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Nu hvor ferien er ved at være overstået, 
og det gode vejr er kommet, byder Grup-
pe 7  til Gildemøde på Græstedgård  
onsdag den 13/9-2000 kl. 19.30 
 

Aftenens pris kr. 25,00 
 

Hyggeligt samvær med overraskelse i Gilderegi !  
Tilmelding senest d. 10/9-2000 

Poul K. 47 17 8l  55 /Alice 47 17 70 32 

Sikke en ørred på 75 cm. og 9,5 kg. 
 

Med højt humør og vand såvel i øjne som uden for,  holdt guppe 3 skilsmisse-week-
end på  det dejlige Orø hos Lizzie og Bjarne. Lisbeth og Peter medbragte eget hus, og 
vi andre fik hver sin hytte. Efter morgenmåltidet lørdag var der kræmmer fest på tor-
vet i Byen med et 2 mands orkester, 4-5 kræmmere og vand og fadøl til kælderpriser. 
Det var enormt hyggeligt – hvorfor foregår sådan noget ikke i vores område !  
Til frokost nød vi røget laks og hjem-
melavet specialite- ter, alt sammen 
fanget af Bjarne – det var bare nam. 
Efter en længere gåtur, tog Per og 
Bjarne på havet og satte garn, så af-
tensmaden blev ala de sydlige lande, 
dvs. kl. 22.00. 
 

Men der var bid, hvilket viste sig, da 
Bjarne var på havet søndag morgen. 
En enorm ørred og rødspætter, som 
blev renset, vejet og lagt på frys. 
Rødspætterne steg- te Lizzie på pan-
den, en herlig ret til frokosten. 
 
En rigtig slappe eftermiddag søndag, hvor alle nød den varme sol og den megen fred 
og ro, som kendetegner Orø.  
Hilsen gruppe 3 
 

Side 1 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
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Per Holdrup   1. September 
Tove Nielsen   3. september  
Per Pedersen   8. September 
Kirsten Frandsen  10. september    
Lene Jørgensen  13. September 
Inge Stadager  22. september 

Redaktionen ønsker alle tillykke med fødselsdagen.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bør- nebørnetræf 
 

    Søndag den 1. oktober mødes vi igen på "PER’S HØLOFT". 
   Vi glæder os til at gense alle de dejlige "gildebørn" og alle gildebrødrene med 
   eller  uden børn (det sidste gælder dog ikke Anna og Viggo. red). 
    Vi bruger timerne til at lege - synge og hygge, så vi kan tage glade og trætte  
     hjem. 
  

    Vi mødes: STED: Høloftet, Søsum 
      DATO: 1. oktober  
      TID  : Kl. 11.00 til ca. 16.00  
  PRIS : 25,00 kr. for stor som for lille 
     Drikkevarer kan købes. 
 

    TILMELDING: Senest mandag den 25 september til 
     

    Lise                tlf. 47 17 22 95 
    Kaj F.             tlf. 47 17 71 88 
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Stafetten                    Mogens Andersen   
 
Det moderne dan- ske sprog !!! 
 

På en internet-hjemmeside fandt jeg forleden disse gamle ordsprog, omskrevet 
til nudansk og med den flittige brug af fremmedord, som nogle forfalder til, hvis 
de gerne vil (eller tror de kan) imponere læseren. 
 

Tilstedeværelsen af overflødig kulinarisk assistance kan forårsage en væsentlig 
forringelse af fødevarernes art og konsistens. 

(For mange kokke fordærver maden) 
 

Selv en mindre topografisk forskydning i kørebanes overfladeprofil kan medføre en så 
drastisk forskydning af et vehikels massemidtpunkt, at en ulykke bliver den umiddelbare 
følge. 

(Liden tue kan vælte stort læs) 
 

Almenneskelige samhørighedsfølelser af ældre dato udviser sjældent  
eller aldrig begyndende tendens på oxydering. 

  (Gammel kærlighed ruster ikke) 
 

Social nød og økonomisk elendighed er den væsentligste faktor til upåklædte 
hunkønsvæsners indtræden i tekstilbranchen.   

 (Nød lærer nøgen kvinde at spinde) 
 

Forhenværende væskeemballerende cylindriske beholdere udviser i påfaldende 
grad omvendt proportionalitet mellem tidligere fyldningsgrad og nuværende ev-
ne til lydfrembringende virksomhed.  

 (Tomme tønder buldrer mest) 
 

Objekter, der kamufleres i en sæsonbetonet krystallinsk tilstandsform af H2O, 
blotlægges ved dennes overgang til større molekylær bevægelsesfrihed.   

 (Hvad man skjuler i sne, kommer op i tø) 
 

Personer, der er optagne med entreprenørarbejde med henblik på overrumplende 
underminering af andres geofysiske eksistensgrundlag, må kalkulere med visse 
væsentlige statistiske risici for selv at blive offer for ovenfor omtalte virksom-
hed.                                            (Den der graver en grav for andre, falder ofte selv i den) 
 

Ak ja – de ”gamle” er nu de bedste og meget nemmere at huske. 
Jeg håber i øvrigt, at i har haft en god sommer 
Med gildehilsen Mogens A 

Annie Andersen skriver stafetten i September 
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Vi starter vores ture igen til OKTOBER. Og glæder os meget til at se rigtig mange             
gildebrødre på turene. 
    

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.  
 

Se nu efter om du  har noget som andre kan bruge, eller 
om der er noget du selv mangler !!  

 

K O N K U R R E N C E 
 

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

1. Hvorfor kan man sige, at Jens Vejmand var den første danske fjernseer ? 
2. Hvad hedder skibet, der har sejlet med de fleste forskellige passagerer ? 
3. Hvem var den første danske konge, der tog studentereksamen ? 
 
Der trækkes lod blandt de rigtige svar, vinderen får en flaske rødvin.  

E-MAIL, vi efterlyser E-MAIL adresser 
 

Redaktionen vil gerne have jeres evt. E-mail adresser,  
så vi kan få dem på adresselisten. 

 
Kom nu ud af busken i der har fået E-mail 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. September. 
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 

    Intet nyt fra Ridderne 

    FRIMÆRKEBANKEN. 
     Vi tager til ATP-huset 2 gange om måneden. Her venter 5 store sække fyldt med kuver- 
    ter på vor behandling. Vi ankommer kl.10 og går straks i gang med at sortere - rive -  
    klippe kuverter og gemme frimærker. Efter ca. 4 timer pakker vi sammen og gør klar til 
    hjemturen.  Det er måske lidt hårdt for hænder og skuldre, men I kan jo træne hjemme  
    på jeres egne  og venners/naboers frimærker. Trods alt er det 4 hyggelige timer der går  
    hurtigt i gode venners lag og med megen "små-snak".  Pr 1 sep har vi samlet. 
  

    ATP-huset ca. 6 kg. og  Gildet  ca .1 kg. 
  

    Lise. 

Den kloge kone skriver: 
Fedme. 
Imod korpurlence er det godt at røge tobak, gøre sig megen bevægelse, afholde sig fra fede og 
nærende spiser, ikke drikke meget eller spise megen suppe; ikke holde aftensmaaltid, men 
derimod flittigt bruge kolde bade, og ikke sove meget, ikke spise meget brød. 
 

Hovedepine at fordrive. 
Bind en gift kones slør over hovedet. Eller tag en anden i hans venstre haand og lad ham læg-
ge sin højre på det smertende sted. 
 

Myrer at fordrive. 
Læg fiskeindvolde i tuerne. 
 

At følge raadene er på eget ansvar. 
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 Sct. Georgs Gilderne  
Frederikssund 

Mandag den 2. oktober 2000 kl. 19.30 
Elværket, Ved Kirken 6 Frederrikssund 

Pris. Kr. 60,00 

 
Sct. Georgs Gilderne Frederikssund har fået 
radio- og TV-doktoren Carsten Vagn-Hansen 
til sammen med sin hustru Joan, at underholde 
om emnerne ”sang, sundhed og livsglæde. 

DET mislykkedes! 
 

Jeg har forgæves forsøgt at få mit personnummer 030940 ændret til noget 
mere nutidigt, men nej. 
Derfor giver jeg morgenkaffe den 3. September fra kl. 9.00 til 11.00  
på Bauneholmvej 52 
 

Med gildehilsen Tove. 

Sol over Gudhjem 
Efter 3 års dejligt gruppeliv kun afbrudt af det praktiske arbejde med ansvar for div. gildearrangemen-
ter oprandt dagen for dette næsten perfekte samliv. For at dulme smerten havde gruppe 4 arrangeret 
en 3-dages tur til Bornholm den 11.-13. August, hvor vi havde lånt en gildehytte, som lå ud til vandet 
ca. 3 km fra Hammershus ruiner. Transporten foregik med Willys luksusbus over den nye Øresunds-
bro gennem Skåne til Ystad, hvor Danmarks nyeste og hurtigste katamaran- færge på 90 min. bragte 
os til Bornholm. Det blev 3 dage fuld af oplevelser som traveture til Hammershus, Ekkodalen. Jons 
Kapel og badning på Dueodde (for de mest fanatiske). 
Traditionen tro indtog vore frokoster og middage en værdig plads I programmet med røgede sild + 
æggeblommer ”Sol over Gudhjem” som en klar nr. 1, når der tilsættes øl og brændevin. 
Der blev også tid til at invitere Inge Stadsager på besøg, og alle jer, der kender Inge (hilsen) 
kan forstå, at det blev en livlig aften med SOS børnebyer, Ølstykke gildet og Inges nye liv 
på Bornholm på programmet. De 3 dage forsvandt lige så hurtigt som snapsen til sildene, så 
for at citere Poul Dissing, som vi mødte, ER LIVET IKKE DET VÆRSTE VI HAR.  
 
 Hilsen Gruppe 4 
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                                                   Kære Lis og Benny! 
 

Glædelig Jul og Godt Nytår i år 2000! Vi ønsker jer en god helbred, et godt familieliv, 
succes i det hele og må alle jeres ønsker blive opfyldt. Vi takker jer for jeres varme og den 
opmærksomhed, hvilke vores børn har fået fra jer. I blev et for-
billede af et forstående og barm- hjertigt forhold til den nærmeste 
for dem. Takket være jer, at vo- res børn fik dejlige ferie, at de 
kunne forbedre deres helbred og kunne besøge forskellige smukke 
og interessante steder, og kunne slutte sig til den europæiske kul-
tur. Dette besøg i et lille, men meget gæstfrie land ville indpræ-
ge sig i børnenes hjerter for evigt.  
Lad Gud bevare Danmark og Danmarks borgere i det kommen-
de år og for resten af livet! 
Med venlig hilsen,  

                       Goddag, tante Lis og onkel Benny! 
 

Det er den forældreløse Igor, som blev fotograferet sammen med jer og som skriver til jer. 
Mine forældre døde i en bilullyke, faren var straks død, men moren levede i 1 år og 3 må-
neder efter hans død. De var begge 38. I dag bor sammen med mine bedsteforældre. De er 
gamle, min bedstemor er 65 og min bedstefar er 70. Jeg har en 
bror, som er 19, og han er soldat. Jeg tænker ofte tilbage på jeres 
dejlig by, på de steder jeg har væ- ret i, på naturen, og på jeres var-
me holdning til os. Da jeg først kom hjem, savnede jeg jer me-
get. Jeg tænkte ofte på fyren Slavka, som er russer og bor 
hvor I bor. Jeg hørte i radioen om jeres storm, som medbragt store 
skader, der er så synd.  Jeg er i 5. klasse nu. Glædelig Jul. 
jeg ønsker jer en god helbred, et godt familieliv og alt godt.  
 

På gensyn, med et stort kys, Zaitsev Igor 
 
(På julekortet)     Tante Lis og onkel Benny! 
 
Hjertelig Glædelig Jul og Godt Nytår i år 2000! 
Jeg ønsker jer en god helbred og lykke. 
 

  Igor. 

 
Nathalie har oversat de dejlige breve. 

Benny og Lis har adresserne på alle børn  og ledere fra 1999  


