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Christian Petersen (19/04-89)   1. Marts 
Anna Rasmusse     (13/10-65 25. Marts 
Ingrid Petersen      (11/01-95) 28. Marts 
  
 
I parentesen vises optagelsesdatoen i Gildet. 

Redaktionen ønsker tillykke  

 
Kære Gildebrødre 

 
En hjertelig tak for opmærksomheden ved min 60års-

dag, som forløb over al forventning –  
og det hjalp I med til ved at hilse på. 

Jeg havde en dejlig dag og hvis de efterfølgende  
dage bare kommer til at ligne lidt, kan jeg med  

tilfredshed nyde min the. 
Tak skal I have.   

 
Jytte Andersen 
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Det samme, men bare på en anden måde …  
 
 
 
Det er oppe i tiden at amter og kommuner skal til at vise deres interes-
se i - og deres betydning for borgerne i bestræbelserne for at overleve 
den nye kommunalreform. Denne indsats føles af mange borgere som 
om det mere er et spørgsmål om at bevare sin egen arbejdsplads i et 
indviklet bureaukrati end det, som burde være soleklart, at reducere 
omkostningerne i det offentlige råderum og forbedre servicen til bor-
gerne. 
I gilderegi møder vi også lidt af førnævnte problematik, når vi oplever, 
at gildernes holdninger til distriktet bliver mere og mere fjern, hvilket 
udmøntes ved ringe tilslutning til div. arrangementer og vanskelighe-
der med at motivere til besættelse af ledelsesposter i distriktet – hvad 
fører distrikts tanken os egentlig frem til?  
Fælles for de to nævnte problemstillinger er efter min opfattelse, at de 
har et imageproblem og ikke kan skabe nytænkning og troværdighed 
om den vej, vi skal gå.  
Vi har også problemet inde på livet her i Ølstykke, hvor vi har vores 
gildefond, som i mange år har været den ydre manifestation på, at vi 
udfører humanitære arbejdsopgaver som det forventes af os. 
Mon ikke de fleste er enige i, at det efterhånden bliver mere og mere 
vanskeligt at samle penge ind til fonden samtidig med at der bliver 
færre aktive til den praktiske indsats. Derfor er tiden måske nu inde til 
nytænkning, hvor vi overvejer om det ikke er lige så respektabelt, 
samfundsnyttigt og PR. givende, at gildet dedikerer vore aktive res-
sourcer til f.eks. Dansk Flygtningehjælp, Tjernobyl og lign. organisati-
oner og drosler ned på f.eks. julekurve og biografturen –  
Intet varer jo evigt, men ingen kan forhindre os i, at genoptage de akti-
viteter vi måske vil savne. 
 
                                                       Din GUS    
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HARESKOV-DYREHAVE DISTRIKTs INTERNATIONALE UD-

VALG INVITERER I SAMARBEJDE  MED SJÆLSØ -   
OG KRONBORG DISTRIKTER, TIL  

 
SPÆNDENDE IRAK AFTEN 

MED 
OSAMA  AL-ERHAYEM  OG HANS DATTER ANJA 

 
Både Anja og Osama er kendt fra TV, hvor de både før og under  
krigen i Irak har beskrevet deres oplevelser ved deres besøg i Irak. 
 

Osama var få dage før krigen i Irak, gæst i 1.Hillerød gilde, hvor han  
i eftergildehallen fortalte om situationen i Irak - og nogle gildebrødre 
fra Hareskov-Dyrehave distrikt som var med i Hillerød  denne aften 
blev enige om at de på et senere tidspunkt ville invitere Osama til 
Værløse, for igen at få en aktuel og opdateret information om situati-
onen i Irak. 
 

Osama foreslog i den forbindelse selv at tage Anja med, og hvis du 
har oplevet Osama og Anja i TV, så forstår du hvorfor denne aften 
bliver en oplevelse af de helt store. 
 
STED: GRUNDTVIGSSALEN, VÆRLØSE KIRKE,  
  HØJELOFT VÆNGE, VÆRLØSE.(beliggende  
  umiddelbart nord for Bymidtens butikstorv) 
 

DATO:  MANDAG D. 29. MARTS 2004 KL. 19:30 
 

PRIS:    KR. 50,- (øl, vand og sandwich kan købes) 
 

TILMELDING: Gruppevis med navn, senest mandag d. 22. marts   
                         2004 til KarenKjelsmark, Telf: 44 44 24 60 eller  
                         E-mail: karenk@post.tele.dk 

HARESKOV-DYREHAVE og 
KRONBORG DISTRIKTER 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. marts 2004. 
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   lene-j@email.dk            ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 17 87 31       47 36 16 20    47 17 70 32 

Banko den 4. Marts 2004 
 

HUSK 
  
 

I februar nummeret af  knude 
var vedlagt et brev, der erstatte-
de tidligere års  prikskema. 
 
 

NB. Husk at spise imellem 17.00 - 17.30 
 
Hvis du er forhindret i at udføre en af de tildelte opgaver, bedes det-
te snarest meddelt til Poul Erik Jørgensen tlf. 47 36 16 21. I tilfælde 
af forfald på selve dagen ring på tlf. 2324 9950 eller 23 26 6032. 
 
Vi ses den 4. Marts 2004 

Med gildehilsen 
 

Kirsten Ahrendt    Povl-Erik Høxbroe   Jens Moestrup   Nils Jacobsen 
 

Lisbeth & Henning Christensen     Per Holdrup      Poul Erik Jørgensen           

    Peter Hovgaard-Jensen 
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Stafetten Anna Rasmussen 
 

 
 
Når man er medlem af Frimærkebanden, må man jo skrive noget om 
frimærker. 

Frimærket i sin nuværende form stammer fra England, hvor det indfør-
tes i 1840 efter forslag fra Rowland Hill, i Danmark år1851, i Norge 
1854, i Sverige 1855, i Finland 1856.  

Efterhånden kom hele verden med. Det blev hurtigt til et samleobjekt, 
særlige mærker steg i pris. Der findes mærker til en samlerværdi af 
mange tusinde kroner. 

Vi har måske alle sammen engang samlet på frimærker, købt i 1 kilos 
pakker, så man havde nogle at bytte med. Det var nok for mange en 
børne- og ungdoms-mode. Mange filatelister verden over går højt op  

i deres interesse, nogle samler helst på fugle, andre kirker, dyr, insekter 
o.s.v. 

 

Vi ved at disse små stykker papir, er med til at skabe et humanitært 
stykke arbejde. Der er mange der kan få hjælp fra de penge, der kom-
mer ind ved salg af brugte frimærker. 

Vi ved ikke hvor længe der endnu er noget der hedder frimærker, men 
endnu eksisterer de da, så husk endelig at samle jeres mærker sammen, 
og tag dem med når i skal til møde i Gildet, Frimærkebanden modtager 
dem meget gerne. 

Anna. 

 
Viggo Rasmussen skriver stafetten i april 2004 
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Nøglerod 
  
Jeg kan ikke finde ud af hvem der har nøgler til  
Værebrohytten. 
 

Så derfor vil jeg bede dem der har en, give mig besked, 
enten pr. mail b.l.larsen@get2net.dk eller pr.  
tlf.. 47 17 80 75 - så jeg jeg kan få orden på nøglerodet    

Gildehilsen 

Her et klip fra sponsorlisten 
Drive In Bio giver igen 10 billetter af kr. 130,00 
 

Rema1000 sponserer for 5 gang vore bankoplader med kr. 2.000,00 
 

Fri Cykler i Stenløse sponserer med en Kildemos cykel til kr. 3.995,00 
 

Lokalbanken i Stenløse sponserer for 5 gang alle kineserlodderne. 
Vi har modtager kr. 24.000,00 igennem årene. 
 

Kvickly i Stenløse giver en dame- og en herre-cykel. 
Uddeleren/chefen havde megen focus på, at lækkerierne i julekurvene 
var indkøbt i Kvickly. 
 

La Strada i Stenløse er igen friske med et specialindslag. 
 

OK benzin sponserer os med kr. 1.000,00 og med benzingavekort på  
kr. 1.000,00. OK har støttet os igennem mange år. 
 

Slangerup bio sponserer biografbilletter. 
 

Becher-Madsen Service, Ølstykke sponserer os med 5 moppespande  
og sidegevinster, gevinster for kr. 2.489,00  
 

Grohe A/S sponserer igen med 6 kvalitetshåndbrusere. 
 

Både Nissan Ølstykke og Citroen i Frederikssund giver vingave og 
prøvetur i bil, som afsluttes med yderligere 2 fl. Vin. 
 

Salon Vivi giver igen i år 6 klippegavekort, flot. 
 

Pers Party Service giver is til alle børnene. 


