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Gildemøde  
 

Onsdag den 11. Oktober  2000 på Græstedgård kl. 1930 
 

Hvad skal der foregå ? 
 

Fællessangen betydning for den folkelige oplevelse 
v/pastor Anker Jørgensen 

 
Pris kr. 25,00  
Drikkevarer til sædvanlige rimelige priser 
    
Tilmelding senest  8-10-2000 til : 
 
    Anette Stente    4678 2868 
    Viggo Rasmussen  4717 8252 
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Birgit Randløv   9. Oktober 
Mogens Andersen 25. Oktober 
Jens-Erik Stubkjær 26. Oktober   
Povl-Erik Høxbroe 29. Oktober 

Redaktionen ønsker alle tillykke med fødselsdagen 

Den kloge kone skriver: 
 

At vågne til hvilken tid man bestemmer. 
Læg så mange laurbærblade under hovedet som du vil sove timer, da vaagner du præcis. 
 

At knopper paa blomster ikke skades af frosten. 
Man binder et tov af snoet straa om en gren og lader det hænge ned i eet under træet staaende 
kar, fyldt med vand. 
 

Forgiftning. 
Opkastning eller afføring af det nydte er her hovedsagen. Tykt sæbevand, drukken i lunken 
tilstand, mælk, 15-16 æggehvider, krillen i svælget med en pennefjer, dyppet i olie, er de nær-
meste midler man har, indtil en læge hurtigst muligt kan komme. Ved opiumsforgiftelse stæn-
ker man koldt vand i den syges ansigt. 
 

At følge raadene er på eget ansvar. 

Kære Gildebrødre 

 
Tusind tak for jeres hjælp til at komme over de 60 år, og for den 
Store opmærksomhed. 

 
Kærlig  hilsen Tove. 
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Stafetten                    Annie Andersen   
 
Forleden, da jeg ryddede op i nogle af børnenes gamle skolepapirer, fandt jeg dette lille 
”skriv”, som min Mette har lavet. 

De havde åbenbart fået til opgave at ”lege” lidt med skabelsesberetningen, og det havde 
Mette fået følgende ud af: 
 

En gammel mand, jeg ikke kendte, engang rundt her på jorden rendte. 

Ingen vidste, hvordan han så ud, men rygtet gik: ”Man kaldte ham Gud”. 

Nu var det sådan, at han havde fået en ide; han ville nemlig nye mennesker se. Men hvad 
skulle han gøre, for ingen ku’ kan jo spørge. 

Så kom han på en tanke: Han kunne jo et menneske i træ sammen banke. Så frem han 
fandt hammer, træ og søm; og få minutter efter opfyldt var hans drøm. 

Men gud han undred’ sig en tanke: ”Hvordan man kunne en levende krop sammen ban-
ke?”. For denne her var da meget sød, men virkede nu temmelig død. 

Bedrøvet gik Gud derfor i seng, men ønskede sig dog en enkelt ting: 

Det var, at når han atter stod op, en fe levende havde tryllet hans krop. 

Feen havde hørt det hele, og ville selvfølgelig sin lykke med ham dele. Så hun fløj ned 
og tryllede og tryllede og VUPTI-Hej, straks var træmanden levende som dig og mig. 

Den næste morgen, da Gud stod op, han straks fik øje på den levende krop. Han blev 
fuld af lykke og meget henrykt, at han straks løb hen og gav ham et håndtryk. 

Du er min nye ven og Adam skal du hedde, men først må vi have noget at drikke og æde. 

Da de havde festet i et par dage, og der ej var mere mad tilbage, ville Gud endnu en 
menneskekrop skabe. For han kunne vel ikke tabe ? 

Nej feen ville vel hjælpe ham igen, for hun var jo hans bedste ven. Endnu en krop Gud 
med feens hjælp fik lavet, men denne gang var den lidt mere begavet. Den havde både 
former hist og her. Ja, både bryster og bare tæer. 

Da Adam og Gud fik øje på hende, tænkte de straks: ”Sikken en kvinde”. 

Adam derfor til gud sagde: ”Må hun leve hos mig til mine sidste dage?” 

Selvfølgelig sagde gud, og Eva skal hun hedde, men så må hun også mine mange børne-
børn føde. 

Derefter blev Eva, Adams viv. Og sådan gik det til at der på jorden kom liv. 
Den er da meget sød – ikk ? 

Annie 

Claus Beck skriver stafetten i November 2000 



Side 6 

 

BESØG i den russiske Kirke. 
 

Fra Danmarksmonumentet på Peuclers Bastion til rundgang i Kongens Have med  
Christian 4's lysthus, "Thehætten" og "Ammebørsen" til besøg i den russiske 
Alexander Newsky Kirke.            
Mødested: Hj.Østervoldgade / Stokhusgade. 
Tid:      Tirsdag den 31.okt. Kl.10.30. 
Pris      30 kr. 
Arrangør:Guide Ringen. 
Vi mødes på Stenløse Station Kl.9. 
På godt gensyn 
Birgit og Lise.  

��������������

   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.  
 

 

 

K O N K U R R E N C E 
 

 
Gæt spørgsmålene og send svarene til redaktionen senest 20. September 2000 
 

1. Hvilken dansk konge går i Sverige under navnet Christian Tyran ? 
2. Hvor meget blod er der i et voksent menneske ? 
3. På en dansk ø er kommandørgården, fra 1746, en af seværdighederne. Den er 
    egnsmuseum. Hvad hedder øen  ? 
 

Der trækkes lod blandt de rigtige svar, vinderen får 2 flasker god rødvin.  

Har du besøgt  www.sct-georgs-gilderne.dk   
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. Oktober. 
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 

RIDDER NYT 
 

     Til ridderne i Ølstykke Gildet 
 

Arresø distrikt afholder Ridderhal fredag d. 10-11-2000 kl. 19.00 
i Sognecentret ved Gl. Ølstykke Kirke, Hampelandsvej 50. 
 

Vi Henning og Viggo har taget os af annonceringen til Sct. Georg  
og distriktets blade, men vi regner med jeres hjælp, når Ridderhal-
len skal løbe af stablen.  
 

Efter ridderhallen er der kammeratlig samvær med en let anretning. 
Pris kr. 50,00, drikkevarer til de sædvanlige rimelige priser. 
 

Tilmelding senest mandag d. 6. November 2000 til 
Henning Christensen 4818 4084 
Viggo Rasmussen 4717 8252 

Så er det tid til køb af Good-Turn mærker. 
 
Støt de aktive spejdere ! 
Salgspris kr. 20,00 pr. ark. 
 

Kan købes hos Mogens Andersen 
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Sct. Georgs Gilderne  
Frederikssund 

Fellowship-Aften 
Tirsdag den 24. oktober 2000 kl. 19.00 

Elværket, Ved Kirken 6 Frederrikssund 

Gennem den sidste måned, er jeg flere gange blevet konfronteret med det, der står i Knuden 
af personer, udenfor Ølstykke gildet.  
 

Det har fået mig til at tænke på, at bladet kommer rundt mange steder, og bliver læst af  
gildebrødre over hele landet, der ikke kender til os eller vores arbejdsmetoder.  
 

Læser man Knuden med de øjne, er der ikke meget andet en god mad og hygge.  
 

Men!! vi ved, at vi også har gode diskussioner og en masse seriøst gruppearbejde men  
måske skulle vi tænke lidt mere over, hvad vi skriver af indforstået snak.  
 

Og så til dem der læser vores blad, I er meget velkommen til at stille os "opklarende" 
spørgsmål og komme med kommentarer til det i læser, tænk hvis vi kunne få en dialog på 
tværs af "grænserne".  
 
Med venlig hilsen Kirsten Ahrendt  
Gildemester i Ølstykke Gildet 

G R Ø N L A N D  
DET NORDLIGE DANMARK 

 

 Det er lykkedes os at få en herboende grønlandsk skuespiller til at komme og ind-
vie os i de traditionelle riter og myters betydning og gennem fortællinger, sang og 
dans at uddybe vor forståelse for de grønlandske traditioner og anderledes livsbe-
tingelser.  
 

I vor egen kreds har vi gildebrødre, som både har arbejdet, været aktive i såvel 
spejder- som gildearbejde på Grønland eller har været med på rejse- holdet. De vil 
fortælle og vise film om deres tid højt mod nord.  
Vandrehal med udstilling fra kl. 19.00 - og vi starter aftenen kl 19.30  
På ægte grønlandsk vis vil vi undervejs holde "kaffemik" - så spis måske lidt  
hjemmefra. Familie og venner er velkomne.  
 

Prisen for aftenen vil være kr. 60,-,  
 

Tilmelding senest d. 6 oktober 2000 til egen internationale medarbejder,  
 

Lisbeth Hovgaard-Jensen 4717 513 5  
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Den gl. redaktør, minder 


