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SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 
 

afholder 
 

GILDETING 
 

ONSDAG den 13. MARTS 2002  
 

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 3.   
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

25. Årgang 
 

Nr. 248 

 KNU 
   Marts 

DEN 
   2002 

 



Side 2 

Christian Petersen      1. Marts 
Anna Rasmussen   25. Marts 
Ingrid Petersen   28. Marts 
 

Redaktionen ønsker tillykke med  
fødselsdagen 

Saxo’s Danmarkshistoriske Kalender 
 
 1. Marts 1806 
 

Albinus, biskop  og så godgørende, at 
han allerede kort efter sin død blev be-
tragtet som helgen. 
 
25. Marts 1873 
 

Mariæ bebudelses dag, ”og englen 
Gabriel kom til Maria…… 
 
28. Marts 1866 
 

Eustachius, En hærfører på kejser 
Trajans tid (98–117) sagnet om en 
hjort med et kors mellem hornene 
blev først tillagt  Eustachius og først 
langt senere Hubertus. 
 
 

Side 7 

Tak for alle gaver, buketter og hilsner. 
 

Det var en god hjælp rundt om det skarpe hjørne. 
 

Med mange gildehilsener 
Lise 

Ølstykke Amatør Scene spiller revy i april : 
 
12, 13, 14 samt 17, 18, 19 og 21 April  
Se i Lokalavisen for spilletider. 
 
Det foregår på Bryggerscenen lige overfor 
Ølstykke Kro i gl. Ølstykke 
Vibeke 
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Om Påske 
 
Gamle mad traditioner fortæller: 
 

Skærtorsdag: 
Der skulle man spise 9 slags kål, får ikke 
at få hovedpine, mavesmerter eller  
rygværk det næste år.  
Al grønt var tilladt som kål. 
 

Langfredag: 
Et æble på fastende hjerte, skulle beskytte mod tandpine 
 

Påskelørdag: 
”Skidne æg” var traditionel spise. 
 

Skikken med gækkebreve er vist gået lidt i glemmebogen,  
men her er et gammelt gækkevers Fra ca 1874: 
 

Postbudet bander i denne tid 
De mange breve med spøg og vid 
han må op ad flere trapper 
Der kommer fler, jo mer han sig rapper. 
Det gør mig ondt, thi nu må jeg lave  
Vers til den gæk, jeg fandt i min have 
Du skal jo ha’ den, min fine ven 
Vær så artig, her har du den. 
 
Der var også mulighed for at sende et svarvers 
 
Hvorfor dog spilde papir og blæk 
For at sende mig denne vintergæk 
Når det hele ikke bedre ender, 
End jeg præcis Deres håndskrift kender 
De dur ikke til at være filur, 
Hermed sender jeg gækken retur. 

 

Side 3 

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 7. Marts 2002 
 
 

Mange 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 7. Marts  
 
Med bankohilsen 
Mogens Lis, Alice, Per, Peter, Bjarne,  
Poul Erik, Benny og Povl-Erik 
 
 
NB. Husk at have spist inden 
start/mødetid 
 
I tilfælde af forfald på selve dagen  
ring tlf. 2324 9950 eller 2326 6032 
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Poul Erik Jørgensen skriver stafetten i April 2002 

Foråret sig nærmer 
Den mørke tid forsvinder og de 
lyse dage nærmer sig hastigt.  
Vi kan snart se Krokusser,  
Erantis og Vintergækker spire op 
fra den kolde jord. 
 
 
Påsken står også for døren, og søndag  
den 31. Marts skifter vi til sommertid. 
 
 
 
 
 
 
Havemøblerne kan stilles frem, og det skal uret også. 
 
Redaktionen ønsker alle i gildet en god påske. 
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Førstehjælp 
 
Lene og jeg har med et godt udbytte deltaget i et førstehjælps- 
kursus, som blev afholdt i Dragehytten (Hillerød) sammen med 
13 gildebrødre fra vores eget distrikt,  alt i alt 12 timer. 
Jeg var indkaldt som CF’er i 1969, og blev uddannet i første-
hjælp,  men det kunne jeg ikke genkende -  for med tiden er det 
grundlæggende ganske ændret.   
 

Instruktør Bjarne Bohn var ganske enkelt en fremragende under-
viser, - han er for øvrigt også politibetjent, Hos ham fik emnet en 
grundig gennemgang med teori og efterfølgende praksis på de 
medbragte dukker, som koster en formue. 
 

Førstehjælpens 4 hovedpunkter og livsgivende førstehjælp var det 
indhold undervisningen gik tæt på. 
 

Eks. kunstig åndedræt og hjertemassage. Vi pustede og trykkede - 
vejledt af Bjarne -  så vi fornemmede, at vi var tæt på virkelighe-
den når ulykken sker. På dukkerne ses tydeligt, når du  gør noget 
forkert. 
 

Der afholdes løbende kurser, og Distriktet har meldt sig igen, 
så  tag en snak med Lene eller mig, så får vi tilmeldt dig, for man 
ved jo ikke hvornår man står i situationen, hvor der er behov for 
at kunne hjælpe. 
 
Povl-Erik Høxbroe  


