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Med optagelse 
Lørdag den 7. januar 2006 kl. 18:30 

På Græstegård 
Vandrehal fra kl. 18:00 

 
Vi mødes i festtøj til  

 
”En aften i Wien” 

 
Efterfølgende servering til en pris af  

kr. 115 
          Vin, øl og vand kan købes. 
 
   Musik og dans til ca. kl. 22:30  
      
 Tilmelding senest den 22. dec. 2005 til 
 
 Kaj Frandsen:                   47 17 71 88 
 
 Birgitte Friis-Mikkelsen: 48 18 03 02 
 Birgitte mobil:             22 24 82 18 

 
Gruppe 1 

 
    

Der er åben 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
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 Henning Christensen   8.  Januar 
 Arny Juul Munch  13. Januar 
 Jytte Normann Andersen 18. Januar 

Redaktionen ønsker tillykke  

Månedens digt 
 

 Det gamle år gik i sin grav, 
 En nyfødt dag os møder. 
 I havets vugge solskinssvøbt 
 den unge dagning gløder. 
 I håbet klædt, i troen svøbt, 
 højt over hverdagsmorgen 
 går på en sky af lyset døbt 
 den unge nytårsmorgen. 
 
     Harald H. Lund 

Den elektroniske postkasse! 
 
Gildebrødrene har alle sammen en postkasse, de kontrolerer 
hver dag for at se, om der er kommet Post. Der er ca. 36 gilde-
brødre der har E-mail. Er det ikke en ide, at disse gildebrødre 
kontrolerer deres elektroniske postkasse blot en gang om da-
gen? Det kan jo være noget vigtigt post også der? Både fra Gil-
det og andet. 
 
Christian 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20.  januar 2006 
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 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk OBS. 

Nye grupper  i 2006                                     januar 2006               
 
Tro det eller ej, men det er svært at fatte at 3 år allerede 
efter er gået og tiden nu er kommet til vi igen efter som-
merferien og skilsmissefest skal danne nye grupper. 
 
Gildeledelsen vil gøre sit bedste for at blande ” kortene  ”  
så godt som muligt så alle bliver tilfredse og får mulighed 
for at danne en ny gruppe med dem, som de ikke har 
prøvet at være sammen med tidligere. 
For at få et klart overblik over ,hvem der har været sam-
men med hvem, har vi derfor udformet en liste , hvor I 
bedes afkrydse, hvem I har været i gruppe med i hele 
jeres gildetid. 
Listen vil blive udleveret til  gruppelederne på gilderåds-
mødet i januar 2006  og ønskes, når den er udfyldt, afle-
veret til  Lis – senest før gildetinget i marts. 
 
                                                      Gildeledelsen   



Side 4 
  Per Holdrup skriver stafetten februar  2006 

Stafetten                                   Kaj Holdrup                              
 
 For små ti år siden læste jeg en kronik i min daglige avis. 
Titlen var: ”De ejer tiden”. Den handlede om lykke og 
fattigdom, og jeg er ofte vendt tilbage til den. Filmin-
struktøren Maria Rytter forsøger at svare på et spørgsmål 
”Er folk fattige i Bhutan?”  Hun funderer over, om det 
måske skulle lyde: ”Er folk fattige i Danmark?”. Et ud-
drag af kronikken lyder: ”En dag fik jeg spørgsmålet: ”Er 
folk fattige i Bhutan?” og jeg kunne ikke svare. Var folk i 
Bhutan fattige? Når min værtinde i landsbyen Langthel, 
som ligger i en subtropisk dal i det sydøstlige Bhutan, kun 
ejede de allermest nødvendige ting, et par gryder, lidt krus 
og tallerkener, en tekande, var det så fordi hun var fattig? 
Når hun høstede sine rismarker med et segl og lod mæn-
dene banke riskornene ud af rishalmen med armkraft, var 
det så fordi hun var fattig? Når vandforsyningen var en 
kilde i haven? Når hun sov på gulvet på et tæppe sammen 
med familien, eller når hun lavede mad over et lerkomfur? 
Var det tegn på fattigdom? Var hun fattig når hun bød på 
et krus af den varme, velsmagende og berusende drik ara? 
Eller når hun sendte datteren op i et af sine mange manda-
rintræer for at plukke modne mandariner til os? Var hun 
rig, hvis hun i stedet havde budt os på scotch whisky og 
importerede appelsiner? Fandtes der overhovedet en må-
lestok for bhutanesernes rigdom og fattigdom? Eller leve-
de de blot med nogle helt andre værdier end os? Bhutans 
konge har engang sagt at for hans folk gjaldt ”Hellere høj 
national lykke end et højt bruttonationalprodukt” Hvad er 
det for en fælles lykke disse mennesker besidder, som gør 
at jeg har mistet min målestok og er ude af stand til at 
svare på så simpelt et spørgsmål? 

Side 9 

 
 
 
 
        GDR (Christian) 
         Frimærkebanken  ( Lise L ) 
         Bankoudvalget ( Povl-Erik H )  
         BUS ( Hanne D ) 
         Fællesløbet 2005 ( Benny ) 
         Spejderkontakt (Viggo ) 
         Knuden ( Povl-Erik H ) 
         GIM ( Mogens N. ) 
         GUS ( Britta ) 
         PR+ høstnatten ( Jens M ) 
         Gildets Scrapbogssekretær ( Viggo R ) 
         Spejderlederaften ( Britta B ) 
         Telefonbogsudvalg ( Kai N ) 
         Biografudvalg  ( Hanne D ) 
         Udvalg for  indsamling Dansk Flygtningehjælp ( Mogens A ) 
         Rekrutering og Gildefolder (Anne) 
         Udvalg til brug af 10.000,- kr.(Annie) 
 
Ad 11 Beretning og det reviderede regnskab  for Ølstykke Sct. Georgsgilde 
gildefond( Henning C)          
 
Ad 14 Eventuelt  (alle gildebrødre bedes indsende tanker og ideer) 
                      
                                       Gildeledelsen  

”KNUDENS”  redaktion ønsker alle gildebrød-
re i Ølstykkegildet et rigtigt godt nytår. 
 
Lene, Vibeke, Poul-Erik og Christian 
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                                                              januar 2006 
 
Gildebrødre ansvarlige for referater og indlæg til Gilde-
ting 08-03-2006 
 
Med henvisning til vores vedtægter hvori der står at: 
 
Beretninger fra grupper, udvalg og enkelt funktioner skal 
skriftlig fremsendes til kansleren senest 30 dage før gildetin-
get og publiceres inden gildetinget. 
 
Forslag, der ønskes behandlet, kan fremsættes af et medlem 
af gildet og skal frem-sendes skriftligt til gildekansleren 
senest 30 dage før gildetinget. Indkomne forslag tilsendes 
medlemmerne i rimelig tid inden gildetinget. 
                                                                                                                      
Med reference til dagsorden for Gildetinget 2006 ønskes 
skriftligt indlæg fremsendt af nedenstående gildebrødre til 
Gildets Kansler senest den 08 – 02- 2006 da gildemesteren 
er bortrejst hele feb. Er det vigtigt at materialet sendes til 
kansleren 
  
Ad 2  Gildemesteren aflægger beretning til godkendelse  
(Poul) 
 
Ad 3  Behandling af indkomne forslag  (alle gildebrødre kan 
indsende forslag) 
 
Ad 4 Gildeskatmesteren fremlægger regnskab og budget  
(Peter H) 
 
Ad 5 Beretning fra grupper og udvalg herunder: 
         Gruppe  1  GF   ( Kaj F) 
               ”      2   GF  (Bjarne) 
               ”      3   GF  (Birgit R) 
               ”      4   GF  ( Hanne D )  
               ”      5   GF  (Ingelise P) 
               ”      6   GF  (Henning C) 
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En forhenværende schweizisk præsident besøgte Bhutan 
en dag. Her blev han spurgt om, hvad Schweiz kunne lære 
Bhutan. ”Lære jer”, sagde han. ”Vi kan ikke lære jer no-
get, men I kan måske lære os noget om, hvordan vi får me-
re ud af vort liv”. Han sluttede med at bemærke ”Nok ejer 
vi urene, men det er jer der ejer tiden”. Måske er det her 
hemmeligheden ligger. Lige midt i tiden som vi er grænse-
løs forbrugere af, men aldrig føler vi har nok af. Kalende-
ren med de nedskrevne aftaler sørger for at vi aldrig gør 
noget uforudsigeligt. Mobiltelefonen sikrer, at der altid er 
hul igennem til os, telefonsvareren optager og gemmer 
hvert eneste suk og dut, som har trængt sig på, mens vi var 
væk.  
Bhutaneserne ejer tiden, vi har allerede ejet urene længe. 
Måske skal vi helt ind i Himalayas indre for at finde ud af, 
hvad tidens struktur egentlig er for en størrelse for derefter 
måske at kunne erobre livskvaliteter som lykke og harmo-
ni til vores europæiske hverdag”. 
Den kronik har i de senere år givet mig mange positive 
tanker om lykke, men jeg må indrømme, at det er svært at 
forholde sig til i vor forjagede tid, hvor vi hænger i klok-
kestrengen og i notaterne i lommebogen i stedet for at leve 
livet ud, som de gør på den anden side af kloden. 
Et ønske om et godt og lykkeligt nytår til jer alle, men 
tænk lidt over det med at bruge tiden og bruge den rigtigt. 
 
 Kaj Holdrup 
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Holstebro d. 29, november 2005 
Sendes til distriktsgilder og lokalgilder på e-

mail med opfordring til at sende dette videre til 
de enkelte gildebrødre 

 
Arbejdskraft / frivillige søges : 

 
Hej Gildebrødre  i  det Midt/Vestjyske - men også gerne 

fra resten af landet 
 
Gambiabestyrelsen er ved at blive ”kørt i sænk ” pga. et over-
vældende 
respons på vores tidligere opfordringer om at sende os effek-
ter. 
Vi ligger inde med over 100 Pc’er og mange borde stole , og 
kostbart hospitalsudstyr. Det ser ud til, at Kommunalreformen 
og skolelukninger medfører en voldsom tilgang af borde, sto-
le, kontormøbler m.m.  Vi har faktisk på lager materiel til 2-3 
containere, som skal pakkes og sendes straks i det nye år. 
8. - 9. december skal en container pakkes og gøres klar til af-
sendelse. Side 7 

DERFOR: 
 

Vi mangler hænder til dette stykke arbejde og opfor-
drer  til at I melder jer som frivillige og sender os jeres 
e- mail-adresse og telefonnummer, så vi kan kontakte 
jer efter behov. 
Det er nødvendigt for os at have arbejdskraft i reserve 
så vi akut kan rykke ud, når vore sponsorer skal af med 
deres udrangerede effekter og hvis der pludseligt op-
står mulighed for at få en container af sted. 
Det sker ofte med ganske få dages varsel. 
 
Ring eller mail til Karin Boldsen så snart dette opråb 
kommer jer i hænde og meld jer som frivillig på: 

tlf. 97 87 92 70 e-mail :kb@thyholm.dk  
 
Det er vigtigt for os, at få opbygget en liste med frivil-
lige, så vi kan være sikre på, at der er hænder at trække 
på. 
 
Værsgo´ : Hermed en  GOOD TURN – indsats , som 
hjælp til spejdere og unge i Gambia, men også som en 
nødvendig hjælp til Gambiabestyrelsen. 
 

Anker Nebel / Bent Viberg 

 
Bilag til ”Knuden” januar 2006: 
 
Medlemsliste med E-mailadresse. 


