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8 / 11 2000 
 

Find festtøjet frem og kom til gildehal med både   
genoptagelse og væbneroptagelse. 
 

Der er vandrehal fra kl. 19.00, gildehallen starter kl. 19.30. 
 

Efter gildehallen serveres et let måltid til en pris af 40 kr.  
 

Tilmelding senest 1/11 til Lise �� 4717 2295 
Eller senest 31/10 til         Lis   �    4717  8075 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

23. Årgang 
 

Nr. 234 

 KNU 
November 

DEN 
2000 

 



Side 2 

Kai Normann Andersen 10. november 
Viggo Rasmussen  22. november 
Anne-Grete Langgaard 22. november 
Annie Andersen       22.november 
Ove Søtofte   29.november 

Den kloge kone skriver: 
 

Mod håndsved. 
Gnid dine hænder på en dørstolpe i et ny hus, i hvilket du endnu ikke har været inde. 
Ligtorne. 
1) Blødgørende fodbade og derefter paalagt skrabet hussæbe hjælper som oftest. 
2) Man tager af vinstensalt omtrent saa meget, at det bedækker ligtornen, og binder et stykke   

lærred derom. Derefter væder man det med en draabe vand, og lader det ligge i 3 dage. 
Snævert fodtøj bør man vogte sig for. 

En høj alder at opnaa.  
Sent om efteråret opgraver du jorden omkring en frisk eg, saa at nogle rødder blottes. Du bo-
rer nu i disse og anbringer smaa rør, hvorunder skal stilles skjulte krukker og jorden atter jæv-
nes ovenpaa. Om foraaret skulle krukkerne graves op, og ville da findes fyldte med egesaft; 
denne afsies for at blive renset, og hver morgen skal du da fastende indtage en skefuld af den-
ne saft, som vil gjøre dig stærk, sund og sætte dig istand til at opnaa en høj alder. Træet der-
imod visner hen. 
At følge raadene er på eget ansvar. 

En STOR forsinket fødseldagshilsen til 
Claus Beck med fødselsdagen d. 25/10  

Internationalt Udvalg (IU) har bedt om en tilbagemelding via DIS'erne med oplysning om 
venskabsgilder/twinning. Har man ikke et venskabsgilde vil IU gerne vide:   
· Kan gildet tænke sig at få et venskabsgilde?   
· Fra en bestemt by ? Egn ? Land ?   
· Hvilke aktiviteter vil gildet gerne ha' med et kommende  venskabsgilde ?  
Da jeg ikke umiddelbart har nogen idé om, hvorvidt vores gilde kunne tænke sig et venskabs-
gilde, vil jeg ganske kort tage punktet op på næste gildemøde, da besvarelse skal foreligge i 
løbet af december måned. Ikke at der skal tages nogen beslutning, men blot for en pejling af 
besvarelse af punkt 1, da det øvrige kræver en yderligere debat. 
Lisbet (GIM)  

Redaktionen 
ønsker alle 

tillykke med 
fødselsdagen 

Side 7 

 

Stafetten                    Claus Beck   
 
 
 
Så blev det sandelig min tur til at skrive om et eller andet! Og det har da 
voldt mig lidt kvaler at finde på et emne, men så sagde jeg til mig selv, du 
finder et  stikord, og så går du i gang. 
 

Stikord: Glæde! 
 

Glæde er, når en af  mine beboere siger mange tak, fordi jeg fik gasfyret til at  
lave varme igen; 
 

Han var lige kommet hjem fra sygehuset til et koldt hus. Så jeg spredte både  
varme og glæde. 
 

Glæde kan også være, når man, som i mit tilfælde, yder en indsats ved brand  
eller redning og kan se, at man har været med til at  gøre andre mennesker glade 
med sin indsats. 
 

Glæde er, at det går ens familie godt i både stort og småt. 
 

Glæde er, når at spejderne synes, at det er for lidt tid med bare en weekend til et 
kanon fællesløb med godt vejr og det hele, som der var en af pigerne der sagde. 
 

Jeg håber at dette inlæg har spredt lidt glæde. 
 

Mange Venlige Hilsner 
Claus Beck. 

Lisbeth Christensen skriver stafetten i December 2000 

Ugens tilbud i uge 46, spar morgenmaden 
I anledning af vort sølvbryllup byder vi på morgenkaffe m.m. på  

Jarlsvej 16 onsdag d. 15. November 2000 fra kl. 6.00. 
Med gildehilsen Lisbet og Peter 

 

Husk telefonbogsuddelin-
gen.Bøgerne leveres i uge 46, 
hvor vi så har 3 week-end til ud-
delingen. 
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KOM og Gå MED. 
Thorvaldsens Museum i København rummer Thorvaldsens værker og kunstsamling,skænket byen 
i 1838, i en tidligere vognremise, ombygget i 1839-47 af G.Bindesbøll. Dekoreret med en frise af 
Jørgen Sonne der skildrer Thorvaldsens hjemkomst i 1838. Over Facaden en bronzefigur af 
H.V.Bissen. Dette er det udvendige, men vi vil med en Guide se og høre om det,der er inde i mu-
seet. 
 

Tid: Søndag den 19.november. Sted:Thorvaldsens Museum. Porthusgade 2. Kl. 14.00 
Vi mødes på Stenløse Station, hvor vi tager S-toget kl. 11.57 Vi sidder i den bagerste vogn. 
Entre: 20.- kr for voksne.  Børn under 15 år gratis. Pensionister 10.-.kr. 
Omvisningen er gratis og starter kl.14. 

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. Birgit og Ove har mistet en gråmeleret 
campingstol, er der nogle der ved noget Om dens skæbne ? 

Bankoudvalget er i fuld gang med arbejdet. 
Vi har tilsagn fra Lokalbanken om tryk på bagsiden af Kineserne og 
fra Rema1000 om logo på pladerne. 
Der er kommet nye forretninger i området, som vi bør have fat i. 
Giv os et praj hvis du får smidt ”fødderne” indenfor og fornemmer en 
interesse for at være med. 
Bankoshow i hallen den 8. Marts 2001 
Med gildehilsen 
Lis, Alice, Per, Claus, Peter, Bjarne, Poul Erik, Benny og Povl-Erik 

S  U  P  E  R  L  I  G  A  E  N  
 

Vi er ved at nå Danmarksmesterklassen og lad os nu arbejde på at være blandt top 5. 
Ja, det drejer sig om frimærker:  
Indtil nu har Lise og hendes "bande" samlet 10,050 kg. Af disse er 8,00 kg samlet i 
ATP-huset og de 2,050 kg af gildet og dets venner, ca 1/4 del .   
Gildebrødre, familier, venner, naboer, genboer m.v. må kunne nå op på halvdelen af, hvad 
"banden" samler, men husk de fortsætter.  Den dejlige jul står snart for døren og blandt traditioner-
ne er vel stadigvæk julehilsener. Vi foreslår, at man diskret lader en kuvert (gerne med gildelogo) 
følge jule- eller værtindegaven med en opfordring til at klippe frimærkerne af de velmente hilsener. 
Husk at frimærker på kort vejer mest, så send et kort og få senere frimærket.   
Det er en GRUPPEOPGAVE og frimærkerne afleveres gruppevis ved Nytårsgildehallen lørdag  
den 13 jan 2001, vi har anhængere ogg vægte klar.  
Vindende gruppe vil blive passende belønnet.   
Red.  
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. November. 
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 
47 17 87 31       47 17 96 93    47 17 70 32 
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Sct. Georgs Gilderne  
Arresø distrikt 

Referat af Distriktsgildeledelsesmøde i Hulen, Frederiksværk den 26.9.2000. 
 

Bente (DGM) orienterede om de netop overståede gildemesterstævne, herunder blev nævnt:  
 

Gilderne kommer ikke med input til idehåndbogen. Der er ønske om at alle gilder får en udviklings-
medarbejder, og indtil gildet har valgt en sådan vil det være naturligt at lade (GM) gildemesteren 
have denne funktion. 
  

Under visionsdebatten blev en gildemetode ønsket af Fortun-gildet (et nyoprettet gilde med unge 
gidebrødre). 
 

Det blev besluttet at Arresø Distriktsgilde skal have en Internet-adresse arresoe-distrikt@sct-georgs-
gilderne.dk , med overførsel af mails til DGK Ole Rafn. Det anbefales samtlige gilder, at de opretter 
en officiel gilde 
e-mail adresse med landsgildets domænenavn og videresendelse af e-mail til en gildebror i gildet 
som daglig tømmer sin e-mail postboks og videregiver indkomne mails og informationer gilde-
navn@sct-georgs-gilderne.dk.  
 

Håndbog for gildebrødre indkøbes til nye medlemmer i DGL. Ole Rafn (DGK) fungerer som koor-
dinator for materiale der udsendes af distriktet. Bente (DIS) har bestilt abonnement på Worid gazet-
te. Vi vil forsøge at cirkulere f.eks. World gazette blandt Distriktsgilderepræsentanterne.  
Møde med gildernes bestyrelsesmedlemmer i vore institutioner og hans Foss afholdes den 10. Okto-
ber i Dragehytten, Frydenborg, Hillerød.  Vi arbejder på at få etableret et kursus i oprettelse og 
håndtering af web-sider på Internettet.  
 

Møde med redaktører og andre interesserede afholdes den 1. november. Arrangeres af DUS Børge 
Bojsen. Mødet afholdes på Rosenfeldt i Frederikssund, Næste møde er den 27. november ki 19.30. 
Ole sørger for lokaler (Dragehytten) 24. januar i Frederiksværk - Niels Jørgen sørger for lokale. 
 

Fellowship-aften (informationer fra DIS Bente Henriksen). Alle aftaler synes på plads nu. DGM 
Bente Christensen slutter aftenen med at læse budskabet. BH Forventer en interessant aften. BH op-
lyser at arrangementet er lidt dyrt, da den grønlandske skuespiller skal have 3.000 + transport, så vi 
håber på god tilslutning som tidligere. BH beder om, at de enkelte distrikts repræsentanter laver 
"reklame" hjemme i grupper og gider. Sidste tilmelding 6/10 til de enkeltes GIM'er. GIM-møde med 
også de øvrige medvirkende den 9/10 for at lave en plan over aftenens forløb, og aftale kager tfl kaf-
femik.  
 

Fredslyset fra Betlehem. I år allerede i DK fredag den 1. december. Gildemestre er opfordret til at 
støtte GIM’erne med evt. nye ideer og tiltag.Sidste tilmelding til landsgildet 15/10.I distriktet mang-
lede sidste år kun Ølstykke og 1. Frederiksværk, men om de deltager i år, vides først efter den 9/10. 
  

Informationer fra DUS Børge Bojsen. BB har deltaget i DUS weekend den 23 og 24 september på 
Rødding Højskole. Det var et meget inspirerende kursus, som fik sat en række problemer på plads. 
Næsten alle distrikter i Danmark havde sendt en gildebror og det viste sig, at flere var med for første 
gang. BB fik lidt af et "kulturchok ", fordi BB's oplæg til jobbet ikke var uddybet i en sådan grad, at 
BB havde en fornemmelse af hvor omfattende man fra Landsgildet forventer, at DUS’en tager del i 
gildernes trivsel. BB vil selvfølgelig forsøge at leve op til forventningerne, men anser oplægget for 
en af tidens trend, hvor alt skal følge ledelsesprincipper som i private virksomheder.  
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Igen i år var vi til alle tiders 
søndag sammen med vores 
farmor, vi hygger os fra vi 
kommer til vi går, det bedste 
af alt er nok de store 
gymnastik-redskaber til at 
hoppe og løbe på. I år var der 
som noget nyt lavet et lille 
opgaveøb, hvilket vi syntes var 
sjovt, især da vi alle opnåede 
at få en flot medalje. Dagen 
sluttede med en god film. 
 

Vi ses forhåbentlig til næste år 
 

Hilsen fra 
Camilla , Mette, Daniel, 
Cecilie, Sofia og Amalie 

RIDDER NYT 
Intet nyt fra ridderne 

BB's første opgave vil være at indkalde redaktører og PR-medarbejdere til et møde om gilde-
bladene.  
Til et indlæg om arbejdet med et gildeblad, har vi fået tilsagn fra Karin Bach fra 15. Gilde i  
København. Karin har arbejdet professionelt med kommunikation.  
 

Desuden lægger vi op til den kommende I-dag, hvor etiske forhold i gildeloven skal danne ram-
me om dagens aktivitet. i de kommende måneder vil vi i Distriktsgildets regi gennemgå 
DUS'ens nøgleopgaver med henblik på, at fa opgaverne noteret ned og gennemført på bedste 
måde.  
 

Med gildehilsen Arresø Distriktsgildeledelse  
Ole Rafn Distriktsgildekansler E-mail: arresoe-distrikt@sct-georgs-gilderne.dk 


