
Side 8 Side 1 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

23. Årgang 
 

Nr. 235 

 KNU 
December 

DEN 
2000 

 



Side 2 

Bjarne Sørensen   15. December 

Den kloge kone skriver: 
Podagra. 
Brænd nogle fruentimmerhaar, bland aske med svinefedt, og gnid dermed de lidende de-
le. 
 

Mavekrampe. 
Et ark trækpapir dyppes i varm rom og lægges på maven. En spiseskefuld linolie med  
citronsaft plejer at hjælpe. Også brusepulver er godt. Heftig mavekrampe af rheumatisk 
natur maa behandles med spansk flueplaster udvendig. Mavekrampe af umaadelighed  
helbredes ved en kop pebermyntethe.  
 

Middel mod at blive beruset. 
Spis om morgenen 7-8 bitre mandler, saa kan du ikke blive beruset den dag, om end du 
drikker nok saa meget.mod visner hen. 
 

Redaktionen ønsker tillykke med  
fødselsdagen 

 
  Biografturen for   pensionister  
  bliver i   denne  sæson lørdag  
  den 27. Januar 2001 

 
  Med venlig hilsen udvalget 

 

S  U  P  E  R  L  I  G  A  E  N 
Husk at at få klippet i julen og tag frimærkerne med til Nytårsgildehallen  

den 13. Januar 2001 
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Stafetten                    Lisbeth Christensen   
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Da jeg tilfældigt stødte på ovenstående, kommer der mange tanker og 
minder, om alle de dejlige steder vi har været. Hvor har vi været heldige 
og taknemmelige, fordi vi har fået lov at opleve verden. At have fået lov  
til at kunne besøge vores børn, når de har været viden om i verden, det har 
været os en stor glæde. Nu glæder vi os til at besøge vores datter Merete, 
Jens vores svigersøn og børnebørn, i Singapore, hvor vi også skal fejre ju-
len under varme himmelstrøg. Det bliver nok en helt anderledes Jul. Så 
længe vi kan, har helbred til at rejse, vil det værre os til glæde, Når den 
dag kommer, hvor vi  ikke kan rejse mere, må vi rejse i minderne og på 
fantasiens vinger.  Disse ord har jeg skrevet på Dronning Ingrids dødsdag. 
Jeg kan derfor ikke lade med, at tænke på: et er sikkert for os alle: Den 
sidste rejse- fører os ud i det ukendte- hvor ingen vender tilbage med  rej-
se beskrivelse. 
 

Med disse ord vil jeg ønske alle i gildet en  
GLÆDELIG Jul og et GODT GILDENYTÅR. 

Lisbeth  C. 
 

Henning Christensen skriver stafetten i December 2000 
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Tak for de dejlige blomster jeg har modtaget fra Gildet efter min korte 
indlæggelse. 
   Venlig hilsen fra Ingrid 

 
KOM og Gå MED. 

Vi ønsker alle Gildebrødre og deres familie en rigtig god og hyggelig jul. 
TAK for  alle jer der i år tog med på vore ture. 
Vi kommer igen til januar med et godt tilbud. 
 

På godt gensyn Birgit og Lise 

HAR DU NOGET DU MANGLER 
I rubrikken kan du efterlyse ”noget” du mangler, eller forære andre 
”noget” . Princippet i det radio/TV program anvendes. Giv redaktionen 
et par linier,  og vi  sætter det i næste nummer af Knuden.  
 

Þ Ove efterlyser hjælp til flytning af en kompostbunke til Søholmvej.    
2 timer med kaffe, brød og vand. Trailer haves ikke. 

Þ Ove og Birgit har et sofabord til salg. Bedste bud over Kr. 100,00  
 

Þ Kirsten og Peter savner  jord/kompost på grunden (ikke byggeaffald og køleskabe) 
 

Þ Alice har en grå rulamsfrakke m. hætte str. 40 til salg for kr. 350,00 

Bankoshow i hallen den 8. Marts 2001 
 

I julemåneden fremstiller vi nytårshilsen til sponsorerne,  
sponsorkontrakter, gavekort og kort der sidder på gaven m.m. 
Vi skriver til virksomhederne om sidegevinster, og hører  
gerne hvis du har kendskab til firmaer der vil medvirke. 
 
Med gildehilsen 
Lis, Alice, Per, Claus, Peter, Bjarne, Poul Erik, Benny og Povl-Erik 

Telefonbogsuddelingen er i gang.  
Første week-end blev der uddelt ca. 2.000 bøger ud af 6.320.  
Udvalget håber meget, at vi til juleafsluningen d. 2 december har rent 
bord, således at vi kan bruge søndagen til at pleje os selv og familien. 
Da vi skal være færdige om søndagen, beder vi jer være forberedte på, 
at vi evt. beder om hjælp. 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 14. December. 
Gerne diskette eller via E-mail 
 

Kirsten Ahrendt      Ove Søtofte    Povl-Erik Høxbroe 
Søholmvej 7       Miklagårdsvej 5   Engvej 28 
3650 Ølstykke      3650 Ølstykke       3650 Ølstykke 
K_p@post10.tele.dk   soetofte@12move.dk   ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 17 87 31       47 17 96 93    47 17 70 32 

Tag med til Vesterlyng Camping  v. Sejrøbugten 
 

Vi er nogle stykker der har fået den gode ide (syntes vi selv) at lave en 
gildecampingtur i weekenden 15-17 juni 2001. 
 

Så har du lyst til at få luftet campingvognen / teltet er chancen der nu.  
På pladsen er der mulighed for at leje 4 campinghytter, så jer uden vogn 
eller telt har også mulighed for at deltage 
 

Der er gode muligheder for nogle dejlig gåture i naturen, nærmere program 
vil følge senere til deltagerne. 
 

Er dette noget for dig/jer så sæt straks et stort X i kalenderen samtidig med 
at du/I giver os besked. Hvis du skal leje plads i en hytte er det vigtigt vi får 
besked senest til nytårsgildehallen. 
 

Stor gildecampinghilsen 
Lene, Poul Erik, Lisbet, Peter, Benny og Lis 

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 
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Sct. Georgs Gilderne  
Arresø distrikt 

Til gildebrødre i Arresø Distrikt 
Arresø distrikt arbejder fremad med planer om vores egen hjemmeside, og allerede nu 
kan vi vise Jer "noget i retning af"  hvad vi arbejder hen imod. 
Prøv at se på adressen  http://www.sctgeorg.dk/  hvor der findes  noget tilsvarende der 
virker, - flot, godt og inspirerende. Du er meget  velkommen med dine meninger, men 
send dem venligst til adressen Arresoe_distrikt@egroups.com så alle kan deltage, og 
selv vælge om de vil have dem direkte i egen mailboks eller selv hente dem på web si-
den http://www.egroups.com/group/Arresoe_distrikt . Hvis det er første gang du benyt-
ter Arresø Distrikts mailingliste på http://www.egroups.com/group/Arresoe_distrikt  
eller Arresoe_distrikt@egroups.com kan du ikke komme direkte ind, men skal først 
"godkendes".  Det sker hurtigst muligt og er alene et krav fra det firma som giver os 
mulighed for at have mailinglisten. 
 

Med gildehilsen 
Arresø Distriktsgildeledelse 
Ole Rafn 
Distriktsgildekansler 
e-mail: arresoe-distrikt@sct-georgs-gilderne.dk 
 
 

Gildehåndbogen kan hentes på denne adresse 
 

 http://www.onelist.com/community/Arresoe_distrikt 
 

som er Arresø Distrikts mailinglist som alle gildebrødre i gilderne i Arresø Distrikt kan 
benytte. 
 

 (Kik derefter under "files" og derefter "Gildehåndbog".) 
 

Du kan hente Gildehåndbogen enten som txt fil eller som zip-fil, hvor du kan printe en 
kopi lige så flot som den du kan købe på landsgildekontoret  dog uden omslag. 
 

Du kan købe Gildehåndbogen på Landsgildekontoret i ringbind for kr. 50,- og i plastik- 
omslag (tilbudsmappe) for kr. 35,- og dertil kommer portoudgifterne.  
 

Landsgildekontorets adresse er kontoret@sct-georgs-gilderne.dk 
 
Med gildehilsen 
Ole Rafn 
Distriktsgildekansler 
Arresø Distrikt  
e-mail: arresoe-distrikt@sct-georgs-gilderne.dk 
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 Nytårsgildehal den 13. Januar 2001 
 

  Tilmelding senest den 3. Januar 2001 til : 
  Arny  4733 5896 
  Vibeke 4717 9775 
 

   Nærmere i Knuden’s januar nummer   
  God jul til jer alle fra gruppe 4 

 Spejderlederaften.  
 "En spejder i lederstillinger"  

 

En spejderleder må evne at begejstre sin patrulje til at yde det bedste. Patruljen skal 
motiveres til at øve og træne, så den kan vinde næste dyst.  Der er mange ting at hente 
i den frivillige indsats som spejderleder, både i glæden ved at lære en masse færdighe-
der og lære dem fra sig igen til børn og andre unge, og en gevinst for den enkelte spej-
derleder i det videre arbejdsliv.   
Det fortalte Poul Schriver om til omkring 40 spejderledere fra DDS og KFUM og 
KFUK i Stenløse, Ølstykke, Slangerup og Jyllinge, som forrige mandag aften på rig-
tig  spejdermanér var samlede i Vikingelanghytten i Frederikssund, hvor opvarmnin-
gen var et bål i midten af langhytten.  
Poul Schriver voksede op i Odense og var ulveunge og senere patruljefører.  
Den lederuddannelse i KFUM, som han fik, betegner han som "den bedste grundud-
dannelse i livet".  Senere kom Poul Schriver til Søværnet, hvor han endte som admi-
ral, før han gik videre med en civil karriere. I dag er han direktør for Institut for Frem-
tidsforskning. Lederprincipper er vigtige - både indenfor ungdomsarbejdet i spejderle-
derbevægelsen og i Erhvervslivet.   
Poul Schriver nævnte for de blå og grønne spejderledere blandt andet ledersignalet 
”følg mig”,  hvor lederen hele tiden er eksempel, ligesom en leder er forpligtet til altid 
at sørge for, at alle ved "Hvor skal vi hen?" og "Hvordan kommer vi derhen'”.  
Desuden nævnte han det væsentlige element i ledelsen, der består af omsorg for Per-
sonalet. Det er svært i dag at få unge mennesker til at være frivillige ledere både i 
spejderbevægelsen og i andre foreningssammenhænge. Derfor bliver der også på mø-
det nævnt problemet, hvis en leder ikke passer ind i helheden.  Så må lederteamet stil-
le krav og være konsekvent, mente Poul Skriver. Hjælper en advarsel eller to ikke, må 
man skride til bortvisning. Men vær direkte, klar og ærlig i din kritik og giv god vej-
ledning om hvad der kræves lød rådet fra Poul Skriver til spejderlederne, der sluttede 
aftenen med et gedigent vikingemåltid med gode ben, groft brød, øl og vand. 
 
(Frederiksborg Amtsavis 15/11-2000) 


