
Side 8 

på Græstedgård i Ølstykke 
 

onsdag, den 14. februar 2001 kl. 19:30. 
 

til hyggeligt samvær. 
 

Vi får besøg af Inge Stadager, der vil fortælle om sit  
besøg i Indien og på et indisk SOS-børnehjem. 

 

Der vil blive serveret et let traktement. 
 

Pris: Kr. 40,00 plus drikkevarer, der 
kan købes til rimelige priser. 

 

Tilmelding, senest den 7. februar 2001 til Hanne Danielsen  
(47 17 88 28) eller til Ruth og Per Pedersen (47 17 92 67). 

 

Med gildehilsen 
 

Gruppe 5 

 

SUPERLIGAEN 
Grp. 1+7     659 gr. 
Grp. 2       2.124 gr. 
Grp. 3       1.297 gr. 
Grp. 4          382 gr.  
Grp. 5            26 gr. 
Grp. 6          890 gr. 
I alt            .378 gr. 

 

Gr. 3 ønskes tillykke med rødvin 

 

Stemmer det ????  
 

1 + 7 = 1 
 

Ja for gr. 1 og gr. 7 har slået  
Ressourcerne sammen. 
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Lise Linderstrøm     8. Februar 
Vibeke Raae   15. Februar 
Aage Kroll    17. Februar 
Mogens Nielsen   17. Februar  

Redaktionen ønsker tillykke med  
fødselsdagen 

Bankoshow i hallen den 8. Marts 2001 
 

Aftensmad før show’ et  
Igen i år er det muligt at få mad inden show’et går i luften - 
Køb en madkupon hos Peter Hovgaard-Jensen på Gilde-
mødet d. 14/2 eller ved direkte henv. til Peter senest 25/2 
 

Med bankohilsen 
Mogens Lis, Alice, Per, Claus, Peter, Bjarne,  
Poul Erik, Benny og Povl-Erik 

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.  
 

⇒ Ove’s kompostbunke vil blive flyttet til Kirsten’s grundOve og Birgit  
 

⇒ Kirsten og Peter ønsker jord/kompost på grunden (ikke byggeaffald + køleskabe) 

En nytårshilsen fra det Jyske – vi hilser igen fra Ølstykke Gildet 
Flere i Gildet har via E-mail fået en dejlig nytårshilsen fra Else og Per 
Else er GM og Per er  GK 
Per og Else har E-mail:  Gammelhus@mail.tele.dk 
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Indkaldelse til 
Gildeting 

 

I henhold til de for Sct. Georgs Gildet i Ølstykke gældende vedtægter 
indkaldes hermed til gildeting 

 

Onsdag, den 14. marts 2001 kl. 19:30 
 

på Græstedgård i Ølstykke og med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Gildemesteren aflægger beretning til godkendelse 
3. Behandling af indkomne forslag 
4. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab og forslag til 

budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 
5. Beretning fra grupper og udvalg 
6. Valg af gildeledelse og 2 suppleanter 
7. Valg af herolder 
8. Valg af repræsentant til distriktet 
9. Valg af gildebrødre til udvalg 
10. Valg af revisor og suppleant 
11. Beretning og det reviderede regnskab til godkendelse fra Ølstykke Sct. 

Georgsgildefond 
12. Valg af 2 gildebrødre og 1 suppleant til fondsbestyrelsen 
13. Valg af revisor og suppleant til fonden 
14. Eventuelt 

 

Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet på 
Gildetinget, skal være gildemesteren skriftligt i hænde senest 30 dage før 
Gildetinget. 
 

År 2000-regnskaber for Sct. Georgs Gildet i Ølstykke og Ølstykke Sct. 
Georgsgildefond vil tilligemed forslag til budget og eventuelle indkomne 
forslag – jf. ovennævnte pkt. 3 – blive udsendt til gildebrødrene inden for 
den i vedtægterne fastsatte frist på 1 måned. 

 
Med gildehilsen 
Gildeledelsen  



Side 6 

 

KOM og Gå MED. DRONNINGENS GOBELINER på Christiansborg.  
 

Vi besøger de kongelige Repræsentationslokaler, hvor mange af Kongehusets fester 
holdes. Vi skal bl.a. beundre de nye Gobeliner i den smukt restaurerede Riddersal.  
 

Tid: Søndag d. 18. Februar Kl. 13.00 ved Frederik 7,s Rytterstatue foran Christiansborg. 
Vi mødes: Stenløse Station Kl. 11.45.  
Vi kører med S-Toget 11.56 og sidder i forreste vogn.  
Arrangør: Guide Ringen. Pris 55.- Kr. 
 

På godt gensyn Birgit og Lise 

Den gl. radaktør minder 
 

Her klip med bid i fra Februar 1978 

Side 3 

Jeg har fået en forespørgsel fra Ege division 
D.D.S. 
Som skal afholde junior divsionsturnering i  
Høbjerghus i Helsinge den 30/3-1/4  01 
De spørger om vi vil være dem behjælpelige 
med at stå for madlavningen denne weekend. 
Har du lyst til at hjælpe, enten hele weeken-
den eller blot til et måltid ??  
melder der sig  mange gildebrødre laver vi en 
fordeling. 
Tag telefonen og meld dig til kødgryderne 
hurtigst muligt. 
Gildehilsen Lis 47178075  

Det er forhåbentlig en forglemmelse at du ikke har ringet og  tilbudt din 
hjælp. 
DU KAN NÅ DET ENDNU, TAG BARE TLF. OG RING PÅ 
   47178075 
Jeg syntes det er flovt hvis jeg skal melde  
tilbage at vi ikke kan hjælpe. 
Gildehilsen Lis 

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 18. Februar. 
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 
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Stafetten Hennning Christensen 
                      
Tænk sig, nu har jeg snart været gildebror i 25 år. Jeg synes næste 
som det var i går, jeg var til informationsmøde i spejderhytterne i  
Ølstykke. Men jeg kan jo se, på mine børn,at der er gået mange år, 
Karen vores yngste datter, som mange i gildet kender og omtaler som 
gildets maskot, bliver også 25 i år      .,  
 

Når jeg nu ser tilbage på de 25 år, der snart er gået, kan jeg kun med glæ-
de se tilbage. Alle de mange dejlige og positive oplevelser der har været, 
er jeg meget taknemmelig for. Alle de dejlige og kreative mennesker, som 
vi har mødt, mange venskaber har vi også fået igennem Gildet. 
Jeg havde i lang tid før informationsmødet, overvejet, at blive gildebror, 
men  på daværende tidspunkt skulle man anbefales af en anden gildebror, 
det var lidt svært, jeg vidste ikke rigtigt, hvor jeg skulle henvende mig. 
Men så kom der en notits i avisen, at der ville være et informationsmøde, 
om at starte et nyt Gilde i Ølstykke, Stenløse området. Dette møde, møder 
jeg så op til. Ølstykke Gildet blev en realitet. Det var kun mig, der blev 
optaget som gildebror. Lisbeth havde på det tidspunkt nok at gøre med 3 
børn, så hun fulgte kun  `med`. Heldigvis var holdningen blandt den ny-
valgte gildeledelse, det var Viggo der var valgt som gildemester, kansler 
var: Per Christensen og skatmester Peder Pedersen, at Gildet skulle være 
meget åbent udadtil, derfor var ægtefæller der ikke var gildebrødre meget 
velkomne til alle arrangementer og aktiviteter. Denne åbenhed har helt 
sikkert betydet utrolig meget for Ølstykke Gildet, har styrket Gildet, bi-
draget med nye medlemmer. 
Det var en helt speciel oplevelse, da Lisbeth og jeg skulle til det første 
gruppemøde. Vi var trods alt, noget fremmede overfor hinanden. Vi skul-
le jo lige føle hinanden `lidt på tænderne`, finde ud hvilke holdninger og 
ønsker, vi hver især havde for et fremtidigt gildesamarbejde. Hver især 
havde jo et idealistisk syn på, hvad vi kunne bruge gildet til og hvad gil-
det kunne bruge os til. 

Side 5 

Men vi havde virkelig mange gode og inspirerede møder i den første 
gruppe. Da gildet i Ølstykke blev startet var vi vel 22 medlemmer. At vi 
ikke var så mange, gjorde at vi næsten alle mødte op til gildemøderne, 
dette gjorde, at vi hurtigt lærte de andre i gildet godt at kende. Der var et 
godt sammenhold med mange gode aktiviteter. Vi var jo alle 25 år yngre 
end vi er nu. Derfor havde vi jo masser af energi og gå på mod. Mange 
gange varede vores gruppemøder til langt ud på natten, hvor vi diskutere-
de, planlagde og havde det rigtig hyggeligt. Selvfølgelig synes man næ-
sten altid, at det der har været, har været godt. Man husker heldigvis bedst 
de gode ting.  
Dette var et lille tilbageblik på de 25 år, der snart er gået . Jeg synes stadig 
det er dejligt at være gildebror og være med i gildets fællesskab.        
                                                                            Henning 
Du i gildet finder brødre, 
Og af dem du hjælp kan få, 
Træd kun roligt ind i kredsen 
Lad os give håndslag på, 
At vi sammen nu vil vandre 
I den rette gildånd: 
Klare tanker-faste viljer- 
Ædle sind går hånd i hånd.  
                                              Gajhede. 

Hanne Danielsen skriver stafetten i Marts 2001 

 
 
 
 
 
 

 NB. Bemærk tilføjelsen af Ridderhal den 4. Maj 2001  

Sct. Georgs Gilderne  
Arresø distrikt 

Tak for blomsterne som jeg fik fra gildet ved min sygdom 
Med gildehilsen  
Kirsten Aabo Frandsen 


