huus, 67, FT-1850, C4659  

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i hus-
standen: Erhverv: Fødested: 

Peder Han-
sen 57 Gift  dagle-

jer,huusfader Her i sognet 

Lisbeth Au-
gustinusdatte
r 

42 Gift  hans kone Do 

Hans Peder-
sen 7 Ugift  deres børn Do 

Ole Pedersen 4 Ugift  do Do 

Augustinus 
Pedersen 1 Ugift  do Do 

Med disse oplysninger kom jeg rigtigt langt, faktisk fandt jeg oplysninger 
om én af mine slægtninge fra denne gren af familien helt tilbage fra 
 
 begyndelsen af 1600 tallet. Jeg fandt for øvrigt også fiskeren som viste sig 
at være morbror til Augustinus.  
 
I dag har jeg samlet en slægtsdatabase hvori der er oplysninger om mere 
end 1500 personer med relation til Lene og mig. Den ældste person i  
databasen er født i 1379.  
 
Dette var begyndelsen på min nye hobby – jeg synes det er utroligt  
spændende og det giver mig en god følelse at finde oplysninger om mine 
aner. 
 
Poul Erik 
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En dejlig gildeweekend                                           oktober 2006                             
 
Der er ikke noget som en lørdag morgen og man har fri, men den 1. 
september blev noget særligt, for den dag havde gildet planlagt at 
fejre efterårets komme med den årlige weekendtur. 
Duften af kaffe og te som normalt omgiver morgenbordet måtte vi 
denne morgen vente lidt med, indtil alle var samlet og vist rundt på 
Ingelise og Nils’s gods, som de gæstfrit havde stillet til rådighed for 
turens 26 forventningsfulde deltagere. 
Efter morgenmaden startede karavanen af biler med retning mod 
attraktionen Birkegårdens Haver, der ligger ved Dianalund på vej 
mod Kalundborg. Det blev en stor oplevelse at besøge det 28000 
m2 haveanlæg, der på en dejlig formiddag gav anledning til megen 
inspiration, som blev hentet blandt dansk-, engelsk- og japansk-
inspirerede haver. 
Efter en god frokost fortsatte vi ud i det smukke sjællandske land-
skab videre mod Slagelse og Antvorskov Kaserne, hvor Forsvaret 
velvilligt havde stillet sine flotte og fredelige lokaliteter til rådighed 
for gildets videre aktiviteter og overnatning. 
Hvad er mere naturligt i militære omgivelser end at spille Vikinge-
spil, som vi alle med stor ildhu tog del i. I næsten 2 timer var luften 
over kasernens græsplæne fyldt med flyvende træstykker, som gil-
debrødrene kylede rundt med, indtil udvalget måtte gribe ind og 
tilbyde en god middag som erstatning for aktiviteterne. Det blev en 
dejlig aften indrammet af godt humør og  kammeratskab, og den 
varede til langt ud på de sene timer. 
Søndag morgen efter en god nats søvn og dejlig morgenmad smurte 
vi madpakker til dagens udflugt som skulle gå til vikingebyen Trel-
leborg. Det blev en fantastisk oplevelse i det gode vejr at vandre 
rundt i de historiske omgivelser, som samtidig var afslutningen på 
dette års spændende og oplevelsesrige weekendtur. 
En stor tak skal lyde til udvalget for dette store og vellykkede arran-
gement, men også til samtlige gildebrødre som var med til at skabe 
et dejligt samvær. 
 
                                                          Med gildehilsen 
                                                                  Poul             
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         Nyhedsbrev om naturen                                                             
Egedal oktober 2006 
 
Jeg håber at alle gildebrødre i Ledøje-Smørum og Ølstykke gildet har 
haft en oplevelsesrig og dejlig sommerferie, som har givet fornyede 
kræfter til nye udfordringer i det kommende gildeår. 
Måske har nogle af jer også haft tid og lyst  til sammen med familie, 
venner eller gruppe til at prøve at gå på Den store Sneglejagt, som blev 
foreslået i det sidste nyhedsbrev (ref.obsnatur.dk) ellers er det stadig  
muligt at afprøve ideen, hvor vi skal være med til at kortlægge fem 
sneglearters udbredelse i Danmark. 
Der har været afholdt et sommermøde for Friluftsrådet  i Storkøbenhavn 
Nord som gilderne i den nye Egedal kommune tilhører. 
Følgende 6 emner blev betegnet som indsatsområder som vi i interesse-
grupper vil arbejde for i den kommende tid: 
 
1 Opfølgning og udbygning ad sammenhængende stisystemer 
 
2 Kortlægning og udbygning af friluftsfaciliteter 
 
3 Udbygning af undervisningsmuligheder for skoler og andre ( Natursko-
ler) 
 
4 Sejlads på søerne 
 
5 Forbudt skiltning 
 
6 Flyvestation Værløse 
 
Jeg har selv stillet mig til rådighed for 1,2,3 og fremkom i øvrigt med et 
forslag om, at der blev oprettet en Naturvejleder funktion, som kunne 
dække borgerne i Egedal kommunes behov for naturvejledning. 
Har I tanker og ideer som I ønsker at drøfte er I altid velkomne til at kon-
takte mig. 
 
                                                Med gildehilsen 
 
                                           Poul Kaltoft / Ølstykke  


