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Vi mødes på Græstedgård kl. 18:30, hvorefter vi samlet vil 
køre til Fjordmuseet i Jyllinge. 
 
Efter rundvisning på museet kører vi tilbage til Græstedgård, 
hvor der vil blive serveret lidt let mad, mens vi hygger os 
sammen. 
 
Pris: Kr. 30,00 + øl og/eller vand til rimelige priser. 
 
Tilmelding senest den 8. maj 2002 til: 
 
Ingelise og Niels Tlf. 47 17 60 18  
 
eller 
 
Annie og Mogens Tlf. 47 17 56 36 
 

 
Vi ses. 

 
Med gildehilsen 

 
Grp. 5 
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Hanne Danielsen    8. maj 
 
Ingelise Petersen   22. Maj 
 
  

Redaktionen ønsker tillykke  
Dagens Navne 
8 maj  Stanislaus:  
Biskop  i Krakau, lyste kongen i band efter flere gange at have på-
talt dennes grusomhed og ægteskabsbrud, det brød kongen sig ikke 
om og lod derfor Stanislaus dræbe i 1253.  
Han blev derefter helgenkåret, og paven lyste Polen i band. 
 

22 maj Castus:  
En ung kristen mand fra Karthago, der led matyrdøden omkring  
år 250. 
 

23 maj Desiderius:  
Blev biskop i Vienne I Frankrig i 596, Han påtalte Dronning Bryn-
hilde hendes usædelige levned, hvorefter hun sørgede for, at han 
blev stenet ihjel. 

Vil du være med til at etablere et "knivlaug" i Arresø distrikt hvor vi  
fremstiller egne knive? Hvis der er interesse for det vil vi arrangere en  
aften hvor en "kniv-bygger" fortæller lidt om hvad det går ud på.  
Læs nærmere på www.arresoe-distrikt.dk og tilmeld dig på adressen  
knivlaug@arresoe-distrikt.dk eller  til Ole Rafn 48 26 7211. 
Aktivitet i gilderne starter med dig selv.  
Med gildehilsen  
Ole Rafn DGM 
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Sct. Georgs Gildehal den 10. april 2002. 
 

Fem  min. Sct. Georg 
 
Sct. Georgs Gildehal, vi får oplæst Sct.Georgs Budskabet, 
Vi optager 2 nye gildebrødre, alt er idyl og dejlig, men: 
Der findes i dag i verden omkring os så megen had og nag, ikke bare mellem 
israeler og palæstinensere, men også i vor egen lille verden her i Danmark, Her 
har et fremmedhad, der er meget stort. Dette får mig til at tænke på en spejder-
sang fra før krigen, vi sang den meget iSyd-Slesvig. Det er særlig det andet 
vers, der sagde os meget netop i den tid: 
                  Vi kender kun hadet og naget af navn, 
                   Vi kæmper for folkenes forsonen. 
                   En spejder er spejder vi tager ham i favn, 
                   Vi spørger ej om sproget og nationen. 
Hvis vi skifter 3. linie ud, så der i stedet for står: 
         Et menneske er et menneske vi tager ham i favn 
         Vi spørger ej om sproget og nationen. 
Så er det ikke kun spejderen vi tænker på, men alle mennesker på jorden. 
Jeg tænker tit på , hvor er spejderbevægelsen, hvor er gildebevægesen henne? 
Er vi bange for at stilling til det had og nag, der findes i den verden vi lever i i 
dag? Jeg håber, at det ikke er tilfældet, vor røst skal sandsynligvis fostærkes. 
 
Ifølge en udsendelse, jeg hørte i radion, hvo en ingenør, der har været udstatio-
neret i Afrika og Asien i flere år, fortalte at det var slemt at komme hjem til Dan-
mark igen og opdage, at det had og nag til fremmede racer og religioner er helt 
ud af proportioner. Han har oplevet, at i Afrika og Asien levede de forskellige 
menneskeracer + de forskellige religioner i fred og fordragelighed ved siden af 
hinanden. 
 
Jeg vil gerne afslutte denne Sct. Georgs Gildehals fem min. Sct. Georg med 
det sidste vers af sangen: For spej- 
Dere findes ej grænser på jord.” 
                 Vi spejdere slutter om lande en pagt, 
                 Vort samfund går over hele verden. 
                 Om broderskabstanken vi danner æresvagt, 
                 I fredens navn vi hæver frihedskærten. 
 
C.F.P. 
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Temamøde med Landsgildeledelsen  
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															kontoret@sct-georgs-gilderne.dk 

Jeg vil gerne hjælpe folk, og intet er 
mere frustrerende end ikke at kunne 
gøre noget  (klip fra Falk bladet Bilisten) 
 

Tilmeld dig til førstehjælp for gildebrødre i Arresø distrikt NU. 
-der er endnu få ledige pladser på holdet 
Foerstehjaelp@arresoe-distrikt.dk eller tlf. 47720532 
 
 

Tal gerne med Lene, Povl-Erik eller Ole Rafn. 
Datoer når antallet af kursister kendes.  

Side 3 

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. maj. 
Meget gerne på diskette eller via E-mail 
 

Kirsten Ahrendt      Lene Jørgensen    Povl-Erik Høxbroe 
Søholmvej 7       Strandbakken 39   Engvej 28 
3650 Ølstykke      3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 
K_p@post10.tele.dk   pej@teknik.dk               ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 17 87 31       47 36 16 20    47 17 70 32 

På Gildetinget den 13. marts d.å. blev jeg valgt som PR-mand.   
Tak for valget!! 
Jeg er selvfølgelig klar over, at det er de "store" begivenheder i vores 
gilde, som skal have en fyldestgørende omtale i den lokale presse.  
Dette vil jeg naturligvis forsøge at løse på bedste vis.  
I sidste nummer af Knuden blev der opfordret til at omtale de aktivite-
ter, der finder sted i grupperne. Måske også som inspiration for andre. 
Det kunne jo også tænkes, at visse af disse aktiviteter fortjener at blive 
omtalt for en større kreds - den lokale, skrevne presse.Jeg håber, at det-
te korte indlæg kan tjene som inspiration for grupperne og for enkelt-
medlemmer til at give mig indlæg og ideer til stof, som også  
andre end gildebrødrene kunne have fornøjelse af at læse. Vore aktivi-
teter er jo primært til glæde for andre, og det er jo altid et godt budskab 
at udbrede.  
Venlig hilsen og god sommer. Jens Moestrup.  
E-mail. jens-moestrup@get2net.dk 

Værd at tænke over 
 

For penge kan man købe: Pynt - men ikke skønhed. 
For penge kan man købe: Medicin - men ikke helbred. 
For penge kan man købe: En seng - men ikke søvn. 
For penge kan man købe: Mad - men ikke appetit. 
For penge kan man købe: Luksus - men ikke kultur. 
For penge kan man købe: Bøger - men ikke kløgt. 
For penge kan man købe: Et hus - men ikke et hjem. 
For penge kan man købe: Fornøjelser - men ikke lykke. 
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   Aage Kroll skriver stafetten i Juni 2002 

Stafetten Poul Kaltoft 
                      
 

Du er ikke helt fortabt; 
 
Vi kender det alle sammen. I hvert fald de af os, der som jeg har nået 
skelsår og alder til at træde ind i den såkaldte tredje alder. Det påstås, at 
alt hvad man har sanset, er oplagret i hjerneskuffedariet, men kun gan-
ske bestemte signaler kan åbne skufferne. 
 
Nu det med navnene… Jamen jeg har det lige på tungen…I hvert fald 
på drøvelen…Det hjælper ikke at hidse sig op og bande- tværtimod. Så 
kalker skuffedariet helt til. Næh, tag et par  dybe indåndinger, luk øjne-
ne og mobiliser den yderste koncentration. Forsøg derefter med det 
gamle trick med at tage alfabetet fra en ende af. 
 
 Det kan spolere koncentrationen, hvis man tydelig fornemmer, at ko-
ne , børn og svigerbørn vurderer om det muligvis er på tide at tilkalde 
lægevagten. Okay – man begynder med A… Ingen gevinst. B- så  hel-
ler ikke. Videre! Det skal helst give bingo inden man har glemt den per-
son, man har forsøgt at ihukomme navnet på. 
 
I langt de fleste tilfælde kan man holde sit hukommmelsessvigt i læ  
inden for hjemmets vægge, men indimellem må man jo ud og deltage i 
det pulserende liv for at iagttage, hvordan verden te`r  sig. Gå en rask 
tur. Få friske indtryk. Motion er hensigtsmæssigt såvel af hensyn til  
fysikken som til ånden. Er dette i sig selv ikke nok til motivation, kan 
man tvinge sig selv ud i terrænet ved at lade diverse indbetalingskort 
ligge til forfaldsdatoen. Dette kan systematiseres, da disse datoer  
sjældent falder sammen. 
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 Har man flere posthuse i sit revir, er der gode muligheder  for  
vandringsvariationer. Lettest er det naturligvis at tage den direkte vej til 
det nærmeste posthus, men det giver større tilfredsstillelse og bedre 
samvittighed at gå omveje. Det kan anbefales at gå med stok. Stokken 
kan glemmes på posthuset i banker og i butikker. I flere tilfælde kan 
man være så heldig at nå hjem før man opdager savnet af stokken. Med 
rynkede bryn kan man så stoppe op og gennemgå turen etape for etape 
og der er nu ny mening i en ekstra sund travetur. Er man bekymret for 
stokkens skæbne kan turen foretages i luntetrav, det skulle være særlig 
godt for hjertet. 
 
Til sidst et trøstens ord, så længe du ikke skal åbne entre`døren  og  
studere navneskiltet for at komme i tanker om , hvad du hedder, er du 
ikke helt fortabt. 
 
God sommer  Poul              
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I stedet for den årlige skovtur, tager vi på week-end tur  
Den 6 – 7 – 8 september. 
Prisen bliver ca. 100 kr. pr. næse. 
Vi regner med at tage samlet af sted fra Græstedgård  
omkring kl. 17. 
Turen går til Stevns Naturcenter. 
Meget mere om dette senere. 
 

Vil I vide mere om Stedet, kan I gå ind på: 
www.snc.dh/snc 
 

Hilsen 
Udvalget 


