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Henning Christensen(694)   8. Januar 
Arny Juul Munch(1-2)  13. Januar 
Jytte N. Andersen(818)  18. Januar 
 
I parentesen vises, hvor mange der bærer navnet i 
Danmark. Kilde Danmarks statistik. 

Redaktionen ønsker tillykke  

Redaktionen ønsker alle  
gildebrødrene et 

 godt nytår 

Biografturen for pensionister er fastlagt til  
lørdag den 18 januar kl. 15.00 i Stenløse bio.  
 

Filmen er: Maid (stuepige) in Mahattan med bla. 
Jennifer Lopez. Da flere gildebrødre desværre ikke 
kan komme, beder vi de gildebrødre, der kommer 
om at medbringe kaffe og te, og er i venlige at give 
en melding om hvor mange kander i kommer med.    
Ring venligst til Jytte eller Hanne senest den 15. januar.     

Vi vil meget gerne have at gildebrødre kommer senest omkring  
kl. 14. Biografen åbnes kl 13.30 og af  erfaring ved vi at en del  
af vore gæster allerede da står og venter. 
 

    Med gildehilsen udvalget 
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Gildeting 2003 nærmer sig  
 

 
 

Atter et år er gået, og vi nærmer os Gildetinget, så det er tid til at 
 tale om og få gennemdebateret 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. 

 
 
 

          Vi spiser inden gildetinget 

Kære Gildebrødre 
 

En hjertelig tak for opmærksomheden ved 
min 60årsdag, som forløb over al forventning – 

              og det hjalp I med til ved at hilse på. 
Mine byrder kan nu parkeres i rygsæk og sportstaske, mens  
badminton bolde forhåbentligt kan gi’ mig en fjer i hatten. 

Og så håber jeg, at alle fik en Glædelig Jul og vil få et  
Godt Nytår. 

 

Kai N. Andersen 
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”Katastrofernes børn”. 
 

Det er navnet, russerbørnene komme til at gå under. 
Ølstykke kommune har rettet en foreløbig henvendelse til gildet, 

om vi igen vil påtage os det praktiske 
omkring 20 børn og 2 ledere i juli måned 2003. 

Vi har svaret positivt. 
Aktiviteten skal godkendes på økonomi udvalgsmødet i starten  

af det nye år. 
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Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20. januar 2003   

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 6. Marts 2003, Datoer 
 
 7. januar, hos Bjarne kl. 19.30.  
 

Ansøgninger Politi, afholdsbeviljning, kommuner, 
amt m.m. Specialindslag, maks. 5 + forsikring på 
aftenen sikres via Gildeledelsen.  
 
 

 7.  Januar, hos Bjarne prikskema kl. 19.30 
 

 6. Februar. Aflevering af gevinster hos Lisbeth og Henning 
 

15. Februar. Pakkedag, 
      Morgenkaffes hos Lisbeth og Henning kl. 8.00 
 

20. Februar. Hytten kl. 19.30 
 

23. Februar, hos Alice og Povl-Erik  
Møde med Dennis og musik. Per H og Povl-Erik H. m.fl. 
 

Evt. afbud til de der lægger hus til eller 4717 7032  
 
Bjarne, Lisbeth C., Kirsten, Henning, Jens,  
Peter, Poul Erik J., Alice, Per og Povl-Erik H. 

En rettelse 
 
Knuden for december 2002 var nr. 255, vi beklager fejlen 
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Stafetten        Arny  Munch 
                      
 

 
 
 
 

Et lille stykke Danmark , bestående af 3oo indvandrere 
I Venezuela. 
 
Fra Venezuelas side  ønskede man  i 3oèrne  , hvor der i  
Danmark var stor arbejdsløshed , at få et antal landmænd  til  
Venezuela for at de  der kunne opdyrke  noget af den jord , 
man  gerne ville have omdannet til  frugtbar agerjord. 
Mange danskere  valgte at prøve lykken . De færreste var 
landmænd  , men angav  på ansøgningen at de var landarbej-
dere  , landhusmødre o. lign. . 
I virkeligheden drejede det sig om håndværkere , banansæl-
gere (bananvogn) , en husassistent fra Ordrup, en skipper , ja 
alt andet end landmænd. 
De solgte alt for at skaffe penge til billetten , sagde farvel til 
slægt og venner og drog ud  for at få en bedre tilværelse, til et 
land ,de dårlig nok havde kendt eksistensen af. 
 
Alt var parat- nye huse med  inventar og redskaber. 
 
Enkelte var nok ikke guds bedste børn , men de fleste havde 
en ærlig vilje  til at arbejde hårdt.  
 
Desværre var det ikke muligt at komme rigtig i gang med be-
plantning af jorden. Der skulle først ryddes og bygges dæm-
ning.  Og imedens havde de fleste ikke noget at tage sig til. 
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Befolkningen , den lokale , anså dem for at være dovne , nog-
le der ikke gad bestille noget  , nogle, der nassede. 
De blev betragtet som noget af det usleste , nogle . der stod 
under de foragtede indianere og negre , de fik øgenavne  
(som tyske gringoer ) 
Svarende til udtryk som  ”perker” ”spagettiaber” 
Fejlfarver) 
Det gik ud over børnene, de kom i skole , kunne ikke spro-
get , de blev drillet og mobbet og opfordret til at ”skrubbe 
hjem” til Danmark. 
 
De voksne kunne heller ikke sproget og kunne derfor ikke 
 Kommunikere med befolkningen. 
 
( fra en artikel af Arne Falck Rønne, jeg havde i mine gem-
mer) Kan vi genkende noget fra Dagens  Danmark ? 
 
Arny 

Mogens Nielsen skriver stafetten i februar 2003 


