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Henning Christensen   8.  Januar 

Arny Juul Munch   13. Januar 

Jytte Normann Andersen 18. Januar 

Redaktionen ønsker tillykke  

Mange tak for den flotte buket roser jeg fik i 
forbindelse med min hospitalsindlæggelse. 
 

 Mange gildehilsner Lis  
 
Sendt fra min iPad 



Side 3 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20. januar 2015 kl. 18.00 

Meget gerne på diskette eller via E-mail 
 

Christian Petersen      Lene Jørgensen    Povl-Erik Høxbroe 

Sønderparken 22      Strandbakken 39   Engvej 28 

3550 Slangerup      3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 

cfp@privat.tele.dk      lene-j@email.dk            ape@hoxbroe.com 

47 33 58 96       51 96 30 99                  47 17 70 32 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Overhold venligst deadline  
OBS. 

FRIMÆRKENYT 
Så er julen ved af være forbi, og der skal ryddes op. 
Tænk lige på Frimærkebanden ! og saml de frimærker 
I måtte have fået med juleposten, til os TAK - fordi 
den 8/1 er det sidste gang vi kører til Hillerød og 
klipper post. Man overgår fra Nytår til central sortering 
og fordeling af posten til de forskellige afdelinger. Men 
vi har også haft næsten 15 gode år, og været på Frimærke- 
bankens top-ti liste et par gange eller flere, jeg kan ikke 
helt huske tallet. 
Godt Nytår til jer alle og glem ikke at samle frimærker til os. 
 

Anna - Anne-Grethe - Mogens - Peter og Vibeke.  
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             Stafetten                                   Tove Nielsen        

 Ruth Pedersen skriver stafetten februar  2015 

DER VAR ENGANG 
Ja sådan begynder mange minder, når tænker tilbage på julen hvor jeg tog 
toget til København med pigerne på juleudstilling Det gjorder jeg igen i år 
med Bente.. Vi kan stadig tage toget og gå på strøget, men juleudstilling? 
Når vi startede med det store juletræ på rådhuspladsen med nisser der 
spiste grød under træet. Den store glaskiste med mange forskellige mønter 
og sedler til julehjælp. Nu gik turen ned af strøget hvor vi som det første 
mødte Metropol bio med Walter Disney film i anledningen af julen(den er 
væk nu)vider ned til nytorv og Dahls varehus for at se deres udstilling(i dag 
er den væk)tilbage til strøget hvor Thorngren havde deres store legetøj 
forretning, hvor der kørte et tog i vinduet med alle børns drømme var ud-
stillet (den er væk nu)vider til Illum for at se vinduet (i år var der moderne 
sneharer men ingen nisser)og på Amagertorv var der lavet julemarked lige 
hente fra Tyskland skilte med glyhwein og brat- wurst de var ikke ombyttet      
med danske skilte, men der trods alt en julemand og en kane det smagte 
da lidt af jul.men nu måtte vi ned til det store vindue i Magasin hvor vi ple-
jede at stå i kø for at komme til vinduet(det er også væk)Hvad med jule-
stemningen på strøget der sad flere udlændinge og spille deres hjemlands 
melodier som er indspillet i forvejen (ikke en julemelodi)måske de var op-
brugt i november. Som Bente sagde der er ikke meget ved at tag børn med 
på juleudstilling i dag. Vores gamle jul er vist op brugt. Det er da godt at vi 
stadig må have juletræ.  

            GODT NYTÅR                    
               MED GILDEHILSEN TOVE. 

                       

 

 



Side 5 



Side 6 

 

 

 

Nu er det snart nytår og så er det tid til at betale 

kontingent for januar kvartal 2015. 
 

Betalingen på 160,-kr. for hver gildebroder 

kan ske til gildets konto, som er 
 

Reg. 3433 kontonr. 3433302834 
 

eller kontant til skatmesteren. 
 

Da de fleste efterhånden betaler kontingent via automatisk 

bankoverførsel, vil denne påmindelse være den sidste, 

som bliver bragt i ’Knuden’. Tiden er løbet fra metoden. 
 

Med gildehilsen 
Kai N. Andersen 
Gildeskatmester 

Glædelig Jul 
og Godt Nytår 
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GRUPPE 4 SIGER: 
Noget om ordsprog og skikke 

Hvorfor holder vi nytår. 
I folkelig tro er en overgang altid noget særligt. Det kan være over-
gangen fra barn til voksen, fra ugift til gift – men overgangen til et nyt 
år, er også omgærdet med særlige forestillinger og ritualer. Man lader 
det gamle år bag sig og et nyt og ”ubrugt”  ligger foran èn. 
Dette giver naturligvis anledning til en hel del tanker om, hvad fremti-
den vil bringe, samt forsøg på enten at aflure, hvad skæbnen har 
planlagt – eller prøve at påvirke fremtiden i gunstig retning. Nytårsaf-
ten har derfor været anset som velegnet til at tage varsler, eller udøve 
forskellige former for magi. Også nytårsskyderiet kan oprindeligt have 
rummet ønsket om at jage ubehagelige væsener og magter væk fra 
det nye år. Den nyere skik, at hoppe ind i det nye år fra en stol eller 
lignende, har også en antydning af denne tankegang. Overgang, der 
er særlig vanskelige eller farlige, bør man enten have bistand til, eller 
udføre på særlig måde. 
 

Varsler til nytår, 

Den klat som hunden spiser:  En metode, der kunne bruges som  
både bryllups og dødsvarsel var at kaste grødklatter på gulvet.  
Derefter lukkede man hunden ind, og lod den æde af klatterne.  
Var det ugifte folk, der havde kastet grøden, ville hunden æde klatten 
fra den der først kom i brudeseng. Var det gamle folk, der brugte 
varslet, ville hundens valg vise, hvem af de kastende, som først skulle 
dø. En mindre makaber version var at lade klatterne få navn efter 
kornsorterne. Hunden ville da æde af den ”kornsort”, der kom til at 
give mest udbytte i det nye år. 
 

Nymånens og midnattens magt: At påvirke det nye års indhold kunne 
fx ske gennem at holde bestemte ting i hånden på det magiske tids-
punkt, kl. 24, når året skiftede. I mange egne sagde man, at den eller 
de genstande man havde i hånden ved midnat nytårsnat, ville man få 
overflod af i det kommende år. Stod man fx med en mønt i hånden så 
ville man ikke komme til at mangle penge. Brugte man ikke varslet 
selv nytårsnat, kunne metoden også bruges ved den første nymåne i 
det nye år. Man skulle da gå ud og møde månen med hænderne ful-
de af dèt, man gerne ville rigeligt af i fremtiden, og lade nymånens 
stråler falde på det. 
 

Tà og prøv det. 
 

GODT NYTÅR. 
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  Nytårsgildehal 2015 
 

    Vi mødes på Græstedgård, 

     den 10. januar kl. 1730, 

til vandrehal, hvor der serveres en velkomstdrik. 
 

                  Der er gildehal kl. 1800. 

 

  Efter gildehallen vil der blive serveret 

en festlig nytårsmenu. 
 

Der vil være musikalsk underholdning og 

hygge – så find festtøjet frem og kom til en 

       dejlig aften i det nye år. 

 
 

       Pris for dette enestående arrangement er 

125,- kr. per deltager. 
 

Drikkevarer til de sædvanlige rimelige priser. 
 

Tilmelding senest søndag den 4. januar til 

Anna på tlf.: 47 17 82 52. 

 

         På gensyn 

Gruppe 5 


