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Redaktionen ønsker tillykke  

Kaj Holdrup                  7 .Juni 

Lisbeth Christensen               14. Juni 

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 
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OB
Overhold venligst deadline  

 Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 august 2012  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.com 

47 33 58 96       51 96 30 99    47 17 70 32 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Tiden i de nuværende grupper er ved at være forbi. 

Kortene er blandet, spændingen er udløst og efter som-

merferien startes i nye grupper. 

Første gildemøde efter sommerferien er onsdag  

d. 12. september, som den nye gruppe 5 står for. 

Alle gildebrødre ønskes en rigtig god sommer. 

 

GM Peter Hovgaard-Jensen 
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Stafetten                           Anna Rasmussen 

 

  
 

KUNSTEN AT FÅ 
EN IDÉ 

Kunsten er ikke 
at få en idé. 
Enhver kan med lethed 
få to-. 
Kunsten er den 
mellem to eller fler 
ganske almind´lige 
hverdagsidéer 
at se 
hvilken en 
der er  
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Jens Erik Stubkjær  skriver stafetten  september 2012 
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8AKTION BØRNEHJÆLP 2012  nr. 1                                                         
Poul/Juni  
 
For at spare penge er det besluttet, at den til gildebrødrene 3 gan-
ge årlige udgivelse af  bladet AKTION BØRNEHJÆLP skal ophø-
re. Som erstatning for den manglende information  vil der derfor i 
Knuden løbende kun blive bragt et kort resumé af nyhederne fra 
bladet.. 
 
CECOWOR’s Drømmeskole. 
Drømmeskolen ligger i et område, hvor mulighederne for god sko-
legang er meget begrænsede. Undervisningen i de 4 regerings-
skoler er dårlig, og frafaldsprocenten er høj. Der findes også en 
privatskole i området, men prisen for at gå der er så høj, at de fat-
tige familier ikke har mulighed for at få deres børn ind der. CECO-
WOR har derfor startet ”Børnenes Drømmeskole” i landsbyen 
Aniladi. Antallet af elever er nu oppe på 319 fordelt på 1-4 klasse-
trin. Nyuddannede lærere har indvilget i – som frivillige – at under-
vise uden løn – de får dog dækket deres transportomkost-ninger. 
Lærerne er kun på skolen, indtil de får arbejde andetsteds, så det 
betyder, at skolen ikke har erfarne lærere. 
 
Oplevelser på et børnehjem i Indien 
Kaj og Karin flyttede ind på børnehjemmet i 14 dage og levede 
sammen med børnene og de mange medarbejdere. Nogle får løn, 
andre ikke. Der er omkring 125 børn på børnehjemmet, og der 
laves mad til 180 hver dag. Kosten er vegansk og enkel, dvs. in-
gen kød, æg eller mælkeprodukter. Heller ikke køleskab, men til 
gengæld tilberedes mad over åben ild og med stor dygtighed i 
køkkenet. Børnene får en jernpille og en pille mod orm, så kan de 
ellers spise deres mad med fingrene siddende på gulvet. De fle-
ste andre aktiviteter foregår også på gulvet. Lørdag har de fri til at 
dyrke yoga og sang. Søndag er vaskedag, men også hyggedag 
for de større børn, der sover længe. Der er behov for lærerkræf-
ter, så hvis du trænger til en ulønnet udfordring, er du velkommen 
til at komme at give en hånd med i engelskundervisningen. 
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En anden ting, der gør et stort indtryk, er slangerne i 
området. På græsarealerne omkring hjemmet lever ko-
braslanger, som er farlige og svære at beskytte sig 
imod. Når medarbejderne slår græs, slår de også slan-
ger ihjel. 
 
Uddannelsesfadderskab hos Bala Mandir i Chennai 
Det drejer som om fadderskab for unge mænd, der er i 
gang med en erhvervsuddannelse. I Bala Mandir tager 
man sig af forældreløse, fattige og dårligt stillede børn. 
Man driver skole, erhvervsuddannelse og sundhedsple-
je, og har bl.a. sørget for erhvervsuddannelse for unge 
inden for tømrerfaget. Man har bl.a. et computercenter, 
der underviser over 200 unge mænd og kvinder i, hvor-
dan de bruger en computer. Siden oprettelsen i 1999 
har mere end 300 elever færdiggjort kurser inden for 
tømrer-, el- og maskinindustrierhvervet. 
 
Vidste du at U-lande bliver mindre afhængige af bi-
stand 
Verdens fattigste lande er blevet mindre afhængige af 
bistand, viser en ny rapport fra Action Aid. I Ghana er 
afhængigheden halveret, og udenlandsk bistand udgør 
nu kun godt ¼ af statens udgift. 
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Gildemødet den 2. maj 2012 med besøg på Skt. Hans og 
Skt. Hans museet ved Boserup Skov. 
 
Dejligt at se ca. 30 gildebrødre med samlever blive samlet på 
Græstedgård.  
Vores guide med mand og datter hilste på os alle, og  
så gik turen til Roskilde i en lang kortege med Jytte og Kai i 
front og Alice og Povl-Erik bagerst. 
Sikke et flot og enormt stor område hospitalet ligger i. Bygnin-
gerne som oprindeligt er opført af Københavns kommune ligger 
i den skønne natur med kvideafdeling mod øst og mandeafde-
ling mod vest.  
Områdets størrelse gav mange interessante stop. Der har tidli-
gere været ganske mange indlagt samtidig, over tusind. I dag 
er det region 1 der anvender de bygninger der ikke er solgt fra, 
og der er nu kun ca. 200 patienter og ca. 400 medarbejdere 
stadig fordelt på en kvinde- og mands-afdeling. 
Kriminelle der er dømt til forvaring er en del af patienterne. 
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På området er egen lille havn, to kirker og en kirkegård, 
hvor Tordenskjold ligger begravet. Nej det er ikke søhel-
ten, men en patient som igennem hele livet troede han 
var den berømte søhelt. 
     Museet har til huse i Kurhuset, et bygningskompleks 
som er tegnet af den kendte guldalderarkitekt Gottlieb 
Bindesbøll (1800 - 1856), der også er arkitekten bag  
Landbohøjskolen og Thorvaldsens Museum. 
Da Kurhuset blev indviet i 1860, repræsenterede det de 
mest moderne behandlingsforhold for sindslidende i Nor-
den. Bygningerne er i dag fredet. Udstillingen er indrettet  
i det der oprindeligt var hospitalets køkkenregion. 
Sct. Hans Hospitals Museum skildrer hospitalets historie, 
såvel tiden før som tiden efter flytningen til Roskilde. 
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Så ind i museet med spændebælter, kanyler, ting lavet af  
patienterne og en rigtig informativ video. 
Det er historien om konstant overbelægning i sidste halvdel af 
1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, og som følge deraf 
den omfattende udbygning af hospitalet. 
Det er også historien om hvordan behandlings- og plejeformer-
ne udvikledes gennem tiden, - fra så godt som ingen behand-
ling til vor tids pleje og behandling med miljøterapi, psykoterapi, 
psykofarmaka osv. 
Det er historien om hvordan sindslidende før i tiden blev 
"opbevaret" under kummerlige forhold, i bygninger med ringe 
plads, dårlig hygiejne og under utilstrækkelig pleje og opsyn. 
Det er historien om hvordan samfundet ændrede syn på de 
sindslidende og hvordan et mere humanistisk sindelag i det  
19. årh. dannede grundlaget for en tidssvarende behandlingsin-
stitution med plads til alle de sindslidende i København. 
 
Samlingen 
Museumssamlingen er unik. Den består af genstande til belys-
ning af hospitalets historie, f.eks. inventar fra sengeafsnit og 
lægekontorer, tvangsstol, spændetrøje og behandlingsappara-
tur og af patientarbejder. 
Patientarbejderne i museet er delt i to kategorier.  
 

Den ene kategori er brugsgenstande, som gennem tiden  
er fremstillet i terapiværkstederne, bl.a. en fin samling af  
trælegetøj.  
 

Den anden kategori, patientarbejder, er en meget sjælden og 
værdifuld samling af psykopatologisk kunst, bestående af male-
rier, tegninger og skulpturer udført af især skizofrene patienter. 
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En af patienterne var glarmesteren. 
I en alder af 40 år blev Glarmesteren indlagt på Sct. Hans 
Hospital (nu Psykiatrisk Center Sct. Hans), hvor han kom til at 
opholde sig indtil sin død næsten 40 år senere. Han levede i 
årevis en særlingeagtig eneboer-tilværelse og arbejdede flit-
tigt i et lille havehus, hvor han indrettede sit værksted.  
 
Glarmesteren 1878-1955.  
Maskine. Træ, blik, ståltråd, bemalet. Højde 52 cm.  
Den robuste, skulpturelt virkende maskine er formentlig en af 
Glarmesterens "opfindelser". I maskinen skimtes princippet til 
en kværn. 
 
Vi takkede alle for den grundige og flotte rundvisning i  
området og på museet, og alle returnerede til Græstedgård, 
hvor vi afsluttede med et let måltid. 
 
Alice og Povl-Erik 
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Arresø distrikt afholder friluftsgildehal 
Mandag den 18. juni 2012 på Spejderpladsen. 

Vandrehal fra kl. 19.00, gildehal kl. 19.30. 
Klintevej 8, Frederikssund. 

 
Kør ad J.F.Willumsensvej, lige før broen drejes til højre 

ad Strandvejen og 1. vej på højre hånd er Klintevej. 
 

Distriktsledelsen afholder gildehallen og derefter er der 
spisning og hyggeligt samvær i de grønne pigers hytte. 

Hvis vejret er godt, eventuelt lejrbål. 
 

 
              Medbring: Stol, madkurv, tallerken, bestik, krus og 
              Drikkevarer. 

2. Frederikssund-gilde sørger for kaffe og the. 
 
Tilmelding senest 12. juni til: 
John Pri: tlf. 47313194 , E-mail: 
john.pri@mail.tele.dk eller. Inge Christensen: 
tlf 32532609, e-mail:     inge1@gmail.com 

mailto:john.pri@mail.tele.dk
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Gildemøde 
På Storedam 

 
 Onsdag den 13. juni 2012 

 
       Vi mødes kl. 18.30 på Græstedgård 

Og fordeler os i bilerne 
 

Benyt chancen for at få en rundvisning og høre 
lidt om stedets baggrund 

 
Der bydes på en let anretning, pris 40 kr. 

Der kan der købes øl, vin og vand  

 
 

Tilmelding senest 7. juni til Lene  
efter 17.00 tlf. 5196 3099 eller lene-j@email.dk 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

På gensyn 
Gruppe 4 
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