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Vi havde et stort familietræf på Vejlby Fed med Gunhilds del af familien. Der blev hold af-
stand mellem bordene, som var familie inddelt, Men alligevel en rart samvær Gunhilds brød-
re og os udvidede weekenden så vi mødtes onsdag og skiltes mandag. 
 

Vi nød samværet med gildebrødre ved en dejlig fødselsdag hos Lis. Og der blev også til en 
lille sommerfest med Ølstykke Festlige Flag Forening en skøn sommereftermiddag i Hunde-
sted. Sommerferien strakte sig over 5 dage på Ærø. En hyggelig og interessant ferie, som jeg 
bl. a. nævnte i Gildemestertalen på Sct. Georgs Gildehallen i september. Under denne Gilde-
hal fik vi indsat en ny Gildeskatmester, og hyldet en 25 års jubilar. 
 

Der var Distriktsgildehal i Hillerød 3/9 med dejlig mad og god stemning med kanosang med 6 
hold. Men Der hang alligevel en noget dyster stemning bagefter på grund af en indlæg fra en 
Hillerød gildebror, der talte om mulighederne for at gildebevægelsen kan fortsætte!! 
 

Vi havde et gilderådsmøde den 14. september hvor Corona situationen blev drøftet, og kon-
kluderede, at gildearrangementer i fremtiden bliver underlagt strenge restriktionen; men 
kan gennemføres. Den 18. september kom den nye informationen fra Distriktsgildeledelsen 
og Statsministeren, hvorfor Gildeledelsen besluttede at Gildehaller og Gildemøder udsættes 
indtil videre. Og der er vi ikke kommet til endnu. 
 

I efteråret var jeg til begravelse i Aulum, min 103 årige tante var død. Men det gav os mulig-
heden at hilse på alle fætre og kusiner. 
 

Gunhild var til rutinemæssig scanning i Herlev, og næste møde der er fastsat til januar. Vi 
holdt 2 fødselsdage i oktober, først med det 2 årige oldebarn og 27 årige svigerbarnebarn. 
Festen var på Spurvevej. Og min fødselsdag blev holdt på Marienlystvej med børn, sviger-
børn, børnebørn og oldebørn. Oldebørnene optrådte under ledelse af den endnu barnløse 
onkel, og alle morede sig hjerteligt. 
 

Da Hanne nu havde klaret karensperioden på Plejehjemmet på 3 måneder, blev Park Allé sat 
til salg. Og vi gik i gang med salg af møbler, samt aflevering af yderligere bohave til Røde 
Kors Genbrug, og Genbrugsgruppen Ølstykke. Der gik også nogen tid med rydning og rengø-
ring, møder med ejendomsmægler, diverse tilstandsrapporter mm. Nu er købskontrakten 
underskrevet af Hanne og køber. Overtagelses dagen er den 1. december. 
 

Det har været småt med sociale aktiviteter; med kirken har været åben næsten hver søndag, 
dog med en begrænsning på max 45 i Udlejre Kirke. Kirkegangen har været stigende, og vi 
har nu 2 gange mødt skiltet: Alt optaget. 
 

Vi nyder det skønne område i byparken ved Søhøj Park, og vi får gået gode ture næsten dag-
ligt. 
 

Vi skal holde jul sammen med Joan og hendes børn i Herning, og den 19.12 holder vi en for-
jul sammen den  sjællandske del af familien. Vi føler ikke at tiden er lang, for der er jo også 
hus og have på Spurvevej, som skal passes. Men vi glæder os til en coronafri fremtid, og øn-
ske alle en glædelig gul og et godt 2021. 
 

Kærlig hilsen  Gunhild & Jens Erik 
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Helge Erichsen  15. december  
 

Redaktionen ønsker tillykke  

Mogens Nielsen skriver stafetten i januar 

Redaktionen ønsker alle gildebrødre i Ølstykke gildet og  
Arresø Distrikt en glædelig jul og et godt nytår 

Kære alle gildebrødre 
 

Jeg sender hermed rigtig mange hilsner og tanker til jer alle. Jeg savner også rigtig meget 
vores fælles samvær, og håber at vi snart kan få lov til at hygge os som vi plejer.  
Jeg keder mig nu ikke. De første par måneder var jeg næsten daglig sammen med en  
veninde der havde brug for hjælp. Og siden har jeg jævnlig kontakt med mine børnebørn.  
Ofte bliver jeg kontaktet af mennesker der har brug for hjælp. Så går tiden også med det.  
Men jeg glæder mig rigtig meget til at se jer alle igen.  
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og godt nytår med mange ønsker og forventninger til det 
nye år. 
 

De bedste gildehilsner fra 
Inge 
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Et anderledes julebrev i et anderledes år. 
 

Tålmodighed, tålmodighed, tålmodighed. 
Vi et friheds elskende folk i et land med lov og orden og hvad er det så der sker? 
Vi ved det alle sammen, vi ved hvordan vi har det og vi ved hvad vi føler, afmagt, sorg,  
ensomhed, frygt, længsel, hudsult, angst, stres, utilstrækkelighed, tvivl, listen er lang,  når  
vi ser os omkring, men midt i al det må vi også give plads til, håb, tro og ønsker. 
 

Hvordan er vores liv så?  
Vi glæder os over, at vi lige nåede at se Skatteøen på teater med 8 årige Tobias barnebarn, 
at vi lige nåede at besøge barnebarn, svigerdatter og søn i Bruxelles, at vi fik set den fine 
udstilling om ungdommen i 4 generationer på Europa. 
Museet, at vi fremrykkede denne rejse for at nå udstillingen inden den lukkede og grænser-
ne lukkede og så nåede vi ikke Oslo, Krakow, Budapest, runde fødselsdage, guldbryllupper 
og så al det hverdagen giver.  Vi må drømme om al det vi gerne vil. 
 

Tungt er det når familier ikke kan mødes og slemt når familier må side i hvert sit land, så 
bliver julen tung og lang at komme igennem. En jul hvor vi mødes på skærmen, bliver godt 
nok en underlig jul. 
 

Lige efter påsken i 1986 sad jeg i et ELAL fly på vej til København efter et ophold i Israel.  
Min sidemand på flyet var en ung mand, han fortalte om de oplevelser han havde haft i det 
spændende land og om hans 6 måneder lange ophold i kibbutz. Da han kom til snakken om 
den manglende jul blev han pludselig som en lille dreng med tåre i øjnene. Han fortalte, 
hvordan han havde fundet ud af hvor meget hans jul betød for ham og om savnet af familie 
og venner og al det som gør en jul værdifuld. 
Med mindet om den unge fyr på ELAL flyet, vil vi ønske for jer, at jeres jul må blive god, at I 
kan fejre den med mennesker, som betyder noget for jer. 
 

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle sammen fra Nina og Helge. 

Tak til redaktøren for Knuden, for opfordringen, til at ”mindes” 
Corona - året 2020 
 

!. bølge ramte os og Sct. Georgs Gildet dagen efter Gildetinget den 11. marts. Det var træls. 
Vi fik ny bil den 1. april Det var godt. Der var meget, der nu var anderledes. Gunhild skulle til 
lægekonsultation og have taget blodprøver. Det foregik på P-pladsen ved lægehuset gennem 
vinduet. Det havde vist sig, at vort nye hus var placeret forkert. Der skulle være 5 m mellem 
huse med vinduer mod hinanden, og der var kun 4,2 m. Vi kunne ikke flytte huset; men kom-
promisets blev, at 2 vinduer blev udskiftet til brandsikrede vinduer type BD60. Jeg var med 
Hanne en tur til Herlev til en røntgen undersøgelse efter et fald. Det blev nok hovedårsagen 
til, at vi begyndte at lede efter et passende plejehjem. Hanne var med på et besøg på friple-
jehjemmet Attendo i Frederikssund, og fandt det acceptabelt som et fremtidigt hjem, og 
flyttede ind på lejlighed 17, på Lærkevej 11 den 22. juli. 
 

Fortsættes på side 8 
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Kære Gildebrødre 
 

Sender her en Coronahilsen. Jeg håber I og Jeres familier er gået fri af smitte.  
Det har på mange måder været et mærkeligt år. For nogen værre end andre. 
Covid-19 har medført mange restriktioner og begrænsninger for os alle. For de,  
der har mistet, stor sorg. Nogen bliver mere isoleret end andre.  
Vores spørgsmål går hele tiden på, hvor længe vil det mon fortsætte, hvornår får  
vi igen mulighed for at give et kram – deltage i foreningsliv- og andre sociale  
aktiviteter uden begrænsninger. 
Vigtigt er dog at vi skal passe på, vi ikke fortaber os til kun at fokuserer på alt det 
negative Coronakrisen medfører. Der blev for mange mulighed for i stedet, at se på 
og opdage, hvor meget vores lille Danmark har at byde på af oplevelser både aktivt 
og i naturen. Hvor meget reklame m.v., der er blevet gjort, for at vi kan se og ople-
ve her hjemme i Danmark med hensyntagen til de begrænsninger vi har stået over-
for. Vi behøver ikke, at isolere os fuldstændigt, hvis vi overholder de restriktioner, 
som der er givet os. Det er selvfølgelig irriterende, at vi hele tiden, skal vaske og 
spritte hænder. Jeg tror nu ikke det har været nogen skade til at lære og få opmærk-
somhed på skærpet hygiejne. Det må gerne fortsætte.  
Værre er det nok med mundbind, men det vænner man sig også til. Det håber jeg 
selvfølgelig vi forhåbentlig kommer af med igen. 
Der er ikke noget der forhindre os i at færdes i naturen, gå ture, tage i et sommer-
hus og ad den vej få lidt adspredelse – se noget andet der kan give en lidt energi. 
Være glade for, at vi trods alt bor i Danmark. Finde nogle sysler, man kan foretage 
sig derhjemme. De der synes det er svært, prøv at find en eller 2 man kan være i 
boble med og find på noget sammen.  
Det jeg vil sige med det jeg har skrevet er, at vi på trods af krise- restriktioner, skal 
huske på også, at gøre plads til at leve og sætte pris på livet, mens vi endnu kan 
det. Vi lever kun en gang. 
Håber der snart er udsigt til at vi alle kan ses igen. 
Pas på Jer selv og hinanden. 

Mgh            
 
 

Annie  
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Stafetten Arny Juul Munch  

OBS
. 

” Tak fordi du bragte solen ind i mit liv.” Fra Knuden Maj 2007 
 

Før jul i året 2002 så jeg i ”Amnestybladet” en opfordring til at sende en julehilsen til 2 fan-
ger på dødsgangen i Florida. Jeg skrev et julekort til hver af dem - ganske kort, med en hilsen 
og ønske om at det ville gå dem godt fra ”en bedstemor i Danmark”. 
Begge, den ene Mexikaner og den anden Afro- amerikaner, havde tilbragt 20 år i en celle, 
ventende på at blive henrettet. Jeg fik brev fra dem begge.  
 

Henry, Mexikaneren, indledte brevet med ovenstående sætning. Jeg blev meget berørt. hvor-
dan kunne en så lille ting, som at få en hilsen fra en ukendt ”gammel dame” fra et fjernt land, 
have så stor en betydning ? At han sluttede brevet ”med en hilsen gennem regnbuen over det 
store ocean” gav mig indtryk af en følsom person. Også den anden, Ricky, gav mig et indtryk, 
som ikke helt harmonerede med en bestialsk forbryder. 
 

Det blev indledningen til et efterhånden langt pennevenskab med dem begge. Hvor jeg er 
meget imponeret af, at det kan lade sig gøre ,efter at have levet under så umenneskelige for-
hold i nu 25 år, med udsigt til en skønne dag at få ”en dato ”, kan bevare (eller udvikle ) styr-
ke, indføling, være vidende personer med interesse for verden udenfor og medleven i, hvad 
der sker. Information fås gennem fjernsyn, som der selvfølgelig er rigelig tid til at underholde 
sig med. At det først for nylig er blevet tilladt at have farvefjernsyn er bare en ”af de små  
ting ”, der kan generes med. Er man på dødsgangen, må man ikke beskæftige sig med arbejde, 
således at man kan tjene penge til lidt småfornødenheder, men man skal alligevel betale alting 
selv, selv nødvendig medicin. 
 

Lidt penge får man engang imellem ved at forskellige organisationer donerer noget.  
Om mine to venner er skyldige i det, de er anklaget for kan jeg ikke vide. men i betragtning af 
at mindst én af ti dødsdømte i ”Guds eget land” er uskyldig dømt, behøver det ikke være til-
fældet. De har alle odds mod sig. Afroamerikaner, Mexikaner, opvokset under barske forhold, 
under et system, der lægger mere vægt på at få en ”skyldig” end at det er den rigtige, med 
elendige underbetalte forsvarere, og dertil en sædvane med i retssagen at udelade alt, der taler 
til fordel for den tiltalte. I efteråret 2006 hørte jeg en tidligere dødsstraffange fortælle sin 
barske historie. Han var så heldig at man, efter at han have siddet uskyldig dømt i 17 år, hav-
de fundet den rigtige gerningsmand. Nu rejser han rundt og fortæller om sin arrestation og 
mange år på dødsgangen i Florida, samme sted som Henry og Ricky. 
Jeg håber selvfølgelig, at det lykkes for de to at slippe ud, selv om det sandsynligvis ikke  
bliver den lykke, de drømmer om. Et kvart århundrede, afsondret fra verden, uvant med et 
normalt liv, uden netværk og midler, vil nok gøre det mere end svært. 
 

Arny 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 december 2020 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 
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Kære Gildebrødre 
Det var vores tur (grp. 5) til at holde julegildemøde. Men i denne så svære tid for os 
alle, kunne julehygge, julemad, gaver, musik m.m. ikke afholdes. 
 

Vi har holdt gruppemøder med god snak, hygge, tur til Frihedsmuseet (kan anbefales) 
og  nydt et godt måltid i Hyttefadet i Nyhavn. 
Når vi har møder er første punkt Gildet. Punktet har ikke taget så lang tid. 
I 2020 har vi været til Gildemøder på Græstedgård i januar, februar, marts og  
september.  Et anderledes gilde år. 
Nu glæder vi til at nyde julen over flere dage med børn og børnebørn og deres kære-
ster.  
 

Så vi sender jer vore bedste ønsker og håb om, at vi og vores kære får en god jul 
 

Også et godt Nytår 2020-2021 
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Julehilsen 
 

Kære alle i Ølstykke gilde.  
 

En jule hilsen fra Stenløse med ønske om en glædelig jul og godt nytår.  
Håber det bliver, bedrer inden året der er ved at rinde ud, for det har væ-
ret et slemt år. Her går det stille og rolig, der er ingen forandring med Mo-
gens. Der er dage  hvor han er meget træt og sover mere.  
 

Til slut kærlig hilsen fra Mogens og Tove 

Kære gildebrødre med familie 
 

Ja det er en kedelige tid vi går igennem i landet (vi kan være glade for at vi 
ikke bor i Nordjylland). 
Her os går det stille og roligt, jeg køre fortsat til Herlev og får kemo hver 14 
dag men har det efter omstændighederne godt. 
3 af vores børnebørn og 2 oldebørn er ramt af en omgang corona, så de har 
forskanset sig i forældrenes sommerhus på albuen. 
I uge 49 tager vi på juletur til Århus sammen med Annie, Nils og Ingelise. 
hvilket vi glæder os til. 
Juleaften holder vi hjemme sammen med børn og børnebørn som alle  
hjælper til med det praktiske. 
 

Nytår skal vi holde i et sommerhus i Karrebæksminde. 
 

Her til sidst ønskes i alle en rigtig god jul og et godt nytår, håber snart vi 
kan mødes igen.  
 

Mange gildehilsner Benny og Lis  


