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Der indbydes til Nytårsgildehal 
 

Lørdag den 12. Januar 2002 
 

på Græstedgård 
 

Vandrehal kl. 17.30 
Gildehal    kl. 18.00 
 

Spisning efter gildehallen 
 

Tilmelding senest 7/1-2002 
Anna og Viggo 4717 8252 
Anne-Grete      4717 4643 
 

Januarpris kr. 75,00 

Gaverne fra vores jubilæum. 
Vi fik 3 flasker med indhold, dem har vi byttet til en 
ny dug til højbordet, den kan ses første gang ved nyt-
årsgildehallen. 
CD-rom med diverse billeder er gået til  Knuderedak-
tionen. 
 

Sangbøgerne kommer frem, når vi har fået købt tillægget og sat i. 
Vi vil spørge om vi kan få lov til at hænge et vitrineskab op 
i salen på Græstedgård. Til alle de andre ting vi har fået, og 
til noget af de vi havde i forvejen. 
 

Hilsen Gildeledelsen 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
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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  
 er fastlagt til  
 lørdag den 19 januar kl. 15.00  
 i Stenløse bio.  
 

 
  Gilde-brødre, der betjener pensionisterne, møder  kl. 13.30  
 

  Filmen er: "At klappe med én hånd".  
 

  For at undgå at mangle kaffe som sidste år, vil vi gerne have melding  
  om hvor mange kander i kommer med. 
  Ring til Jytte eller Hanne senest den 17. januar.  
  Og så et lille hjertesuk fra dem der drøner rundt med flasker m.v. :  
  "De gildebrødre, der ikke aktivt tager del i serveringen, bedes gå ind  
  I salen, så det er nemmere at komme frem med livseleksiren. 
 

    Med gildehilsen udvalget 

 

Ifølge Saxo’s danmarkshistoriske kalender. 
 

  8 januar 1944 Kaj Munk bliver begravet i Vedersøe Kirke. 
13 januar 1736 Konfirmationen indføres. 
18 januar1743 et kgl. Reskript til Københavns magistrat  
     bestemmer, at håndværkerdrenge der lader sig hverve,  
     ikke må bruges i egentlig krigstjeneste, før de er udlært. 
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Ved fjorden eller nabo til isbjørnen.  
 

Den norske julemand, julenissen, blev født under en sten i nærheden af 
landsbyen Drøbak, en halv times kørsel syd for Oslo. Alle nordmænd ved 
derfor, at den rigtige julemand bor i julehuset, der er bygget midt i denne 
smukke landsby ved Oslo fjord. Mange mennesker rundt om i verden har 
også set det på tv, og derfor besvarer den norske julemand hvert år titu-
sindvis af breve sendt fra børn i hele verden. Ud over de rigtige nisser er 
der håndlavede dekorative nisser designet af julemandens kone i julehu-
set. Ifølge danskerne bor den rigtige julemand på sit slot i det nordøstlige 
Grønland. Når maskinerne i legetøjsfabrikken kører på fuld kraft i decem-
ber, lyser den store diamant i slotstårnet. Genskinnet fra diamanten skaber 
nordlyset på himlen. Historier fra hele verden om, at. julemanden bor 
”langt oppe nordpå i et land med evig vinter, hvor hans eneste naboer er 
isbjørnen og den sorte hvalros”, er et sikkert bevis på, at julemanden bor 
på Grønland. Hvor skulle han ellers bo?  
 

Jul i vores hjerter. 
 

Nu hvor juletiden nærmer sig, skal vi huske på, at den oprindelige og rig-
tige julemand, Sankt Nicholas, boede i det nuværende Tyrkiet i byen 
Smyrna. Biskop Nicholas hjalp de trængende og gav dem penge og gaver, 
og folk kaldte ham derfor Sankt Nicholas.  Faktisk kan julemanden bo 
hvor som helst. Den finske sanger Katri-Helena udtrykker det sådan her i 
sin smukke sang om juleuniverset:  
 

"Juleuniverset består ikke blot af bjerge og sne; det betyder også fred i 
sindet. Det tager ikke lang tid at komme dertil; det er i vores hjerter."  

Lene Jørgensen skriver stafetten i Februar 2002 

S  u  k  k  e  r 
I dag et lidt overset ”krydderi”, vi bruger det kun til søde ting, men vi skal ikke 
langt tilbage før sukker var almindelig brugt i madlavningen, lidt i sovsen, lidt  
på bunden af den gryde man kogte mælkemad i, for at forhindre den brændte 
på, lidt i de stuvede ærter eller bønner, lidt i grønlangkålen o.s.v. I Thit Jensen 
roman og ”Stygge Krumpen” Børlum bispen, er der en ret der hedder ”Cecilies 
bryster” det er 2 bunker sukker med et bær på toppen. 
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Stafetten Povl-Erik Høxbroe 
                       

De fleste af os ved med sikkerhed, hvor julemanden bor, men det kan 
godt være, at julemanden er ligeglad med, hvad vi mener. 
 

Alle finner er helt sikre på, at jule manden bor i den finske del af Lapland 
på Korvatunturi-bjerget. Bjerget har form som et hareøre, og finnerne ved 
med sikkerhed, at dette bjerg er 
julemandens ører, der lytter efter, 
hvordan børn over hele verden 
opfører sig. I dag tilbringer jule-
manden og hans nisser det meste af 
deres tid på et sted med bedre 
transport forbindelser. Juleman-
dens kontor ligger ved polarcirk-
len, otte kilometer fra Rovaniemi. 
En gang imellem rygtes det, at ju-
lemanden skulle bo i Sverige. 
Finnerne griner af dette, men de 
bliver også irriterede; først tog svenskerne den finske sauna til sig, og nu 
prøver de også at overtage julemanden.  
 

Den gigantiske meteorits magi. 
 

Enhver svensker ved til gengæld, at julemanden, jultomten, bor ved 
Gesunda-bjerget lige uden for Mora. Oprindeligt boede julemanden langt 
inde i skoven, men engang klatrede han ved et tilfælde op på toppen af 
bjerget ved Siljansøen. Denne sø og den omkringliggende bjergkæde blev 
dannet for 360 år siden, da en gigantisk meteorit ramte jorden og skabte et 
landskab med store magiske kræfter. Julemanden bemærkede dette og be-
sluttede sig for at bosætte sig der. Også den svenske julemand ønskede at 
være tættere på børnene og grundlagde Santaworld nær Mora. Der bor 
han med sine nisser, snakker med dyrene og bringer glæde til verden. 
Svenskerne har hørt historier om den finske julemand, men finder dem 
latterlige. Og hvad mener finnerne med al den snak om saunaer ? 

Side 3 

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 

Må Jeg bede om en forklaring. 
 

Hvor, hvornår og af hvem er det besluttet, at man nu til alle gildearran-
gementer skal betale en minimums pris på 40 kr. – for tragtementet. 
 

Så vidt jeg kan se og husker det, er det ikke noget, der har været  
behandlet på gildeting som forslag – det fremgår ej heller af noget  
referat.  
Det eneste sted, man kan se det omtalt, er i referatet fra sidste gilde-
rådsmøde (d. 1 okt. D.å.) hvor der står under punkt 2, økonomi: 
 

”Forslag om minimums pris ved gildearrangementer på kr. 40 Gilde-
ledelsen laver forslag til gildeting.” 
Arny 
 
Svar på Arny’s indlæg 
På gildetinget ved drøftelse af evt. kontingent forhøjelse, blev der i  
stedet talt om, at arrangementprisen kunne sættes til min. 40 kr. for at 
udligne de arrangementer som gav underskud.  
Da det var under eventuelt, kunne det ikke vedtages, og er så heller ik-
ke taget med i referatet.  
Der er jo kun os selv til at betale, så vi kan foreslå, at arrangementer 
skal hvile i sig selv, med en eventuel efterbetaling af dem, der har været 
med, hvilket efter min mening giver et stort administrativt arbejde, eller 
vi kan alle prøve at sætte så rimelig en pris som mulig, og så håbe på at 
det i sidste ende udligner sig.  
På næste gildeting, bliver det taget op som et forslag.  
Med venlig hilsen 
 

Kirsten Ahrendt 
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Sct. Georgs Gilderne  
Arresø distrikt 

 

Redaktionen ønsker alle  
 

gildebrødrene et 
 

 godt nytår 

Telefonbogsuddelingen er nu helt afsluttet  
 
Alle 6.550 + ekstra bøger er ude hos beboerne og erhvervslivet. 
 
Km. penge afregnes med Peter (GS) 
 

Bankoshow i hallen den 7. Marts 2002 
I har fået en nytårshilsen til sponsorerne (send den 
ved årsskiftet), sponsorkontrakter, gavekort, sponsor-
brev m.m. ind ad brevsprækken.  
 

Vi skriver til virksomhederne om sidegevinster, og 
hører gerne hvis du har kendskab til firmaer der vil 
medvirke.  
Med gildehilsen 
Mogens Lis, Alice, Per, Peter, Bjarne,  

Fra Inge Stadager har jeg en hilsen til alle. 
Hun har det godt efter sin sygdom og har genoptaget diverse aktiviteter. 
Bl.a. har hun investeret i en væv, i den hensigt at væve kludetæpper. 
Hun efterlyser kaseret sengetøj (bomuld i farver.) 
Evt. donationer kan afleveres til mig 
Arny 
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Tak for et rigtigt hyggeligt 
julemøde, og tak til gruppen 
for de mange aktiviteter. 
 

Alice  og og Povl-Erik 

 
 

Gildeting 2002 nærmer sig  
 

 
 

Det er en god ide at tale om og 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 inden selve gildetinget 

Konkurrencer 
 

Svar fra sidste: 1. Nyborg Slot 
   2. Håndfæsting 
   3. Sild 
   4. Sukker  
 

Arny har vundet to gange, Vibeke og Jens Erik hver en gang. 
 

Jens Erik har en god flaske til gode, som kan hentes  
hos Povl-Erik 


