
Side 12 

 

Kl. 19-30 på Græstedgård 

Vi starter aftenen med et Afghansk måltid. 
Derefter vil Hr. og Fru Azami fra Afghanistan  
fortælle. 
 
Pris 40 kr. 
 

Tilmelding til Jens Erik senest d. 1. Oktober 
 
Gildehilsen 
  gruppe 2 

Side 1 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

25. Årgang 
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Birgit Randløv    9. Oktober   
Mogens Andersen   25. Oktober 
Jens Erik Stubkjær   26. Oktober 
Povl-Erik Høxbroe   29. Oktober 
 
 

Redaktionen ønsker tillykke  

Dagens navne 
 

9. Oktober: Dionysius 
Græker, der blev omvendt til kristendommen af Paulus, 
virkede i Frankrig 
 
25. Oktober: Crispinus 
Kristen skomager, skomagernes skytshelgen 
 
26. Oktober: Amandus  
Biskop fra Maastricht døde 679 
 
29. Oktober: Narcissus 
116 årig biskop af Jerusalem 
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    Dansk Flygtningehjælp 
 

 
 
Som I nok husker, er der indgået samarbejde mellem Sct. Georgs Gilder-
ne i Danmark og Dansk Flygtningehjælp vedrørende landsindsamlingen  

søndag, den 10. november 2002. 
Samarbejdet går ud på, at Gilderne stiller med indsamlere - og med en 
koordinator i de områder, hvor der ikke er en sådan i forvejen. 
 

I Ølstykke er der en koordinator, men vi mangler indsamlere og indtil nu 
er der kun ganske få, der har meldt sig hos mig. 
 

Det kan nås endnu, så hvis du har lyst til at deltage som indsamler, bedes 
du ringe til mig  

senest den 10. oktober 2002. 
Jeg synes, at det er en god anledning til, at Gilderne kan ”vise flaget” – 
så kom nu ud af busken. 
 

I hører nærmere om mødested og tidspunkt m.v. 
 

Med gildehilsen 
 

Mogens A. 
Tlf. 47 17 56 36 

 
NB. Ved Gilderådsmødet den 30/9 gives/er givet yderligere information  
 

 

HUSK FELLOWSHIP-AFTEN  
 

Torsdag den 24. oktober 2002 – kl. 19.00 
 

i Frederiksværks spændende kulturhus Gjethuset 
 

Tilmelding senest den 1. oktober 2002 til  
Lisbet Hovgaard, tlf. 47 17 51 35. 

 

Se september udgaven af Knuden 
Er vi nogle stykker fra Ølstykke, kan 

vi få en hyggelig aften sammen 
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Lions Club har sendt beløbet til Tjernobyl-børn  

til Lis og Benny Larsen 

 

Sne og frost har formentlig ikke sat ind endnu, så taxa og  
offentlige transportmidler burde fungere 

Lørdag den 9. november. 
 

så I både kan komme frem og tilbage fra formiddagskomsammen  
i anledning af min 60 årsdag.  

Det er egentligt først den 10. jeg bliver 60, men søndag er jo  hviledag ! 
 

Udskænkning og fortæring foregår i Udlejre, Ølstykke 
 

 – nærmere betegnet Rørsangervej 6 (forsamlingshuset) 
og finder sted i tidsrummet fra kl. 0900 til 1200. 

  

Med Gilde hilsen – og på gensyn 
Kai Normann Andersen  
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. Oktober 2002. 
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   pej@teknik.dk               ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 17 87 31       47 36 16 20    47 17 70 32 

I anledning af min fødselsdag den 26. oktober,  
er der åbent hus på Spurvevej 6.  
Klokken 8.00  -  11.00 
Jens Erik Stubkjær 
 

Kærlig hilsen 
Jens Erik 

CAMPINGTUR 2003 
 Sæt kryds i kalenderen nu, hvis I har tid og lyst til at deltage i vo-
res Campingtur 2003, der går til Sorø. 
Vi tager af sted fredag d. 09-05 2003 til søndag d. 11-05 2003.  
Vi reserverer plads til dem der tilmelder sig. 
 

                Hilsen Tove, Lisbet, Lis og Lene 

Flotte hjemmelavede ( af Sara) kort  
sælges med kuvert for 10 kr. stk. 
 

Henvendelse til Lis. 

Telefonbøger 
Fra TDC har vi fået brev om, at Regionalbogen 2003 forventes  

leveret i uge 45. Hvis det holder, har vi disse 3 week-end’er  
( 2 uger ) til at overholde vores del af aftalen: 

9-10 nov.,  16-17 nov. Og 23-24 nov. 
Øvrig information fra udvalget vil komme senere. 

På Telefonbogsudvalgets vegne 
Kai N. Andersen 
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Stafetten Benny Larsen 
                      
 

 
Man  undres når man læser i avisen at  
illegalt arbejde stadig er et problem i  
Danmark, selv om loven er blevet skærpet. 
Det er utroligt at nogle dansker kan tilbyde 
arbejdere fra Østlandene en timeløn på 20 kr. plus at de også må bo un-
der nogle kummerlige forhold i hytter på campingpladser, eller i et 
hummer på arbejdspladsen. 
Det er desværre blevet en god forretning for dem der importere den ille-
gale arbejdskraft, selv hvis de bliver opdaget er straffen så lille at det 
kan betale sig. Er det os danskere der ikke kan få tingende billigt 
nok ? . Eller er det nogle der skal tjene hurtige penge der importere fol-
kene fra øst.  
Når vi nu tænker på os selv er vi så meget bedre, vi vil også altid have 
tingene enten med procenter eller prisen trykket ned til ingen ting når vi 
køber et stykke billigt tøj, må der være nogle der ikke har fået ret meget 
for at sy det. 
Eller vi køber et møbel der næsten ingen penge koster, selv om mange 
tror at maskiner kan lave alt så har der stadig være menneskehænder og 
timer for en arbejder.  
Skulle vi ikke engang imellem stoppe op og tænke anderledes, hvis vi 
nu køber et møbel eller noget tøj så prøv engang at vurdere hvor lang 
tid det ville tage at fremstille dette, selv hvis vi bruger maskiner, og så 
tænk på hvor meget vi selv skal have i timen for vores arbejde, hvor tit 
siger vi ikke til os selv det er da utroligt at det kan laves til den pris. 
Og så er der jo også nogle der har tjent på at sælge det og det er som 
regel  30-40 % oven i fremstillingsprisen. 
 

Benny 

Lis Larsen skriver stafetten i oktober 2002 
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Turen til Stevns - det var en oplevelse 
 

Fredag den 6. September gik caravanen mod syd helt ned til det natur-
skønne Stevns. Vi skulle indlogeres på det tidligere KFUM soldaterhjem, 
som efter den kolde krig var indrettet som et Natur Center ejet af den lo-
kale kommune. Baghaven stødte direkte ned til havet, dvs. stoppede ved 
den store skrænt på op til 60 meter, men pragtfuldt lå det. 
 

Nærmeste nabo var et Røde Kors Asyl center, en tidligere kaserne, langt 
fra byen og tilsyneladende ingen mulighed for aktiviteter. Dog hørte vi 
senere, at de lokale bilforhandlere var glade, for gæsterne på asyl-centeret 
købte mange af de gamle lig, som efterfølgende blev sat i god stand. 
 

Plads var der nok af, og selvfølgelig skulle pigerne have den store sovesal, 
de var som altid i overtal. Nå sengene blev gjort klar til natten, alle vindu-
er op, så myggene også kunne komme ind.  
 

God buffet mad fredag aften og god hygge og megen sang til de små ti-
mer, og så i seng. 
Fnisen - vittigheder på sovesalen - jeg mindedes lejrskoleopholdene. 
Flere af de der ønskede de åbne vinduer iførte sig polar-dragt til natten, 
for luft skulle der til.  
 

Lørdag ankom den lokale kultur-guide, som var tidligere skoleinspektør, 
og nu fik vi en oplevelse af Stevns for livet. Vi besøgte Kirker, klinter, 
kalkbrud, mindepark etc. igennem 3,5 time og fik en særdeles uddybende  
gennemgang af Stevns. 
 

Men mange havde kræfter endnu efter middagen, for nu gik det pr. gåben 
fra et gammelt kalkbrud via klinten helt ude ved havet til Rødvig, hvor der 
var nok at se på, havnen, museum etc. en rigtig lille perle. 
   

Lørdag aften stod i fest-tegn, fest-menu og opførelse af Sct. Georg og 
Dragen - ikke et øje var tørt. Det blev sent og Mogens A. blev våd, da  
Pigerne hældte vand over ham fra 1. sal for at få nattero. 
 

Søndag stod i opbruddets og rengøringens tegn - efter en dejlig og ople-
velsesrig weekend, hvor vi blev rigtig rystet sammen. 
 

Tak udvalg - dacapo 
 
En tilfreds deltager Povl-Erik H. 
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Angående spejderhytten. 
 
Som alle jo nok ved har vi fået 3 rum stillet til rådighed i  
Værebros hytte på spejderengen. 
Udvalget er nu kommet frem til en plan for indretningen, dette 
kræver imidlertid nogle flittige gildebrødre, som kan bruge et 
stykke værktøj, til at sætte hylder og reoler op. 
Så derfor vil vi gerne se disse gildebrødre 
 

torsdag 10 oktober kl. 18.30 !!! 
 

Har du nogle af gildets ting og sager liggende i gemmerne  
derhjemme, er du også meget velkommen til at komme ned  
i hytten med det. 
Vi vil indrette rummene således : 
De 2 små rum bliver materialerum,  
Det store bliver indrettet til møderum, hvor vi så kan holde  
udvalgsmøder  -  gilderådsmøder o.s.v. 
 

Gildehilsen 
Anne-Grethe - Kirsten - Ove - Lis. 

 
Søndag den 6 oktober drager gr. 2 til koncert på Gjorslev Gods.  
Kantate koret synger gade og Danske sange. Strygekvartetten 
Cona Mora spiller Bach. 
Koncerten starter kl. 15. 
Pris 50 kr. inkl.. Koncert, rundvisning på godset og kaffe. 
 
Er der andre gildebrødre der har lyst til at få denne oplevelse 
kontaktes Peter og Lisbet for yderligere information. 
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Sommertur til Anvernakø/Korshavn fortsat 
 
Kl. 10,30 kom to søde nabodamer - søstrene Grethe og Ruth - som skulle 
guide os på en god travetur rundt i området. Det blev til en dejlig ca. 2 ti-
mers vandring langs strand op og ned af bakker og med skønne udsigter og 
udsyn til Fyn og Lyø, Bjørnø, Drejø, helt til Als skulle man kunne se i klart 
vejr, og til megen hyggelig snak med de to søde damer. 
Margit fulgte os et stykke på vej, kørende på en motorplæneklipper, hun 
var ikke så godt gående. Det område der hører til Dalmosegård er på 24 HA 
"naturpark" med græsklippede veje/stier – et vidunderligt terræn. Kl. 12.30 
var vi tilbage, og så kunne Lisbeth og Henning fortælle os resultatet af VM 
i fodbold - kampen mellem, DK og Uruguay - de blev nemlig hjemme for 
at se kampen på TV -- Så var der frokost og kaffe med Lissis "hjemmebag” 
og siesta for de trængende, mens de to "fodbold-tittere" gik det meste af 
vores formiddagstur – uden quider! – Så startede vi forberedelserne til afte-
nens middag. Vi skulle have grillmad, så det var ret nemt. Rabarberne til 
desserten var ordnet om morgenen inden vores travetur og Arny og jeg 
kogte og pillede kartoflerne, så de var klar til Lisbeth kom tilbage fra trave-
turen - men de skulle bare slet ikke have været pillet, kun kogt – ak ja, det 
grinede vi meget af. Det blev igen et hyggeligt måltid – en 3 retters menu 
med diverse vine - fint sku' det være - jeg tror også, at Margit nød samværet 
med os - Bjarne var virkelig skrap til det med at trække flasker op og skæn-
ke for os. Kl. 21,3o gik vi aftentur op til Shelteren på bakken og så på den 
flotte solnedgang, og nød udsigten ind mod Faaborg. Kl. 21,43 var solen 
helt væk, men det var stadig lyst, så gik vi tilbage til gården og sludrede til 
det blev sengetid. Så blev det Søndag, og igen vågnede vi op til det meste 
vidunderlige vejr vi kunne ønske os. Strålende sol, blå  himmel og næsten 
ingen vind. 
Arny og Lissi havde igen morgenbordet klar til kl. 8,3o, og nu var Arny 
blevet venner med husets kaffemaskine, som havde voldt hende kvaler lør-
dag morgen. Formiddagen gik med lidt travetur i området. Lisbeth og Hen-
ning ville i vandet, vi andre kunne godt nære os. Kl. 11 skulle Margit 
hente 5 fra sin Faaborg-gruppe ved Færgen. De skulle spise frokost med os 
(deres egen mad). 
Vi dækkede bord ude på gårdspladsen under et stort træ - Lind ?- og så sad 
vi der og spiste og havde nogle fornøjelige timer sammen - kaffe og 
"pelikaner" (nogle lækre Wienerbrød) blev det også til inden vi skulle pak-
ke sammen og gøre huset lidt i stand efter os. 
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Kl. 15,3o var vi klar til afgang. Margit havde sørget for en "varebil" så vi 
alle kunne komme samme tid til Færgen, for Henning havde atter fuldt 
læs på med vores personlige bagage - og kl. 16,oo vinkede vi, farvel til 
Margit – som blev på øen - og Avernakø efter en dejlig og oplevelsesrig 
weekend. Kl. 17,10 var vi i Faaborg, og tog afsked med Faaborgerne fra 
Margits gruppe, læssede Christians bil med deres ting og så gik det over 
Fyn og Sjælland. Vi havde aftalt at mødes på den store P-plads efter Sla-
gelse og spise de medbragte madder som Lisbeth og Arny havde smurt af 
vores sidste rester fra frokosten – og kaffe og vand var der også. 
Det blev til et rart lille ”farvelmåltid” efter en god afslutning på vores 2. 
gruppeår – det var vel nok en god oplevelse med dette Ø-besøg.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj træer og oldtidsfund  
Avernakø er kendetegnende for sit majtræ og majstang, som kan ses i 
Avernak og Munke. Træerne skal styrke frugtbarheden og er centrum for 
mange traditioner. Majtræet i Avernak er det største, og i sin form det 
oprindeligste, enestående i Danmark. En gang om året, pinselørdag, sam-
les bymændene omkring træet, medbringende 6 par stænger. Stenene for 
foden af træet fjernes, træet lægges ned, tjæres, og om aftenen bliver træ-
et smykket med blomster og nyudsprungen løv. Når majtræet er hejst, 
hejses flaget. Majtræet findes, foruden på Strynø, kun på Avernakø. Ri-
tualerne omkring majtræet har medført, at bylauget stadig lever. Older-
mandshvervet går på skift mellem byens gårdmænd. Udover at passe 
flagningen opbevarer oldermanden byhornet. Byhornet i Munke er ældst 
fra 1787. Avernaks er fra begyndelsen af 1800-tallet. I "Guldagre" gjorde 
en af Munkes fæstebønder i 1685 et af øens fornemste oldtids-fund i 
form af 6 guldskåle fra bronzealderen, rigt udsmykket med soltegn. Fun-
dene findes i dag på Nationalmuseet. Kopierne kan ses i Avernakø kirke. 
Beboerne glæder sig til at byde dig velkommen på den smukke ø. 
 
Vibeke 


