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Så er det atter blevet tid til at finde festtø-
jet frem af mølposerne, for vi vil gerne se 
alle gildebrødre med påhæng til en festlig 

gildehal. 
 

Vi mødes kl. 17.30 til vandrehal 
kl. 18.00 går vi ind i nytårsgildehallen. 

Bagefter vil der blive serveret  
en 3 retters festmiddag  

til den fantastisk billige pris af  
100 kr. 

 
Tilmelding til Tove og Mogens 47 17 07 16 
Eller               Jytte og Kai       47 17 97 82 
Aller senest 20 dec. 
 

Festlig nytårshilsen gruppe 4 

Lørdag 08.01.2005 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

28. Årgang 
 

Nr. 276 
 

    KNU 
Januar 

DEN 
   2005 
 

Sct. Georgs Gildet   

Ølstykke 



Side 2 

Henning Christensen   (29.09.76)   8. Januar 
Arny Juul Munch        (14.11.90) 13. Januar 
Jytte N. Andersen        (13.04.94) 18. Januar 
Britta Bang Bæk          ( 2.04.03)  26. Januar 
 

 I parentesen vises optagelsesdatoen i Gildet. 

Redaktionen ønsker tillykke  
og ønsker alle et godt nytår 

Noget om værdier.... 
  
Følgende er klippet fra Frederiksborg Amtsavis, som klippede 
fra Kristeligt dagblad o.s.v.   

"Danskerne er gode til fjern-elskning og skriver gerne under på 
støttebreve for torturofre og sender penge til Afrika men når 
man skal holde af sin svigermor, bliver det 
anderledes komplekst." 
Poul Stender, præst (til Kristeligt Dagblad)   

_ en påstand, som må kunne bruges i debatten om værdier, - når 
nu vi er i gang…..   

Med de bedste ønsker om et værdifyldt og  godt nytår til alle 
 

Ole Rafn 
Distriktsgildemester i Arresø Distrikt 
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INDLÆG TIL DEBAT OM ETIK m.v. 
 

 I forbindelse med Per Holdrup`s indlæg i KNUDEN sep. 04 samt 5 
min SCT.GEORG 10 nov 04, føler jeg mig forpligtet til at kommentere. 
 Ordet ETIK er ligesom det gennemgående, hvorved det giver et 
”gip” i mig, jeg føler mig måske ramt af en eller anden skyldsfølelse. Det 
bør ingenlunde være tilfældet, idet ETIK er en filosofi og derfor ikke kan 
fortolkes entydigt, men er afhængig af den enkelte persons livsanskuelse 
og ligeledes afhængig af den situation vedkommende befinder sig i. Jeg 
vil f.eks. påstå at min ETIK er forskellig fra at være i en skibsbesætning 
til at være iblandt gildebrødre.  
 Lad mig citere mine umiddelbart tilgængelige kilders definitionen 
af ETIK: 
 LADEMANN`s LEKSIKON:” ETIK (græsk). Moralfilosofi. 
Etikkens hovedproblemer har siden oldtiden været: Hvad er godt, hvad er 
ondt? Hvilken livsførelse er den rigtige, eventuel bedste? Kan det afgø-
res, hvilken samfundsform, der vil føre til lykke? Er alle ETISKE normer 
skabt af mennesker? I 20. Årh. er ETIKKEN præget af socialpsykologi 
og analytisk filosofi.” 
 GYLDENDALS DANSK-DANSK: ” Læren om  hvordan det ene 
menneske bør optræde overfor det andet. Den rette livsførelse.” 
 Bemærk bør og ikke skal, altså en menneskelig vurdering/filosofi 
 POLITIKENS NYDANSK ORDBOG: Nogenlunde  enslydende 
med GYLDENDALS.  
  
 Tilbage til Gildetinget. Jeg opfattede at hele proceduren foregik 
efter de demokratiske principper, der kendetegner vort lands generalfor-
samlinger, her vort Gildeting. Citat fra artiklen i KNUDEN sep 04 (2. 
afsnit ) ”………,og vi kunne også tilbyde at hjælpe hvis noget 
”hinkede””. Det var netop, efter min opfattelse, det der skete med et stort 
 

”SPEJDERBROR HER ER MIN HÅND…” 
 

Iøvrigt mener jeg at ETIK i denne sammenhæng burde have være erstattet 
af  situationsfornemmelse.  
Ser frem til næste GILDETING. 
 

Med gildehilsen 
Ove 
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Fornyelser til Gildeting 2005  
 
Afholdelse af det årlige gildeting er ofte en meget langvarig proces, 
hvor vi bruger megen tid på mundtlig at fremlægge beretninger fra 
diverse grupper og udvalg. På god demokratisk vis skal vi naturlig-
vis lytte til alle de gildebrødre, der har noget på hjertet, men ville det 
ikke være en forbedring af gildetingets kvalitet, hvis vi allerede 
hjemmefra fik mulighed for i ro og mag, at læse de indlæg som vi vil 
blive præsenteret for og dermed også på forhånd kunne forberede 
eventuelle spørgsmål til indlægget. 
 

Som noget nyt foreslår Gildeledelsen derfor, at alle referater og 
indlæg som ønskes præsenteret på Gildetinget indsendes til GK/
Lis senest samme dato som evt. indkomne forslag. 
 

De referater og indlæg som ønskes fremsendt  samt den gildebror, 
som er ansvarlig for fremsendelsen, vil blive oplyst  i Knuden febru-
ar 2005 samtidig med information om Gildetinget  2005. 
 

Gildeledelsen vil derefter kopiere og/eller sammenskrive de indkom-
ne referater og indlæg, som kan indsendes enten via e-mail og/eller 
pr. brev. Det sammenskrevne materiale vil blive udsendt som infor-
mationskopi til alle gildebrødre senest 2 uger før gildetinget. 
 

Ud over at informere og forberede gildebrødrene bedre til gildetinget 
sparer vi på mødet også tid, da vi kan undgå at behandle indlæg, som 
ikke medfører spørgsmål. Endvidere vil denne nye fremgangsmåde i 
fremtiden lette referentens arbejde. 
 

Gildeledelsen håber med dette oplæg til fornyelse, at der på fremtidi-
ge gildeting vil blive mere disponibel tid til fri diskussion. 
Har I andre meninger eller forslag til ændringer af dette indlæg er I 
velkomne til at kontakte gildeledelsen.  
 

Ideen vil også blive drøftet på næste gilderådsmøde 11-01-2005. 
 

Gildeledelsen 

Side 3 

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 18. januar 2005 
Meget gerne på diskette eller via E-mail 
 

Christian Petersen      Lene Jørgensen    Povl-Erik Høxbroe 
Sønderparken 22      Strandbakken 39   Engvej 28 
3550 Slangerup      3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 
cfp@privat.tele.dk      lene-j@email.dk            ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 33 58 96       47 36 16 20    47 17 70 32 

Bankomøde. Bankoudvalget holder næste  
 

møde 6. januar 2005 hos Per kl. 19.30. 
Evt. afbud 4717 0933 / 4717 7032  

OBS. 

 Biografturen  
 Vi ved nu at filmen den 29. januar 2005 i 
 Slangerup Bio  bliver: "Oh HappyDay".  
 Den starter kl. 15.00   
 Hyggen starter kl. 13.30. 
 Slangerup Bio laver kaffen. 

Hvis der bliver brug for kørsel, ringer vi til jer. 
Vi glæder os til at se mange gildebrødre, vi synes det er en god film. 

Masser af gildehilsner  
biografudvalget. 

Fødselsdag 
I anledning af min fødselsdag d. 13. januar serveres en kop kaffe 
m.m. til alle ,der har lyst til at komme til Mosenhuset,  
Lystrupvej 62 , Slangerup LØRDAG d. 15.. ml. kl. 9.30 og 12. 

M. venlig hilsen 
Arny. 

 

Ps. Bus nr 307 hver time fra Slangerup busstation, minuttal 38  
og bus nr. 381 hver time, minuttal  23. 
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Stafetten Mogens Andersen 
 
Forleden fandt jeg dette i en af vore aviser: 
Ifølge dagens lovgivere og bureaukrater burde de af os, som var børn i 
40'erne, 50'erne, 60'erne, ja til og med tidligt i 70'erne ikke have overlevet. 
Vores børnesenge var malet med blybaseret maling. Vi havde ingen børne-
sikring på medicin-flasker, døre eller skabe, og når vi cyklede bar ingen af 
os hjelm.  
 

Som børn kørte vi i biler uden sikkerhedsseler eller airbags. Og det at sidde 
bag på en ladvogn en varm sommerdag var altid en speciel nydelse. Vi 
drak vand fra haveslangen og ikke af flas-ker. Skræk og rædsel!  
 

Vi spiste brød med smør, drak sodavand med sukker i, men blev sjældent 
overvægtige, fordi vi altid var ude at lege. Vi delte gerne en sodavand med 
andre og drak af samme flaske, uden at nogen rent faktisk døde af det.  
 

Vi brugte timer på at bygge sæbekassebiler af ting, der var kasseret, og ræ-
sede i fuld fart ned ad bakken bare for så at finde ud af, at vi havde glemt at 
sætte bremser på. Efter nogen ture i grøften lærte vi at løse problemet. Vi 
tog hjemmefra tidligt om morgenen for at lege ude hele dagen og kom først 
hjem, når gadelygterne blev tændt. Ingen kunne få fat i os i løbet af dagen - 
ingen mobiltelefon. Utænkeligt!  
 

Vi havde ingen Playstations, Nintendo 64 eller X-boxe - i det hele taget 
ingen TV-spil, ikke 99 TV-kanaler, ingen videofilm, surround-sound, mo-
biltelefoner, hjemme-PC'er eller chatrooms på Internettet. Vi havde venner! 
Vi gik ud og fandt dem!  
 

Vi faldt ned fra træer, skar os, brækkede arme og ben, slog tænder ud, men 
ingen blev sagsøgt efter disse uheld. Det var uheld. Ingen andre kunne få 
skylden - kun os selv. Husker du uheldene? Vi sloges, blev gule og blå og 
lærte at komme os over det.  
 

Vi fandt på lege med pinde og tennisbolde og spiste jord og græs. Til trods 
for advarslerne var det ikke mange øjne, der blev stukket ud, og græsset 
voksede ikke inden i os resten af vores liv 
 

Nogen elever var ikke så kvikke som andre i skolen, så de dumpede og 
måtte gå et år om. Frygteligt!  

Annie Andersen skriver stafetten i februar 2005 
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Paletten – et tilbud! 
Distriktets uddannelsesmedarbejdere har som bekendt arbejdet med at udarbejde 
tilbud om studiekredsemner til en Palet. Vi har nu 2 emner klar til brug. Jeg har 
haft lejlighed til at præsentere idé og materiale på et landsmøde for distrikternes 
uddannelsesmedarbejdere og kursusudvalget. Der var stor interesse for vores idé 
og i at få lov at bruge vort materiale. I virkeligheden er det jo parallelt til Gildernes 
højskole, blot i miniformat og på lokalt plan.  
Det er højaktuelle emner, som vi håber kan give anledning til en god debat. 
 

�� Menneskeligt livs begyndelse og fosteranlægs etiske status. 
�� Hvor går grænserne i anvendelse af kloningsteknik? 
�� Multietniske realiteter og muligheder. 
 

Materialet består af et par siders introduktion til arbejdet og en række forslag til 
spørgsmål til drøftelse. 
Dertil kommer en række avisudklip og anden informativt materiale. 
Vi har en ambition om, at der kan etableres studiegrupper på tværs af distriktet, 
idet det efter vor opfattelse vil give en ekstra diminsion, at få lejlighed til debat 
med gildebrødre fra andre gilder.  
Det skal dog ikke forhindre, at vi vil tilbyde materialet til brug for gildernes grup-
per eller tværgående grupper i et eller flere gilder. 
Tal med dit gildes udviklingsmedarbejder om emnet og meld dig som interesseret, 
så ser vi, hvordan vi får arbejdet sat i gang. Forslag til nye emner er også velkom-
men. Jeg står naturligvis også til rådighed for en dialog/møde med interesserede 
gilder/grupper. 

DIN DUS Herluf 

Knuden forts. 
Denne generation har fostret nogle af de mest risikovillige, de bedste pro-
blemløsere og investorer nogensinde. De sidste 50 år har været en eksplosi-
on af nyskabelser og nye ideer. Vi havde frihed, fiaskoer, succes'er og an-
svar, og vi lærte at forholde os til det alt sammen. Og du er en af dem.  
Til lykke!!! – Vi oplevede den store lykke at vokse op som barn, før lov-
givningsmagten og andre myndigheder regulerede vores liv til vores eget 
bedste....  
Det gode liv var vores! 
….. og det har forfatteren en hel del ret i. 

Med gildehilsen, et ønske om et godt 
nytår og en stor tak for det gamle 

 

Mogens A 


