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SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 
 

afholder 
 

GILDETING 
 

ONSDAG den 14. MARTS 2001  
 

på GRÆSTEDGÅRD 
 

Ølstykke gildet byder på GULE ÆRTER kl. 1830 – 1930 
 

Øl – vand – snaps kan købes. 
 

GILDETINGET starter Kl. 1930 
 
HUSK !  
    Denne aften er der mødepligt og du skal ikke tilmelde dig. 
 
MEN - 
    Hvis du er forhindret i at deltage i gildetinget, skal du  
    senest d. 11. Marts melde afbud til 
 

Gildekansler Mogens Andersen 
Tlf. 47 17 56 36 

 

På gensyn 
Gruppe 6.   
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Christian Petersen      1. Marts 
Anna Rasmussen   25. Marts 
Ingrid Petersen   28. Marts 
 

Redaktionen ønsker tillykke med  
fødselsdagen 

Saxo’s Danmarkshistoriske Kalender 
 
 
 
 1. Marts 1806 
 

Den Københavnske fodpost træder i 
kraft. 
 
 
25. Marts 1873 
 

Maleren Wilhelm Marstand dør i Kø-
benhavn 
 
 
28. Marts 1866 
 

Det Danske Hedeselskab stiftes 
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 det var ham, der ifølge traditionen stængede døren med et strå.                             

I folkevisen om dronning Dagmars død, beder den døende dronning sin mand om                     
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Da jeg runder de 70 år søndag 25 marts 2001 
serveres der formiddagskaffe/te mellem kl. 
9.00 og 12.00 på Petuniavej 5 
 

Med gildehilsen Anna 

KOM og Gå MED. Danmarks Akvarium.  
 

Danmarks Akvarium: Kavalergården 1 i Charlottenlund  
Vi vil se på fisk og andre vanddyr 
 

Tid……..: Søndag d. 11. Marts 2001  
Vi mødes: Stenløse Station Kl. 11.00, vi samkører derind  
Entre…...: Voksne kr. 60,-  Pensionister kr. 45,-  Børn kr. 30,- 
 

På godt gensyn Birgit og Lise 

B e r ø m t e  K v i n d e r  &  M æ n d 
Send svarene til Redaktionen inden deadline, og vind rødvin 

 

1 Hvad hed den kloge kvinde, der i sagnet om Regner Lodbrog skulle  møde "ikke 
nøgen og ikke påklædt, ikke fastende og ikke mæt, og  hverken alene eller i følge 
med noget menneske? 

2 I traditionen giver man denne kvinde æren  for at stå bag opførelsen af Dannevir-
ke. Det er noget tvivlsomt, om hun kan leve op til æren,   men hun hed: 

3 Når kongerækkens Knud den Fjerde, også kan træffes under betegnelsen "Knud 
den Sjette" skyldes det, at to  andre konger har haft et sammensat navn, som 
"Knud" var en del af.  Den ene var Gorm den Gamles far - og han hed: 

4 Da kong Erik Klipping bliver myrdet i Finderup lade, var hans kammermester 
også tilstede - det var ham, der ifølge traditionen stængede døren med et strå.                             
Han hed:  

5 Hvad hed manden, som skrev den første Danmarkshistorie? 
6 I folkevisen om dronning Dagmars død, beder den døende dronning sin mand om                     

ikke at gifte sig med en bestemt kvinde. Han hørte ikke efter, og denne dronning 
har fået et tvivlsomt folkeligt eftermæle. Damen, der ifølge visen "var så besk en 
blomme" hed:  
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 18. Marts. 
Meget gerne på 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 
47 17 87 31       47 17 96 93    47 17 70 32 

Bankoshow i hallen den 8. Marts 2001 
 

160 gaver er modtaget fra vores sponsorer 
Bankoplader er printet ud på egen printer 
Aftenens show-indslag og musik lægges fast 
Aviserne får tilsendt PR, løbesedler til biler,  
Kineserlodder, den store annonce til Avis og  
forretninger samt dækkeserviet er i trykken 
 

Der er to barer i hallen med pølser, kaffe/the, vand og øl 
 

Vi ses den 8. Marts  
 

Med bankohilsen 
Mogens Lis, Alice, Per, Claus, Peter, Bjarne,  
Poul Erik, Benny og Povl-Erik 

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.  
 

Þ Lizzie og Poul har en velholdt blå week-end seng til børn kr. 500,00  
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Stafetten Hannne Danielsen 
                      
TANKER OM TID  
Når jeg tænker på statussymboler falder min tanke straks på tid.  
Tid er ved at blive det største statussymbol i vore dage.  
De fleste af os har ikke tid .... Måske er der en lille gruppe lykkelige sjæ-
le, der har tid nok, men for være lykkelig over at have megen tid, skal 
man selv have valgt, at det skal være sådan. Tid kan ikke sættes i banken, 
trække renter og bruges senere. Tiden forsvinder hele tiden væk, men det 
er som om, det ikke er gået op for os. Vi er så ivrige efter at opnå gevin-
ster på jobbet, at vi giver af det eneste vi har, tid.  
Tidligere var det nemt at ringe og invitere gæster til "på lørdag" otte dage. 
I dag skal du ofte 2 måneder frem i kalenderen. Vi vil gerne nærværet 
men har ikke tid. Dette gælder ikke blot en lille elite. Det er et kollektivt 
problem. Ingen kan gøres ansvarlige for det, hverken chefen, kunderne, 
ægtefællen eller børnene. Vi vil naturligvis gerne skyde skylden på andre. 
Hvis nogen skulle spørge dig om den måde, du forvalter din kosteligste 
ressource, tiden på. Hvad ville du så svare? Ville svare at tidsmangel er 
noget, jeg selv skaber og selv er ansvarlig for, noget jeg frivilligt vælger? 
Selv om det er sandheden er det ikke nemt at svare sådan. Problemet hæn-
ger efter min mening sammen med andre ting: Stilhed, opmærksomhed og 
nærvær. Hvis man sørger for at have tilstrækkelig travlt, sørger man altid 
for at have for lidt tid, for lidt tid til noget moderne mennesker er åh så 
bange for: stilheden - nærværet. Vi har radio, TV og CD til at køre som et 
lydtapet, som altid er der fra morgen til aften.  
Når vi handler er der musak o.s.v. Fjerner du dig tilstrækkelig langt fra en 
stikkontakt er løsningen walk-man. Unge mennesker har næsten altid 
walk-man'en, mobilen, colaen og noget spiseligt indenfor rækkevidde. 
Hvorfor?  
Jo, for når man har tid og stilhed konfronteres man med sig selv, og det 
kan vi ikke lide. Truer tid og stilhed vågner forsvarsmekanismerne.  
Så hit med lydtapetet og alt det andet.  

Side 5 

Jeg tror, det er et led i vores kultur og menneskeudvikling og ikke bare et 
modefænomen. Lige fra de gamle grækere har man talt om kaos og kos-
mos. Vi vil nok gerne have kosmos som Platon beskrev i "Staten”, hvor 
der er taget hånd om alt (velfærdssamfundet i vore dage) men bagved lu-
rer ubevidst angsten. Angsten for hvad? Jeg tror inderst inde, det er fri-
hedstabet. Men opdager vi det? Nej, for vi har ikke tid, og der er så megen 
støj. Hvad sker der så? Det er måske det, der er noget af grunden til de 
mange selvmord, stor alkoholindtagelse og forbrug af lykkepiller, midt i 
al velstand, orden og tryghed. Det er bare noget, jeg har tænkt på, men nu 
har jeg ikke tid mere --- der er lige noget i TV.  
Hanne 

Kaj Frandsen skriver stafetten i April 2001 

STØT AMNESTY INTERNATIONAL når du sender brev.  
Amnesty International fejrer i år 40 års jubilæum. Organisationen har i dag  
ca. l million medlemmer og afdelinger over hele 
verden. Men udgangspunktet er forsat det verdens-
omspændende arbejde med at dokumentere og be-
kæmpe overgreb på menneskerettighederne med 
vægten lagt på støtte til de personer, der er fængsle-
de på grund af deres politiske eller religiøse overbe-
visning, samt bekæmpelse af dødsstraf og tortur. 
Som I sikkert har læst om i aviser og set på posthuset, kan man ved at købe ”Et 
skriv for liv frimærke” af kr. 4,50 øre. Støtte Amnesty Internationals hjælpe arbej-
de.  

Kære Gildebrødre. 
Nu er det om at få fat i kalenderen og spidse blyanten. 
Sct. Georgsgildehallen den 11 april er flyttet til den 18 april,  
det er gruppe 1 der står for det møde. 
 
 Gildemødet den 9 maj er flyttet til den 16 maj,  

        det er gildeledelsen, der står for arrangementet 
                         og det bliver på Græstedgård. 
 
   Gildemødet den 6 juni bliver ikke flyttet,  


