
Side 12 

Velkommen til gildemøde på Græstedgård 
onsdag den 9. maj 2018 

 

Lars fra Kroppedal museum er inviteret til, at holde et 
foredrag om Ole Rømer. 

 

Efter foredraget  vil I blive trakteret med lidt til maven. 
Prisen vil være de sædvanlige 50 kr. + drikkevarer 

Tilmelding senest lørdag den 5. maj 2018 til gruppe 1 
 

Henning 2986 1840   brosboel1@mail.dk 
 
Lissi       4717 9044   l.soerensen@cdnet.dk 

 

 VIDEN OM 
   Astronomi 
   Arkæologi 
   Nyere tid  
 
Kroppedals Allé 3 
2630 Taastrup 
Tlf. 4330 3000 
 

MUSEETS HISTORIE 

Kroppedal Museum blev stiftet og 
statsanerkendt i 2002 og danner ramme om arkæologi, nyere tids 
kulturhistorie og dansk astronomihistorie. Museet har adresse i Høje
-Taastrup Kommune og har med særligt fokus på Københavns Vest-
egn et omfattende geografisk ansvarsområde. Kulturarvsarbejdet 
varetages gennem en professionel forvaltning i samarbejde med en 
bred vifte af samarbejdspartnere, herunder foreninger og frivillige. 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

41. Årgang 
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DEN 
   2018 
 

    KNU 
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Hanne Danielsen     8. maj 
Ingelise Petersen                   22. maj  

Jeg håber ikke, at figurens udformning er udtryk for gildets opfattelse 
af min embedsførelse (ingen mulighed for jordforbindelse). 

Med gildehilsen 
Kai N. Andersen 

Til Ølstykke gildet. 
Mange tak for opmærksomheden ved mit ophold som gildeskatmester. 
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Fortsat fra side 10 
 

Senest er der både indkommet guld, sølv og andre rare sager til 
 museet. 
 

Foredraget vil præsentere en række højdepunkter fra arkæologernes 
arbejdsmark, krydret med de nyeste detektorfund”. 
 

Du vil få et unikt indblik i den nyeste viden om hvordan livet blev  
levet tidligere blev levet i vores eget Nordsjælland. 
 
• Friluftsgildehal 
• Foredrag af Esben Aarsleff 
• Et lettere traktement 
• Kaffe og kage 
 

Alt dette for en pris på 60 kr. + eventuelle drikkevarer. 
 
Hvor: Dragehytten på Frydenborg,  
           Frydenborgvej 25, 3400 Hillerød. 
 

Tilmelding til: Ina Funding - ina.funding@skansevej.dk  
                          senest den 3/6. 
 

Med gildehilsen 1. Sct. Georgs Gilde, Hillerød 
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Distriktsfriluftsgildehal torsdag den 14. Juni  
kl. 19.30 i Dragehytten, 

 

Friluftgildehal med efterfølgende foredrag i Dragehytten. 
 

Tag med en tur tilbage i tiden i Nordsjælland, fordi …. 
 

Chefarkæolog ved Esben Aarsleff ved 
Museum Nordsjælland fortæller be-
gejstret: 
 

”De seneste års udgravninger har 
været gavmilde ved arkæologerne. 
Det er simpelthen væltet op af jor-
den med spændende fund. 
 

Blandt de absolut største er nok re-
sterne af urokser ved Søborg Sø, 
som blev fundet i efteråret 2017. 
 

Urokserne var ofret i kanten af søen ved siden af bopladsen, hvor jæger-
folket har boet i korte perioder. 
 

Andre sjove fund er dukket op ved udbygningen af Hillerød Syd, hvor vi er 
stødt på en nedlagt landsby, vandmøller og masser af fine fund fra tiden 
mellem 700 og 1800.  
 

Med udgravningerne 
begynder vi at se hel-
hedsbilledet af et om-
råde, som sydede af 
liv i vikingetiden og 
middelalderen. Ved 
siden af de mange 
udgravninger afleve-
rer en sværm af ivrige 
detektorfolk stadigt 
stigende mængder af 
fund.  
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Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 maj 2018 kl. 18:00 
Meget 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       4717 7032 

OBS

Kai Normann Andersen skriver stafetten i juni 2018 

En STOR  
velkomst  
hilsen til to nye  
gildebrødre 
 
Gunhild Stubkjær 
 

John Jensen 
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Stafetten Jytte Normann Andersen 

Shu-bi-dua 
synger om ’Den røde tråd’ som om livet er tilrettelagt 

for én, næsten inden at man har det. 
Det er jeg ikke så sikker på – jeg fandt en tekst, som jeg synes er 

mere rigtig og som hedder ’Livets strikketøj’: 
 

Hver eneste dag strikker vi et lille stykke videre på vort liv. 
Nogle strikker fuld af kærlighed og med omhu - man mærker, 

hvilken glæde de har af, at frembringe deres livsværk. 
Andre strikker uvilligt og møjsommeligt – man mærker, hvilke kræf-
ter og anstrengelser det koster at påtage sig ’livet’ hver eneste dag. 

Nogle vælger et kompliceret mønster, 
andre et ganske enkelt. 

Ofte er det et broget ’strik’, men det kan også være  
et stykke i triste farver. 

Vi kan ikke altid bestemme farverne og kvaliteten af garnet varierer. 
Én gang er det hvidt og loddent. 
Én gang er det gråt og kradser. 

Og ind imellem lader man en maske falde,  
eller den falder af sig selv …. 

….. og efterlader huller og et ufuldendt mønster. 
Engang imellem går tråden i stykker og det kan klares  

med en tyk knude. 
Når vi betragter vort liv, ved vi nøjagtigt, på hvilke  

steder knuderne er. 
Og af og til sker det, at en og anden smider  

sit strikketøj hen i et hjørne. 
For menneskene forbliver det en evig hemmelighed,  
hvor mange livstråde vi endnu har at strikke med. 

Du har pindene i din hånd. 
Du kan skifte mønster, teknik eller værktøj. 

Du kan bare ikke trævle op. 
Heller ikke et ganske lille stykke. 

 
Med gildehilsen 

Jytte 
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Arresø Distrikt - Sct. Georgs 
Gilderne 

 

Indkaldelse til distriktsgildeting 
Onsdag d. 2. maj 2018 kl. 19.30 i 

Smørum Kulturhus 
Flodvej 68  

2765 Smørum 

 
 

Dagsorden. 
 

  1. Valg af dirigent og protokolfører / referent 
  2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning. 

a. Distriktets internationale sekretær aflægger beretning 
b. Distriktets uddannelses sekretær aflægger beretning 

  3. Distriktsgildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab. 
  4. Behandling af indkomne forslag. 
  5. Distriktsgildeskatmesteren forelægger forslag til budget for 

det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent. 
  6. Valg af distriktsgildeledelse 

a. Distriktsgildemester 
b. Distriktsgildekansler 
c. Distriktsgildeskatmester 

  7. Valg af international sekretær 
  8. Valg af uddannelses sekretær 
  9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant 
10. Eventuelt 
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Gruppe 5 vil gerne takke for en god  
Sct. Georgs gildehal. 

 

Endnu engang velkommen til de  
to nye gildebrødre – Gunhild og John. 

 
 

Vi vil gerne beklage den manglende afslut-
ning på aftenen. 
 
Listen med de nye grupper afstedkom  
forståeligt nok en del diskussion. 
 
Vi som arrangerende gruppe var ikke op-
mærksomme nok på, at få lavet en ordentlig 
afslutning.  
 

UNDSKYLD. 
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Skiftedag i Gildeledelsen 

Annie Andersen       Jens Erik Stubkjær GM        Lis Larsen GS 
suppleant GK   

Gildemestertalen den 11. april 2018.  
 

For nylig trak jeg et lille kort. På forsiden stod der ”tanker.” Tankerne 
var af Mother Theresa, som døde i 1997 i en alder af 87 år. Hun 
skrev:” Vi kan ikke udrette store ting på denne jord, men vi kan udrette 
små ting med stor kærlighed”. Hvem kan så udrette store ting? Er det 
de store landes præsidenter? 
 

Søndag den 18. marts så jeg et interview mellem journalisten Kim 
Bildsøe Lassen og Hilary Clinton, tidligere udenrigsminister i USA, og 
gift med den tidligere præsident. De drøftede de store spørgsmål, 
hvad er der galt i verden? Hvorfor vender vælgerne ryggen til de tradi-
tionelle politikere og de gamle partier? Det skete for 1 år siden i USA, 
og i Italien er et protest parti netop blevet landets største parti. Storbri-
tannien oplevede, at en mindre protestbevægelse kunne skubbe så 
meget på stemningen, at landet nu er i gang med at melde sig ud af 
EU. Populismen blomstrer i visse dele af Østeuropa, bl.a. i Ungarn og 
Polen. De har svært ved at forstå og bruge demokratiet. Og forholdet 
til Rusland forværres. I Tyskland og Frankrig har de gamle partier lidt 
store tab. Og senest er USA i gang med en større handelskrig mod 
Kina og Europa. Hillary Clinton forklarer, at USA tidligere har haft be-
vægelser, der delte vandene.  
 

Forsættes side 6 
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De havde en borgerkrig, der drejede sig om slaver, der var senere stor 
uro om borgerrettigheder, og om de krige, som USA deltog i. Men alt 
dette kom de igennem baseret på samarbejde mellem partierne, base-
ret på, at USA er idealet som håbets og mulighedernes land med et 
folk, der kom alle vegne fra. Forskelligheden var styrken. Under den 
seneste valgkamp blev forskelligheden ændret til fare og en svaghed. 
Dem der ikke havde den ”rigtige” race, oprindelse eller religion blev gjort 
til syndebukke. Der bliver konstant sået mistillid og misundelse til hinan-
den. Hillary slutter et længere indlæg med, at: ”Det er vigtigt, at vi holder 
fast i demokratiet, for at sikre en god fremtid for vore børn og børne-
børn. Splittelsen må ikke medføre, at vi driver væk fra hinanden. ” 
 

Kim Bildsøe Lassen: Nogle vil nok sige, at tendensen til oprør er en re-
aktion på den politiske elite, der har været fremherskende i mange år. 
En elite, der ikke har set og forstået befolkningens ønsker eller krav, at 
uligheden er blevet større. 
 

HC. Svarer: Selv i perioder med generel fremgang, kan der sagtens 
blive plads til misundelse. Samfundet er blevet mere kompliceret, og 
reel fremgang kan være sværere at forklare og forstå. Der er en frygt for 
en usikkerhed fremtid, og frustration over, at ens egne ønsker ikke får 
den opmærksomhed, som JEG ønsker. Det er let at udbrede historier 
om grupper, som får urimeligt mange goder, som JEG går glip af. 
 

Kim B.L. kort: Betyder det, at demokratiet ikke virker i en moderne ver-
den? 
 

HC. : Det må vi ikke tro. Hvis det er tilfældet, må vi tro, at mennesker vil 
opgive deres frihed og foretrække diktatur. 
 

Kim BL. Er det da ikke det, som vi ser i øjeblikket? 
 

HC. Jo, men vi må håbe, at vi får skuden vendt i tide. Ledelsen har ikke 
været dygtige og forudseende nok, når grådighed og manglende regule-
ring kan forårsage en verdensomspændende finansiel krise og skabe 
frygt. 
 

Kim BL. Hvad skal vi da gøre, når vi ser at populistiske kræfter har me-
get lettere ved at sælge deres budskab?  
 

HC: Det er et meget let budskab at bringe. Intet af det, der sker er din 
fejl, det er de andre, Immigranter og flygtninge. Følg mine forslag, så 
komme DU på en grønne gren, og DU har ingen forpligtelser til at dele 
med andre. Forsimplede forklaringer på komplicerede problemer.  
 

Kim BL. Er du bekymret? 
 

HC.  Ja meget. Der er besparelser mange steder, der er angreb på 
pressen, alt hvad man er uenig i kommer i bunken med Fake news, al-
ternativ sandhed. Derudover ser man magtpositioner, der bliver styrket i 
Rusland, Tyrkiet Filippinerne og i Kina. 
 

Her slutter samtalen mellem Hillary Clinton og Kim Bildsøe Lassen. 
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Det er tydeligt, at Hillary ønsker at bevare demokratiet, og er stærk 
modstander af Fake News. Men hvordan forstås og anvendes demo-
kratiet? Demokratitanken kommer fra Grækenland. Den græske filosof 
Sokrates, som levede for 2400 år siden, beskrev demokratiet således: 
Vi kender ikke sandheden; men vi må tale os frem til den i fællesskab. 
Jeg fornemmer, at samtalen ikke længere er det vigtigste; men det er 
sammentællingen af stemmer. 
 

Så har jeg spurgt Google. Hvad er Fake News. Falske nyheder er en 
type af journalistik eller propaganda, der er bevidst fabrikeret som en 
misinformation, et fupnummer, en avisand eller en practical joke. Fal-
ske nyheder spredes via traditionelle trykte eller elektroniske medier, 
f.eks. som sociale medier, og de bliver skrevet og udgivet med den 
hensigt at vildlede offentligheden for at skade en person, en organisa-
tion, et politisk parti osv. for at opnå en økonomisk eller politisk fordel. 
Det sker ofte med sensationsprægede, overdrevene eller åbenlyst 
falske overskrifter for at fange opmærksomhed. 
 

Når Moder Theresa siger: Vi kan ikke udrette store ting på denne jord, 
men vi kan udrette små ting med stor kærlighed. Så skal vi tænke på, 
at Facebook ikke var opfundet medens hun levede. Men måske kend-
te hun ordsproget: Liden tue kan vælte et stort læs. Ved brug af Face-
book skal vi tænke på, om de oplysninger, som vi anbefaler(Liker) el-
ler deler, er sande, om de er med til at skabe mistro eller misundelse 
eller om oplysninger er med til at gøre livet gladere og lysere for an-
dre.     Jens Erik 

Jeg har en lille bog der hedder  ” CARPE DIEM ” som bety-
der – GRIB DAGEN. I den kan man finde mange gode råd 
fra ”kloge ” personer, som eks. Piet Hein. ”  
 

At leve i nuet  
er livets teknik 
Og alle folk gør deres bedste. 
Men halvdelen vælger det nu, som  gik, 
Og halvdelen vælger det næste.  
 

Og et andet af Piet Heins ”Gruk”  
  

Hvis du ængster tiden bort 
Gør du livet tomt og  sort. 
Hvis du glæder dig ved mangt 
Gør du livet  rigt og langt.  
 

Vibeke 

https://da.wikipedia.org/wiki/Journalistik
https://da.wikipedia.org/wiki/Propaganda

