
Side 8 

 

 
����������	

	


�	
����	������	���	������	����	����	��	��	���	
���	������		����	��	����	���	��	������	�����	����������	
��	��	��	��������	�����	 �	��!��������	���"#�$�	
��	�����	��	�	���	������������	������	���	�	�����	��������	��	���	
�����	
	

%���	���	�����	��	���	���	���	�&���	����	�������	 �����	���	������������	
	

'��������	�����	��	&�������	���	
	

(���)���	������	��			*�	"�	+"	�&	
,��	-�								�	�	�				�				��	�"	�"	##						.*�	"�	�"	##/	
	

0��	�����	�����	���  �	��					  

GILDETS SKOVTUR  DEN  27.  AUGUST  2 0 0 0             
 

Går i år til ??????  - Ja se det er stadig en hemmelighed.  Men vi starter med mor-
genkaffe - brød og - ja hvem ved ! Kl. 8,30. 
Når vi har fået fyldt morgenmads-maverne, sætter vi os i bilerne (vi regner med 
samkørsel) og kører et bestemt sted hen. Vi er hjemme igen sidst på eftermidda-
gen. Påklædning: efter vejret, vi skal regne med at være ude det meste af dagen.  
 

Pris 4 0 kr.  
 

Tilmelding til: Mogens Andersen 47175636 eller  
   Peter Hovgaard-Jensen 47175135  
Hvornår: senest 23 august,  fortæl gerne ved tilmelding, hvor mange I kan have 
med i bilen.  
 

Med ønsket om en god sommer GILDELEDELSEN  

Side 1 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

23. Årgang 
 

Nr. 231 

KNU 
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DEN 
2000 
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Kaj  Holdrup     7. Juni 
Lisbeth Christensen  14. Juni 
Lis Larsen    17. Juni 
Ruth Petersen   16. Juli 
Peter Hovgaard-Jensen  18. juli 
Poul Erik Jørgensen  27. Juli 
Anette Stente   29. Juli 
Alice Høxbroe   29. juli 

Redaktionen ønsker alle tillykke med fødselsdagen.    

Brev fra Irina 
  

Hallo Lis, Benny, Annie og Mogens.  
 

Mange tak for jeres brev. Der er gået mange dage, men jeg husker og mindes 
jer meget tit. Når jeg ser på fotografierne og frimærkerne i konvolutten fra jer, 
kan jeg igen se vores lejr for mig. Det var virkelig en helt uforglemmelig tid. 
Jeg tænker på alle børnene, og at jeg var så glad og lykkelig sammen med Ta-
tjana. Med hensyn til mig selv, er jeg helt OK – men den økonomiske situation 
i Rusland er ikke særlig god. Om kort tid skal vi stemme på en ny præsident. 
Alle håber det bedste for fremtiden. Vejret er temmeligt godt. Sneen er be-
gyndt at forsvinde fra vores veje. Efter vores besøg i Danmark er jeg blevet 
veninde med Tatjana. Vi sender ofte breve til hinanden. Nå – hvordan har i 
det ? Jeg håber i har det godt, både med helbred og humør. Jeg har også skre-
vet et brev til Tatjana.  
Hallo alle sammen som kender mig – jeg venter på og glæder mig til at få  
breve fra jer igen.    
 

Der er også vedlagt et smukt kort, hvor Irina skriver: 
Dette kort kommer med kærlighed, og ønsker jer alle lykke og glæde for dagen 
i dag og kommende dage. 
 

Irinas adresse kan fås hos Lis+Benny–skal være med Rusisk skrift. 
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Stafetten                                     Peter Ahrendt  
 
Tanker i en skov   
 

En lørdag i maj hvor jeg skulle møde nogle gamle 
spejderkammerater i Ballerup, helt nøj- agtig på 
”Fuglehavehus” hvor vi havde sat hin- anden stæv-
ne, for at blive guidet en grøn tur gennem Jonstrupvang af Ballerup kom-
munes naturvejleder. Jeg kommer selvfølgelig for sent, de er gået. Af-
sted, afsted kan jeg ikke prøve at finde dem?  
Det er dog en herlig dag,  sol fra en skyfri himmel og velsignet fred hviler 
i skoven, fuglesangen er som stille musik og sindet bringes ro, ja sjælen 
indhentede mig hurtigere end sædvanligt. Og hov der hopper et egern. Et 
sted længere fremme har stormen i december lagt adskillige træer ned, 
det er dog enormt som den har taget ved, selv store gamle bøgetræer er 
væltet. Selvom bøgen er sprunget ud på anden uge er der her og der 
stadig anemoner i blomst. Freden rammer mig igen, ikke et menneske 
har jeg mødt, tænk hvis en del af de stressede menneske der nu farer 
rundt i diverse supermarkeder var taget i skoven i stedet, jeg vil tro at en 
hel del af vor tids frustrationer ville kunne undgås med lidt skov terapi. 
Jeg er nu nået så langt at jeg må tage en beslutning om det skal være til 
højre eller venstre, frem med tændstikæsken, til venstre hvis Torden-
skjold og det blev ham, jeg benytter lejligheden til lige at få fyr på piben. 
Hvorfor ikke tage små stier i stedet for altid den brede skovsti, jeg finder 
nok ikke de andre alligevel. Som sagt som gjort, nu fik jeg min egen 
grønne skovtur der var rævegrave, skovskadens rede, uglegylp, egern 
eller musegnav af kogler søen med fugle på reder, snoge i vandkanten ja 
og meget mere. Pludselig kommer  en kondiløber imod mig, å stakkels 
mand, han lyder bestemt som det er lige før han får et slagtilfælde og det 
er vist det han løber for at undgå, nå det er måske sundt tænker jeg og 
bakker videre på piben. Endnu et par løbere nu af det andet køn. Det var 
hvad jeg mødte af den menneskelige rase på en 2½ times vandring i 
skoven en lørdag i maj. Tilbage ved hytten mødte jeg de ��������	��
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Mogens Andersen skriver stafetten i September 
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De vilde blomsters dag. 
Skuldelev Ås er den længste tilbageværende ås i Nordsjælland. Fra Skuldelev Havn i 
nord strækker åsen sig 3 km. mod sydvest, hvor den slutter i en tidligere grusgrav. På 
åsen findes mange steder en fin tørbunds flora. I åsens nærhed findes også fine kær sam-
fund. Åsen er fredet og Frederiksborg Amt udfører naturpleje i samarbejde med ejerne. 
 

Vi mødes. Stenløse Station Kl.13.  søndag den 18.Juni.            
MØDESTED: P-Pladsen på STRANDVEJEN før Skuldelev. Tid: 14.00 - 16.00. 
Arrangør: Landskabschef Sten Moselund. Frederiksborg Amt i samarb. med Dansk Bo-
tanisk Forening. Medbring Gummistøvler. 
 

På godt gensyn Birgit og Lise.  
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   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 

 

K O N K U R R E N C E 
 

 

Gæt spørgsmålene og send svarene til redaktionen senest 20. August 2000 
 

1. Hvad er det, der er ubehageligt ligegyldigt fra hvilken side man læser det ? 
2. Hvad kan solen aldrig skinne på ? 
3. Hvad er det man kan trække, men ikke skubbe ? 

E-MAIL, vi efterlyser E-MAIL adresser 
Redaktionen vil gerne have jeres evt. E-mail adresser, så vi kan få dem på 
adresselisten. 
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Nu holder redaktionen sommerferie, og ønsker alle en god som-
mer. Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. August. 
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 
 

NB. Bemærk at Kirsten har ferie til d. 25. August 

RIDDER NYT 
   
Redaktionen vil gerne opfordre Ridderne til at fortælle 
og skrive om spørgsmålet: ”hvad er det  i går og laver”. 

  
              Eksempelvis, at Ridderne arrangerer Ridderhal i Ølstykke  
              den 10. November 2000. 
 

             Vi forestiller os en rubrik indeholdende indlæg fra Ridderne . 
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Arresø distrikt 

 
Distriktets friluftsgildehal 

 

Mandag den 21. august 2000 
 

 
3. Sct. Gilde Frederikssund ønsker i år at dele vores traditionelle åbning på gilde-
året med distriktet. Kom og nyd de skønne naturomgivelser ved Græse A.  
 

Sted: Skovlysning ved Græse Mølle. Se kort.  
 

Tid: Friluftsgildehal begynder kl 19.00. Beregn 15 minutters gang fra parkerings-
plads.  
 

Medbring: Stol, madkurv og hvis du har lyst kaffe eller te. Husk tallerkener og 
bestik. Evt. lommelygte.  
 

Kan køobes: Øl, vand og vin til rimelige priser.  
 

Da arrangementet udelukkende foregår udendørs, bør du medbringe varmt tøj. 
Der opstilles dog pavilloner i tilfælde af dårlig vejr. Skoven er ikke myggefri - 
derfor tag passende forholdsregler.  
 

Tilmelding: Senest mandag d. 14.8.2000 til:  
 

 Knud Filt    4731 6516  
 Bjørn Prassé    4753 1003  
 Marianne Laustsen   4731 5173 
 

Hvis du er i tvivl om stedet i sidste øjeblik, kan der ringes på mobil 4010 5136.  

Du kan hente din egen udgave af gildehåndbogen, eller Arresø distrikts vedtægter, eller 
vellignende fotos af Gildebrødre i Ølstykke gildet og meget andet på adressen: 
 

Arresoe_distrikt-subscribe@egroups.com  
 

Hvis du ikke har været inde på adressen før vil der normalt gå cirka 24 timer før du lukkes 
ind. Der er adgang for alle gildebrødre i Arresø Distrikt 
 

Med venlig hilsen 
Ole Rafn 
DGK i Arresø Distrikt  
energi@teknik.dk 
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