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Henning Christensen   8. Januar 
Arny Juul Munch   13. Januar 
Jytte N. Andersen   18. Januar 

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 

   Kære Gildebrødre 
 

 Tusind tak for gaverne til vort sølvbryllup. 
 

 Det glæder os meget, at så mange stod så tidligt op  
 for at fejre dagen sammen  med os. 

 
   Med gildehilsen 
   Lisbet og Peter 

Side 7 

 

Stafetten                      
 
Ord til eftertanke  
 

Jeg har ikke tid 
Min tipoldefar arbejdede 12 timer dagligt - også lørdag. Det var en arbejdsuge på 72 
timer. Ved siden af passede han en have med et lille hus, var kasserer i skyttelauget, strå-
lefører ved det lokale brandværn, tenor og nodeskriver i sangforeningen. Han klippede 
selv sine seks børn, forsålede familiens fodtøj, kløvede otte kubikmeter brænde til vinte-
ren, samt lavede det meste husgeråd selv. 
Min oldefar var kommet ned på en arbejdsuge på 54 timer. Han overtog haven og var 
også strålefører. Ligeledes var han medlem af skyttelauget, og i sangforeningen var han 
baryton. Men han havde ikke tid til at være kasserer og nodeskriver. Han klippede heller 
ikke sine fire børn, og hans brændselshugst indskrænkede sig til en kubikmeter, fordi 
han var begyndt at fyre med kul. Husgeråd var noget man købte.  
Min Bedstefar arbejdede i 48 timer om ugen. Også han var havemand og medlem af 
skyttelauget. Men han havde ikke tid til sangforening og brandmandspjat. Hans to børn 
gik til frisør. Brændselshugst til vinteren? Nej, men han syslede med husflid.  
Min far var traditionstro, og derfor medlem af skyttelauget - men han kom der aldrig. 
Han havde opgivet familiehaven. Den betalte sig ikke længere. Han havde ikke hjemme-
værende børn. Brænde og kul til vinteren? Næh - han fik el-varme. Hvordan ville han 
ellers have kunnet få tid til noget som helst i hans forjagede tilværelse. Han arbejdede jo 
trods alt 42 timer om ugen.  
Og jeg – Jeg har overhovedet ikke tid til noget. Ikke tid til at synge, højst lidt brummen. 
Og slet ikke noget med frivillig tjeneste. Hvordan skulle det dog kunne lade sig gøre 
med en så opslidende og lang arbejdstid som 37 timer om ugen ? Jeg overvejer at gå på 
efterløn for at tage mig af min søn, der er ungdomsarbejdsløs …  
- forfatter ukendt - 
 

Der er sikkert mange af jer der kan nikke genkende til ovenstående. Da jeg læste det sat-
te det mange tanker i gang hos mig, jeg har haft det længe, men nu vil jeg dele disse tan-
ker med jer. 
Hvorfor er det sådan, jeg er invalide pensionist, har derfor masser af tid, jeg arbejder ikke 
37 timer om ugen, men en eller anden eller noget stjæler min tid. Jeg ser ikke TV hver 
aften, så det er ikke det. Jeg lægger heller ikke kabale på computeren hver aften. Hvorfor 
får jeg så ikke nået det jeg syntes jeg skal kunne nå, når jeg nu har alverdens tid. Er det 
der vi skal hen, at vi har så travlt med det vi skal nå, i stedet for som tipoldefar bare at 
gøre det. Er der nogle, som vil give mig en mening, måske en forklaring ? Og så efterly-
ser jeg også en om min tipoldemor hvis den findes, eller en af jer kan skrive en om hende 
og hendes efterkommere. For hun hjalp jo tipoldefar – i dag er ”jeg” nødt til at hjælpe sin 
kone, i det hun også ha’r  37 timers arbejde. 
- Annelis Øhlers -  Klip fra Dansk Husflid nr. 23 Januar 1999 

Henning Christensen skriver stafetten i Februar 2001 



Side 6 

 
KOM og Gå MED. 
 
 
 

 
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 har/vil få nytårshilsen til sponsorerne, sponsorkontrakter,  
gavekort, sponsorbrev m.m. ind ad brevsprækken. Vi skriver  
til virksomhederne om sidegevinster, og hører gerne hvis du  
har kendskab til firmaer der vil medvirke.  
NB. Prikskema er vedlagt 
 

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

Telefonbogsuddelingen er nu helt afsluttet  
 
Alle 6.320 + ekstra bøger er ude hos beboerne og erhvervslivet. 
 
Km. penge afregnes med Peter (GS) 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. Januar. 
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 

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 week-
end. 
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  
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Sct. Georgs Gilderne  
Arresø distrikt 

 

Gildebrødrene ønskes et godt nytår 

Side 5 

 
Tak for et rigtigt hyggeligt julemøde,  
og tak til Bente kok for et veltilberedt  
julemåltid. 
 
Annie, Lis, Alice,  
Mogens N, Benny og Povl-Erik 

 
 

Gildeting 2001 nærmer sig  
 

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

 
 

Det er en god ide at tale at se på evt. forslag som ønskes behandlet. 
 

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

 
 

Med gildehilsen 
Gildeledelsen  

 
NB. De forventede gule ærter  

serveres kl. 19.00 


