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Kære Gildebrødre 
 

Det er stadig ikke muligt at vi samles til Gildemøder/Gildehal. 
 

Det er vores hensigt, såfremt der bliver åbnet op for forsamlin-
ger til 50, at kombinere Gildeting og Sct. Georgs gilde hal eventu-
elt den 12. maj eller den 9. juni 2021. 
 

Det vil være gruppe 3 der skal tage sig af arrangementet i samar-
bejde med gildeledelse og herolder. 
 

Nærmere detaljer for mødet vil fremgå af Knuden i maj. 
 

Med gildehilsen 
Gildeledelsen 
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Stafetten Kai Normann Andersen 

En historie fra det virkelige liv. 
 

Mit hjerte skælver af glæde! Jeg har aldrig været så glad for at 
være negativ, som jeg er i disse tider! I hvert fald ikke når ud-
sagnet fremgår af Corona test resultatet på ’Borger.dk’.  
Så ser verden pludseligt ikke så sort ud. 
Hvorfor synes jeg i øvrigt, at den gør det?  
Jo, inden Corona nedlukningen sidste vinter, kunne jeg 2 gange 
om ugen bruge sundhedscentrets motions lokaler – 2 timer 
hver gang (tilbud til KOL patienter). Det blev der sat en brat 
stopper for i foråret 2020 og resultatet er blevet – ingen moti-
on, 3 kg tungere og meget lidt frisk luft. Da vi sidste sommer 
fik at vide, at der på SVT-1 klokken 0910 var morgengymnastik 
med Sofia som instruktør, blev jeg resten af efteråret ’punket’ 
af Jytte til at deltage i øvelserne. Jeg stod imod og brugte i ste-
det tiden på at gruble over sudoku’er og krydsord. Da resulta-
tet af dette skørlevned viste sig efter jul 2020, begyndte jeg 
modstræbende i januar 2021 at forsøge at følge med den unge 
dame i de gymnastiske øvelser (på afstand naturligvis). Det lyk-
kedes til min overraskelse, at udføre de fleste øvelser - og så 
blev jeg overmodig!  
Led og sener blev presset til det yderste - med det resultat, at 
jeg fik jeg ondt i hoften. Det skete en onsdag morgen og sene-
re på dagen bestilte jeg tid hos en kiropraktor allerede til om 
torsdagen. Jeg har så frekventeret klinikken 1 gang om ugen.  
 

Fortsættes side 4 
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Stafetten fortsat 
 

Det har hjulpet lidt på smerterne i hoften, men med den alder, 
som jeg slæber rundt med, tager det tid inden de forsvinder 
helt. Regningen for mangelfuld motion er foreløbig på  
ca. 2000,-kr.  
Jeg har i hvert fald lært: Dyrk moderat motion og spar penge; 
de er bedre brugt på andre ’fornøjelser’ end behandlinger! 
Den opfordring bringer jeg gladelig videre. 

Og så vil jeg lige slutte af med et gruk af Piet Hein: 
Den, der kun tar spøg for spøg 

og alvor kun alvorligt, 
han og hun har faktisk fattet 

begge dele dårligt. 
Med gildehilsen 
Kai 

Ruth Pedersen skriver stafetten i maj 2021 
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Gildeledelsen har drøftet gruppeinddelingen pr. august 2021.  
 

Da der i øjeblikket er 28 gildebrødre, hvoraf 2 står uden får  
grupperne har Gildeledelsen besluttet, at der i fremtiden kun skal være 4 
grupper.  
 

Fordelingen fremgår af vedlagte Gruppeindeling 2021 -2024 

Gruppe 2. (7 gb med ægtefælle)  

Helge Erichsen  
Ingelise Petersen  
Nils Jacobsen  
Lene Jørgensen  
Poul Erik Jørgensen 
Annie Andersen 

Gruppe 1. (7 gb)  
Inge Hallum  
Birthe Christiansen  
Henning Christensen  
Tove Nielsen  
John Jensen 
Lisbet Hovgaard 
Peter Hovgaard  

Gruppe 4. (6 gb)  
Ruth Pedersen  
Alice Høxbroe  
Povl-Erik Høxbroe  
Jytte Andersen  
Kai Andersen  
Anna Rasmussen 

Gildebrødre udenfor 
gruppe  
Vibeke Raae  
Hanne Danielsen 

Med gildehilsen  
Gildeledelsen 

SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE  
De nye grupper kommer fra 1. august 2021 til at se ud som følger:  
 

Den første på listen i hver gruppe indkalder til første gruppemøde.  
 

På første gruppemøde vælges gilderådsrepræsentanten, og navnet medde-
les Annie Andersen, tlf.: 25 51 89 49 eller 
                          E-mail: acandersen1949mail.com 

Gruppe 3. (7 gb)  

Lis Larsen 
Benny Larsen 
Lissi Sørensen 
Gunhild Stubkjær 
Jens-Erik Stubkjær  
Anne-Grethe Langgaard 
Arny Juul Munch 
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Himmelblå leverurt er tegn på forår 

Den blå anemone er en af de allerførste forårsblomster, 
som tidligere blev anvendt i øl mod gulsot 
 

Dagene bliver længere, og de første solsorte er begyndt at 
synge solen op og ned. Allerede tidligt i marts kan vi her i 
nationalparken på Sjælland opleve et helt særligt forårs-
tegn: Den blå anemone springer ud med sine himmelblå 
blomster. 
 

Den lille urt blomstrer på skrænter i gamle bøgeskove, 
hvor vinden har blæst skovbunden fri for visne blade. Så-
dan nogle forhold findes på skrænterne langs kysten i Bo-
serup Skov. Den blå anemone er sjælden, men når du fin-
der den, er du ikke i tvivl, for den har den smukkeste blå 
farve, du kan forestille dig. Først er blomsternes kronbla-
de nærmest blåviolette – og med tiden bliver de himmel-
blå. Blomsterne har grønne støvfang uden nektar og en 
fin krans af hvide støvblade. 
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De bliver bestøvet af humlebier, som samler pollen.  
På den måde er den blå anemone sammen med pilen og 
de andre forårsblomster vigtig føde for bierne her i det 
tidlige forår. Den blå anemones blade ligner ikke de fine 
fligede blade fra de hvide og gule anemoner. Bladene er 
grønne på oversiden, violette på undersiden og sidder på 
en lang stilk. De er det, man kalder trefligede og ligner 
lidt en lever i formen.  
 

Form og farve gjorde, at man i gamle dage anvendte den 
blå anemones blade mod leversygdomme. For eksempel 
drak man et udtræk af bladene i øl mod gulsot. Blomsten 
blev derfor i nogle egne kaldt leverurt og leverkløver. Hel-
digvis havde man i andre egne af Danmark mere poetisk 
sans, og den blå anemone har haft navne som trefoldig-
hedsurt, himmeldråbe og jomfrublomst. 
 

Digteren Kaj Munk, som bragte den blå anemone med sig 
fra det lune Lolland til Vedersø Præstegård i det mere for-
blæste Vestjylland, beskriver så fint den glæde, den lille 
blå blomst vækker: 
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Jeg har ofte tænkt over hvorfor opkald  
til politiet i gamle dage var på  

telefonummer1448 ? 
 

Tilsyneladende ”optræder”  1448 først,  
da Politigården i København tages i brug i 
1924. (telefonbog fra 1925). 
 

Politihovedkvarteret flyttede fra Nytorv, hvor 
man bl.a. havde haft tlf. Central 5892.  
 

Jeg kan huske de grønne høje telefonskabe 
som stod rundt om i København, hvor politiet kunne kontaktes 
via den indbyggede telefon. 
 

Lignende skabe fandtes også til brandvæsenet. 
 

Men Per Holdrup kendte forklaringen. 
Nummeret er inspireret af Markus evangeliet kapitel 14 vers 48 
i biblen, hvor der står:    
 

Så tog Jesus til orde og sagde til dem: »I er rykket ud 
med sværd og knipler for at anholde mig, som om jeg 
var en røver.  
 

Jamen dog som tiden forandrer vores verden, se i dag  hvor  
”næsten” alle har en mobiltelefon. 
Povl-Erik H 

https://www.kriminalsager.dk/1448/images/1925_Politi_KTAS_tlf_bog.jpg

