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Onsdag, den 12. november 2003. 
 
Vandrehal fra kl. 19:00 og gildehal kl. 19.30. 
 
Efter gildehallen vil Susanne Barfoed, Stenløse  
fortælle om Natteravnenes arbejde i Stenløse  
Kommune og vi vil hygge os med lidt god mad. 
 
Drikkevarer kan købes til de sædvanlige rimelige 
priser og maden vil koste Kr. 35,- pro persona. 
 
Tilmelding senest den 7. november til: 
 
 Birgit – tlf. 47 10 02 52 
 
 Annie og Mogens – tlf. 47 17 56 36. 
 

Med gildehilsen 
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Vindere af fællesløbet som følger 
på denne helt vidunderlige  
septemberdag: 
 

Troppen: Calle Kamel, Erik Harefod Ølstykke 
 

Juniorer: Ringens Broderskab, KFUM Slangerup 
 

Minier:  Røde Seje Bande, KFUM Slangerup  

 
Kai Normann Andersen(144)   10. November 
Viggo Rasmussen(81)              22. November 
Anne-Grete Langgaard(2)        22. November 
Annie Andersen(171)               22. November 
Ove Søtofte(2)                          29. November 
 
I parentesen vises, hvor mange der maks. bærer 

Redaktionen ønsker tillykke  

Et hjertesuk fra en K.F.U.M leder 
            

Under præmieuddelingen på fællesløbet kom der en  K.F.U.M. leder 
hen til mig og spugte, om man ikke kunne undlade at bruge råbet tjekke-
likker da det ikke er fællesråb for alle korpsene, og det selv om at man 
for mange år siden blev enige at slutte råbet med "vi er danske spejdere" 
Det er ligesom  at D.D.S.ikke vil acceptere det, så lad os gøre vore  
venner i KKUM den glæde at undlade det råb. 
Med gilde hilsen  Viggo                         
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mulighed for konstant forandring.  
Førnævnte koncept stiller krav til en mentalitet, der snarere hylder 
end bekæmper forandring.. 
Første trin på forandringsvejen er opnåelse af en fælles forståelse 
og  accept  for, hvilke VÆRDIER vi ønsker at prioritere i Ølstyk-
kegildet. Forslag til et gildeprojekt, der vil involvere os alle vil bli-
ve præsenteret i næste nummer af KNUDEN. Jeg håber , at I alle 
er parate til at tage denne udfordring op så vi når til en fælles for-
ståelse for, hvilke forandringer ,som vil tilføre gildet de største 
værdier. 
                                                Din GUS  

Gilde Scrap-bog.  
 
 I februar nummeret af Knuden er Gilde Scrap-bogen 
omtalt. Viggo har jo som bekendt velvilligt stillet sig til  
rådighed ved opstarten af bogen, hvori der allerede er  
samlet en del billeder og avisudklip fra vore aktiviteter. 
 For at sikre, at der også fremover bliver taget et  
begrænset antal billeder af de fleste af vore aktiviteter, er  
Viggo rede til at fotografere i de tilfælde, hvor PR ikke kan 
deltage. Såfremt både PR og Viggo er fraværende, har Benny 
lovet at tage over. 
 
PR 
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Tid til - men ikke mod til forandring.              
(Knuden nov. 2003) 
 
Ingen forening mestrer alle forandringsudfordringer, men hvis en 
forening ikke har taget en eneste udfordring op i en periode, burde 
medlemmerne føle et medansvar og hjælpe ledelsen. 
Endnu et gildeår er i gang med udsigt til endnu engang ” gør –som 
– vi – plejer”. Det kan f.eks. mærkes ved faldende medlemstil-
gang, bureaukrati i ledelsestrinene samt en manglende forståelse 
for, hvad der er det enkelte gildes sande værdier. 
Jeg tror at den største udfordring mod forandring kan begrundes 
med overhovedet at acceptere forandring, der hersker en forestil-
ling om, at alt kan fortsætte uden de store problemer. 
I mange gilder hersker den opfattelse, at den manglende evne til 
forandring skyldes, at vi føler at det går jo rigtigt godt og derfor 
glemmer at vurdere det enkelte gildes værdiopfattelse og foretage 
justeringer, der er jo så meget i dagligdagen, der samtidig skal  
udføres. 
Mange gildebrødre mener, det går rigtigt godt, og intet må foran-
dres. Det er dog åbenlyst at vi også i vort dejlige Ølstykke gilde i 
de kommende år vil komme under pres, ikke mindst på grund af 
den stigende gennemsnitsalder, der helt naturligt vil reducere vor 
adgang til resourcer. 
Vi må med andre ord passe på  ikke at blive fanget i en kombinati-
on af benægtelse og nostalgi, der gør, at vi ikke engang er op-
mærksomme på, at forandring er en nødvendighed for overlevelse.. 
Lad os derfor prøve at ændre tidligere måder at se gildelivet på og 
forsøge at skabe et nyt koncept, der er baseret på vores nuværende 
værdiopfattelse og resourcer og som samtidig har en indbygget  
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 18. November 2003. 
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 

Camping 2004 
Vi er nogle stykker der tager på campingtur til Enø den 7 Maj næste 
år.  Det er en fredag og vi har planer om at blive til søndag.  
Hvis der er nogle der har lyst til at deltage, kan vi bestille samlet,  
så vi kommer til at ligge i nærheden af hinanden. 
Vi hører meget gerne fra jer.    

Hilsen Tove, Lisbet, Lis og Lene 
  

Frimærke Banken. 
Landsgildeting - Frimærkebanken oplyser,at der i perioden mellem  

Landsgildetingene 2001 Hillerød og 2003 Fuglesø er indsamlet ialt 
1.295.850 kg. 

Heraf har Ølstykke Gildet bidraget med 76.700 kg. 

Ganske flot,det gav os en 3’plads. 

Søndag ringede det på min dør og udenfor stod en træt Gildekansler 
med sin Benny og Skatmesteren med sin Lisbeth. 

De overrakte beviset på vores 3’plads. Med sig havde de 6 flasker 
Gildevin til deling imellem Frimærkebankens faste personale. 

Vi siger med mange glade gildehilsner TAK. 

(Flaskerne vil ikke trække renter) 

Lise. 
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Stafetten Ingelise Petersen 
 
 

Lidt at tænke på ! 
 

Hvis du vågnede op i morges og følte dig mere rask end syg, så er 
du mere heldig end den million mennesker, som ikke overlever 
denne uge. 
 

Hvis du aldrig har oplevet faren ved krig, rædslen ved tortur eller 
smerten ved sult, så er du foran 500 millioner mennesker verden 
over. 
 

Hvis du kan gå til kirkemøde uden at frygte terror, arrestation, 
tortur eller død, så er du bedre stillet end 3 milliarder mennesker 
verden over. 
 

Hvis du har mad i køleskabet, tøj i skabet, et tag over hovedet og et 
sted at sove, Så er du rigere end 75 % af denne verden. 
 

Hvis du har penge i din pung, så hører du til blandt verdens rigeste 
8 %. 
 

Hvis du kan læse dette, så er du heldigere stillet end over 2 milliar-
der i denne verden som slet ikke kan læse. 

 

En eller anden sagde engang:    

What goes around comes around 
Arbejd som om du ikke behøvede penge. 

Dans som om ingen ser dig. 
Syng som om ingen hører dig. 

Lev som om dette er himlen på jorden. 
 

Ingrid Petersen skriver stafetten i december 2003 
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Lørdag 6. december 
 

Vi mødes KL. 18.00 til en velkomstdrik  
 

En udsøgt julemiddag vil blive serveret KL. 18.30  
 

Da gruppen er i julestemning tilbyder denne aftens ar-
rangement excl. drikkevarer til. en pris af 
 

                                    70,- KR 
   

                    Drikkevarer kan købes til  juletilbudspriser  
 
 
 
Kom til en dejlig gammeldags julefest, hvor der  
er tid til at lege og  julehygge med vennerne  
omkring juletræet og sammen finde den julestem-
ning frem, der gør december til noget særligt.   
 

                                                           HUSK 
 

                      Hver deltager bedes medbringe en gave 
  til   en pris  af 25.- KR  
 

 Tilmelding senest den 23/11-03 til:  

    Lis & Benny    47 17 80 75 

                                              Jytte & Kaj N   47 17 97 82 
                                                      
       Med julehilsen 
       Gruppe 4                                       
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Så kom nye grp. 3 godt fra start. 
 
Vi mødtes en dejlig aften omkring midten af august hos Annie og 
Mogens, og tog afsted på en aftenudflugt til Aagerup Vandværk, 
som hører under Københavns vandforsyning.  
 

Der gav bestyrer Preben os en grundig gennemgang af vandværkets 
funktioner - det ligger for øvrigt et smukt sted. Vandværket er byg-
get i 1932, hvilket det hele bar præg af - smukt gedigent og velholdt 
håndværk, navnlig den store ”maskinhal” med glasserede sten i 
smukt mønster på væggene og skaktavlet velholdt flisegulv impone-
rede os. Der findes på området 17 boringer, og i den store bygning, 
hvor vandet pumpes op for at blive renset, først i bassiner med sten, 
derpå i sand, pumpes der 400m3 pr. husstand op pr. time. Der reg-
nes med 100m3 pr. husstand pr. år. - Før i tiden var der 30 ansatte, 
nu klarer bestyrer Preben det alene via computerteknik - sådan!! 
 

Efter rundvisningen serverede Annie og Mogens en lækker kold 
”fortæring”, øl, vin, te og kaffe efter ønske og behov, og vi hyggede 
os i frokoststuen med vores ”vært” og guide Preben. 
 

Birgit er vores nye gruppeleder. Vi fik sat datoer på de kommende 
møder i 2003, så nu er grp. 3 klar til at gå i arbejde. 
Vores septembermøde holdt vi hos Lisbet og Peter, og her var 
”dagsordenen”: Vikingeløbet - byløb i Slangerup og Gildehallen i 
november, som vi skal arrangere. Så snakkede vi om kommende 
grp.møder. I November vil vi bl.a. til ”skumrings-aften” på Ølstyk-
ke bibliotek, hvor emnet er ”Havet og Norden”.  
Tid til lidt hyggesnak blev der også - og så skal vi jo følge med i 
Birgits ”Byggeri” på Marienlyst-arealet. Det tegner godt for grup-
pen - synes jeg! 
 

                                                                                   VR     
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at tilmelde dig som indsamler ved Dansk Flygtningehjælps landsindsam-
ling den 9. november 2003. 
 

Hvis ikke, kan du nå det endnu – du skal bare ringe til mig eller tilmelde 
dig over internettet på www.flygtning.dk 
 

Vi mangler indsamlere – og husk, at mange indsamlere og et godt resul-
tat er med til at profilere Sct. Georgs Gildet i Ølstykke, da det er gildet, 
der er koordinator i Ølstykke Kommune. 
 

Og så går pengene jo til et godt formål !!! 
 

Jeg glæder mig til at høre fra dig. Ring hellere nu, mens du husker det. 
 

Og skulle du have venner, naboer eller bekendte, som har lyst til at  
deltage, hører jeg også meget gerne fra dem. 
 

Vil udleverer indsamlingsbøsser  i Nordea, Rådhus Alle 11  
den 9. november mellem kl. 9:30 og 12:00. 
 

Jeg har i øvrigt talt med Meteorologisk Institut – de vil gøre alt for at 
vejret bliver godt den 9. november. 
 

Med gildehilsen 
Mogens A. Tlf. 47 17 56 36 

e-mail: mogens.annie@nrdc.dk 

Har du husket ?? …….. 

Så går det løs med telefonbøger igen  
 

8-23 november 2003 
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Vi mangler flere sponsorer til bankoshowet. 
 

Sidste år var vi 20 gildebrødre (knapt halvdelen af gildet) der sørgede 
for at få de 85 kontrakter i hus. 48 af kontrakterne stod medlemmer af 
bankoudvalget for. 
 

Vi skulle gerne have nogle flere med, så af hensyn til de gildebrødre 
der ikke har deltaget, er her en kort beskrivelse: 
 

I december måned udleveres fortrykte sponsorkontrakter til de gilde-
brødre der havde de samme sponsorer som sidste år. Vi har brug for 
flere nye sponsorer, da der hvert år er nogle der siger fra. Hvis du har 
forslag til en ny sponsor skal du kontakte Poul Erik Jørgensen som 
sørger for at koordinere.  
Sammen med kontrakterne får gildebroderen udleveret et afregnings-
skema, et instruktionsbrev, et brev der kan udleveres til sponsoren 
samt en dækkeserviet fra sidste år, som kan inspirere sponsoren til at 
tegne en annonce. 
 

Lidt om tegning af sponsoraftaler: 
 

Bemærk at hovedgevinster skal have en værdi af min. kr. 150,00. 
 
Ønsker sponsor, at yde en gevinst, hvis værdi ligger betydelig over 
dette beløb, så sig endelig ja tak, men prøv om gevinsten ikke kan op-
deles i flere hovedgevinster. Sponsor vil herved få sit navn nævnt flere 
gange under bankoshowet. Alternativt er der mulighed for at deltage i 
et af showindslagene som giver ekstra reklame. (Kontakt et medlem af 
bankoudvalget 
 

Hvis der ønskes annonce på dækkeservietten er mindste sponsorbeløb 
kr. 300,00. 
 

Vi kan desværre ikke imødekomme eventuelle anmodninger om op-
læsning af en speciel reklametekst. 
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Banko den 4. Marts 2004 
 
NB. HUSK Bankomøderne 
 

 
18/11-2003 kl. 19.30 Poul Erik Jørgensen 
 6/1-2004    kl. 19.30 Lisbeth og Henning  
 
Evt. afbud til de der lægger hus til  
 

Husk endelig, at gøre sponsor opmærksom på, at såvel sponsorbe-
løb som gevinster er fradragsberettiget i regnskabet.  
Til brug som dokumentation, skal du udfylde, underskrive og  
udlevere den nederste del af kontrakten til sponsor. 
 

Husk, at lægge vægt på, at overskuddet går ubeskåret til det  
hjælpearbejde, som vi i Sct. Georgs Gildet udfører. 
 

Forsøg at få gaven og sponsorbeløbet udleveret ved første besøg, 
eller træf aftale om, hvornår afhentning kan finde sted. 
 

Der kan udleveres invitationer til sponsorerne som et ekstra incita-
ment, så disse ved selvsyn kan konstatere, hvad reklamepengene går 
til. Begræns helst invitationerne til 1 stk. pr. bidragsyder. 
 
For at skaffe nye sponsorer: 
 

Hvis du har kendskab til én der kunne tænkes at være ny sponsor,  
eller hvis du har lyst til at kontakte nogle af de mulige nye sponso-
rer vi har på en liste, må du meget gerne hurtigst muligt kontakte  
Poul Erik Jørgensen. 


