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Gildemøde den 11. februar 
kl. 1930 

på Græstedgård. 
 

Kom og hør programkoordinator/Afghanistan 
Sten Andreasen fra Dansk Flygtningehjælp 

fortælle om bl. a. anvendelsen af de penge, som blev indsamlet  
den 9. november 03. 

 Denne indsamling blev som bekendt mange steder 
koordineret af Sct. Georgs Gilderne. 

Se artiklen om hovedpunkter i foredraget på omstående side. 
 

Afghanere i Gildets område, indsamlere den 
9. november samt netværksgruppen for indvandrere 
vil blive specielt inviteret til at overvære foredraget. 

 
Efter foredraget kaffe med kage til kr. 20. 

Vin, øl og vand til sædvanlige priser. 
 

Tilmelding til Henning C. på  48 18 40 84 
        Jens Erik     på 47 17 91 65 

senest den 4. februar . 
 

Med gildehilsen 
Gruppe 6. 
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Lise Linderstrøm (9/11-76)   8. Februar 
Vibeke Raae         (22/04-81) 15. Februar 
Aage Kroll           (18/11-87) 17. Februar 
Mogens Nielsen   (14/4-82) 17. Februar  
 
I parentesen vises optagelsesdatoen i Gildet. 

Redaktionen ønsker tillykke  

I-DAG ARRESØ DISTRIKT 
 

Som det fremgår af januar udgaven af Knuden indbydes vi til en 
spændende I-dag i distriktet, hvor emnet er ” Er gilderne uden vær-
dier? ” Temaet får det forhåbentlig til at rykke i de fleste gildebrød-
re fra Ølstykke, som inden I-dagen den 29 februar i Hillerød har 
haft lejlighed til lokalt at prøve kræfter med dette vanskelige emne i 
et par måneder. 
 

Vi vil møde erfarne og kvalificerede foredragsholdere, som yderli-
gere kan inspirere os i arbejdet med vort eget projekt, så tilmeld dig 
så vi sammen får en udbytterig dag til gavn for vort gilde. 
For at gøre tilmelding så nemt som mulig skal I bare ringe til mig 
(47178155) senest d. 15 februar, så sørger jeg for fælles tilmelding 
og samkørsel efter behov. 
 

På gensyn din GUS 
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Landsindsamling den 7. marts. Folkekirkens Nødhjælp 
Tema: Ryd minerne. 
 
Meld dig som indsamler til Sogneindsamlingen 2004 i Ølstykke, 
og vær med til at rydde de landminer, som hindrer folk i at vende 
tilbage til deres jord. 
 

I 2003, var der 34 indsamlere i Ølstykke, som i løbet af 3 timer, 
indsamlede 34.652,50 kr. 
Vi har brug for 55 indsamlere, for at kunne komme rundt til alle 
husstande, og for at nå årets mål på 55.000 kr. 
 

Verden over bliver landminer ved med at forpeste menneskers 
tilværelse, længe efter, at krigen er slut. Landminer forhindrer 
flygtninge i at vende tilbage til deres landsbyer. Når det er for 
farligt at dyrke jorden, at samle brænde, at hente vand og i det 
hele taget at færdes frit, kan man ikke bygge en tilværelse op 
igen. Derfor er minerydning og mineoplysning en nødvendighed 
for et normalt liv. Pengene fra Sogneindsamling 2004 går primært 
til projekter, der arbejder med humanitær minerydning og genop-
bygning efter krige. 
 

Indsamlingen i Ølstykke starter fra Udlejre Kirke kl. 11.15, umid-
delbart efter at  Gudstjenesten kl. 10 er færdig. Du kan tilmelde 
dig på Kirkekontoret, tlf. 47178163, til undertegnede på 
47179165 eller til Folkekirkens Nødhjælps centrale tilmelding af 
indsamlere på 80608060, som har døgnåbent. 
 
Jens Erik Stubkjær. 
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Appetitvækker til næste gildemøde. 
 

 Til gildemødet den 11. februar har gruppen inviteret pro-
gramkoordinator i Dansk Flygtningehjælp Sten Andreasen til at 
orientere om Afghanistan-samarbejdet. 
 Sten er koordinator for DACAAR, som er et omfattende 
Afghanistan-samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp, Mel-
lemfolkeligt Samvirke og ASF Dansk Folkehjælp. Sten, som er 
bindeled mellem DACAAR`s programkontor i Afghanistan, de 3 
danske organisationer, og programmets vigtigste donorer, har 
jævnligt besøgt Afghanistan i løbet af de sidste par år. 
 Sten vil indlede med en kort introduktion til Afghanistans 
nyere historie. Selvom der har været krig og uroligheder i landet i 
de sidste 25 år, var der en stabil periode med økonomisk udvik-
ling i landet i perioden 1933-73. Men hvad var baggrunden for de 
konflikter, som opstod, og som har afløst hinanden i den lange 
periode i dag? 
 DACAAR har arbejdet med at hjælpe afghanske flygtninge 
i Pakistan siden 1984 og med genopbygningsarbejdet i Afghani-
stan side 1989. Sten vil fortælle om organisationens målsætninger 
og arbejdsområder, om de arbejdsmetoder, som anvendes, og om 
resultaterne, som er opnået gennem årene. Hermed vil han især 
komme ind på forhold omkring vandforsyning og sanitet, land-
brugsproduktion og forholdene i landområderne generelt. 
 Udviklingen siden 11. september 2001, USA`s militære 
indgriben i Afghanistan og Talibans fald, har betydet store foran-
dringer i Afghanistan. En midlertidig regering er etableret, der er 
vedtaget en ny forfatning, og der skal efter planen afholdes valg i 
år. Men der er masser af problemer stadigvæk – og specielt sik-
kerhedssituationen har udviklet sig til det værre i løbet af 2003. 
Sten vil komme ind på, hvordan situationen er for afghanere og 
for de internationale hjælpeorganisationer. 
Kom og hør nærmere den 11. februar. 
Med gildehilsen. 
Gruppe 6. 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. februar 2004. 
Meget gerne på diskette eller via E-mail 
 

Kirsten Ahrendt      Lene Jørgensen    Povl-Erik Høxbroe 
Søholmvej 7       Strandbakken 39   Engvej 28 
3650 Ølstykke      3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 
K_p@post10.tele.dk   lene-j@email.dk            ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 17 87 31       47 36 16 20    47 17 70 32 

Banko den 4. Marts 2004 
 

HUSK 
 8/2-2004    Gevinstaflevering hos  
  Lisbeth og Henning 
 
14/2-2004  Pakkedag 8.00 hos Lisbeth  
  og Henning  
 
 

Med denne knude er vedlagt et brev, der erstatter tidligere års  
prikskema. 
Hvis du er forhindret i at udføre en af de tildelte opgaver, bedes  
dette snarest meddelt til Poul Erik Jørgensen tlf. 47 36 16 21. 
I tilfælde af forfald på selve dagen ring på tlf. 23 24 99 50. 
 

Med gildehilsen 
 

Kirsten Ahrendt    Povl-Erik Høxbroe   Jens Moestrup   Nils Jacobsen 
 

Lisbeth & Henning Christensen     Per Holdrup      Poul Erik Jørgensen           

    Peter Hovgaard-Jensen 
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Stafetten Birgit Randløv 
 

Har I set, har I set det? 
 
Mit, ja jeg kalder det mit, for det var jo mig, der i sin tid startede det 
hele. 
 Et års tid efter at Leif var død, og jeg var flyttet til Bækkegården, 
sad jeg og følte mig som ”Palle alene i verden”. Det blev til, at jeg 
skrev et brev til vores borgmester. Der måtte jo være mange andre, de 
havde det ligesom mig, så var det da mon ikke en ide at få et seniorbo-
fællesskab op at stå her i Ølstykke, hvor vi samlet kunne få en god og 
tryg tilværelse i vores 3. alder, hvor vi kunne være lidt for hinanden, 
hanke lidt op i hinanden, når humøret er på nulpunktet. 
 

 Jeg begyndte at snakke rundt omkring om min ide. Mange som 
jeg syntes at ideen var god, og da så en fra byrådet var med mig, blev 
en notits sat i Lokalavisen og et lille møde blev holdt i min lejlighed. 
Der kom 22, så der var trængsel. Interessen var der altså. Der blev ned-
sat et lille udvalg som skulle gå videre. Så kørte det derudad. Møder 
med diverse politikere, udvalg o.s.v. Nu var der det ved det, at vi ville 
have det på lejebasis, så det kom til at koste kommunen lidt penge. For 
tænk jer, mange kommunalpolitikere tror at fordi nogle af jer bor i store 
huse, så er I bare så rige. Nå, men at de måske også kunne spare i den 
sidste ende, ikke fordi vi vil være hinandens hjemmehjælpere, men 
hjælpe hinanden langt hen ad vejen selvfølgelig. 
Så begyndte demokratiet at arbejde som vores kommunalpolitiker Lise 
Nielsen sagde. Et udvalg blev spurgt, også et andet, tredje, tilbage til 
første o.s.v. Vi skulle jo have en grund, som ikke lå ude på en vis herres 
mark. En bygherre skulle findes. Møder mig her, møder mig der. 

 
Anna Rasmussen skriver stafetten i marts 2004 
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Som gildebrødre vil jeg foreslå at vi griber sagen an ved seriøst at 
tage fat på at skabe en positiv udvikling i gilderne, blandt andet 
ved at bakke op omkring de arrangementer som gilderne og  
distrikterne kommer frem med i bestræbelserne på at forbedre  
gildernes og vores image. 
Gildernes og distritets udviklingsmedarbejdere arbejder kraftigt 
på at komme frem med gode arrangementer, - og allerede  søndag 
den 29. februar i år har du mulighed for at deltage, og selv arbej-
de med for at få skabt din egen holdning omkring ”værdier” som 
har betydning for dig og os andre, og hvordan vi styrker de posti-
ve værdier ved at sikre os at vi har den samme forståelse af vær-
diens værdi.  
Du kan læse mere om arrangementet i annoncen her i bladet. 
Vi ses. 
Med gildehilsen 
Ole Rafn 
Distriktsgildemester. 

Strøtanker. 
Ofte kommer det frem, at Gildebrødre er aktive personer, som er 
medlem i flere andre foreninger. 
Kan vi have fordel af at få klarlagt hvilke foreninger, som vi på 
den måde har kontakt til?  
Er det noget, som vi bevidst kan tænke på, når vi forsøger at  
skaffe nye gildebrødre, at der er foreninger, hvor vi bør have  
kontakt til? 
Jeg ser for mig et netværk, hvor Gildet har kontakt til 50 lokale 
foreninger og dermed til dets medlemmer. 
Jeg tror ikke, at det er et spørgsmål, der egner sig til Gildetinget; 
måske snarere til gilderådet. 
 

Med gildehilsen 
Jens Erik  
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Hvordan syn’s du selv det går? 
 

Når en statsminister træder frem på tinge og nedgør det at sidde i 
rundkreds og høre  hinandens mening, så opleves folkets underli-
ge fælles holdning i retning af ”py ha hvor er det altså tåbeligt 
overhovedet at sidde i rundkreds”. Det er ganske vist. 
Når ”synlige” mennesker i uvidenhed udtaler sig negativt om  
noget som de ikke selv har forstået, så kan det  lykkes uden særlig 
anstrengelse at ødelægge noget som andre sætter højt. 
Som deltager  i dette års gildemesterforum på Vingstedcentret 
den 17-18. januar oplevede jeg at landsgildeledelsen, på trods  
af udtrykt modstand fra forsamlingen både før og under mødet, 
ændrede ritualerne for Ridderhaller til fremover at være 
”Distriktsgildehal med ridderoptagelse”, og at ritualet for en 
”Distriktsgildehal med ridderoptagelse” svarer til det som vi i dag 
bruger ved ”Gildehal med væbneroptagelse”, uden sværdslag og 
det lille bord med lysene.  
Sådan er det altså fremover, eller indtil videre. 
Der ligger en stor opgave forude for distriktets og gildernes ledel-
ser og udviklingsmedarbejdere for at sikre at ridderbegrebets  
værdi styrkes og udbygges, og at gildebevægelsen på samme  
måde styrkes, så enhver gildebror uden tøven klart kan svare på 
spørgsmålet: Hvorfor er du gildebror, og hvad laver man 
i gilderne. 
Standard svaret er for nogle: Vi hygger os, - og det er for så vidt 
sikkert rigtigt, men kan vi være tilfredse med det? 
Statsministeren ser ud til at løse sin opgave ved at tage ud i insti-
tutionerne og med TV kameraerne i gang sætte sig på gulvet med 
børnene og synge med på: ”Vi skal klappe når vi er i godt hu-
mør”. Der må være andre måder at kunne gøre det på. 

  ARRESØ DISTRIKT 
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 Ja, sommetider var vi godt nok ved at opgive, men nej, efterhånden 
som det rygtedes ude i byen, blev vi ringet op af rigtig mange, som syn-
tes det var spændende. Vi tog ikke et nej for et nej, og demokratiet er 
en sej en at have med at gøre. Et eller andet sted kan jeg godt forstå det. 
Men vi blev jo ikke yngre alt som årene gik. Ja, 5 år gik der førend før-
ste spadestik blev taget 11. maj 03.  

Endelig, og nu kan I jo alle se resultatet. Kan I forstå, at jeg glæder 
mig?? Indflytningsdatoen er sat til 1. april. Jeg får ikke mere plads end 

jeg har nu. Så det vil nok knibe med at have jer alle på besøg på en 
gang. Men sådan lidt hen ad vejen håber jeg på at få besøg af jer på 

 

Alfred Hansens Plads 64. 
Birgit. 
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Velkommen til Ølstykke                                                                      
 
På  Gilderådsmødet den 12 jan. 04 blev en ny Velkomstpakke for 
potentielle gildebrødre præsenteret og informationsmateriale udle-
veret til grupperepræsentanterne. Det nye oplæg vil i stor udstræk-
ning involvere grupperne, som på den måde får medansvar for, at 
vi i fremtiden får en struktureret og nærværende integration  samt 
en  velinformeret og tilfreds ny gildebror. 
Vi vil opfordre grupperne til  at drøfte oplægget og modtager ger-
ne forslag til forbedringer. 
 

Med gildehilsen 
Gildeledelsen & GUS 

 

”Frimærkestatus” 
 

 Frimærkebanken er kommet virkelig godt fra start.  
 

Ved Nytårsgildehallen modtog jeg ikke mindre end 600 gram  
frimærker! Tak skal I ha`, det er meget rosværdigt. Og godt  
begyndt er jo som bekendt halvt fuldendt. Der er dog også  
gildebrødre, som endnu ikke har fået ”afmonteret” deres julekort. 
Men det kan nemt nås endnu. Fortsæt endelig med at inddrage na-
boer, venner, bekendte, arbejdskolleger og familien i indsamlin-
gen. Tænk om vi ved fælles hjælp kan forsvare vores fornemme 
placering. 
 
Lise. 
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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 10. marts 2004 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 2003-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. 
 

Med gildehilsen 
Gildeledelsen  


