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Nytårsgildehal den 8-1-2022 

kl.17.30 
 

 Gr. 1 vil gerne inviterer jer til en festlig aften. 
 

Vi startet med et glas hvorefter vi går til Gildehal.     
 

Derefter vil vi byde på en 3 retters menu, som          

vores faste kok vil fremtrylle og lidt god musik       

vil der også være. 

For det skal i betale 150 kr., og gerne betale             

inden den inden 8-1 på MobilePay.  

Tilmelding senest 14. dec.  til Tove på                      

22 31 07 51 eller sms. 
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    KNU 
Januar 

DEN 
   2022 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

45. Årgang 
 

Nr. 446 

Sct. Georgs Gildet   

Ølstykke 

Efter min bedste overbe-
visning, afholder vi  
Nytårsgildehal den  
8 januar 2022.  
Vi sørger for god plads til 
alle. Vi deltager alle (-1) 
på denne store aften.  
Vi er nødt til at rykke 
tidspunktet ½ time frem 
så mødetidspunktet er kl.  
 

17.30.  
 

Med gildehilsen Tove 



Side 2 

Henning Christensen    8.  Januar 
Gunhild Stubkjær   12. Januar 
Jytte Normann Andersen  18. Januar 
John Jensen    25. Januar  
  

Redaktionen ønsker tillykke  

Henning Christensen skriver stafetten i februar 2022 

Kære Gildebrødre. 
 

Mange tak for omsorgen, da jeg blev 
dårlig til julefrokosten. 
 

Og tusind tak for opmærksomheden 
ved mit ophold på Herlev Hospital – 
hvidvinen vil jeg nyde. 
 

Gildehilsen 
Jytte 

Side 7 

Thomas 

Lille Tilde 



Side 6 

Lørdag den 4. december 2021 

Gruppe 4 havde valgt at ændre julemødet fra julemiddag til jule-
frokost med start kl. 13.00. 
 

Gildebrødrene blev modtaget  med et glas velkomstvin. 
Og så gik hyggen og snakken i stalden. 
 

Samling omkring de smukt pyntede brede bord i salen. 
 

En platte med sild, fiskefilet, roastbeef, æg og rejer, hønsesalat 
og ost - nok til de fleste gildebrødre.  
 

Hertil noget at drikke efter eget valg med mulighed for en til  
flere snapse - for de der havde lyst.  
 

Under frokosten dæmpet julemusik fra Gildets ”kæmpe” ældre 
stereoanlæg.  
 

Spillemand Henning slag tonen an på salens klaver, og der blev 
sunget mange julesange imellem maden, som gildebrødrene nød. 
 

Før desserten fik julegæsterne en julehistorie. 
Desserten bestod af ris a la mande og hertil et glas portvin.  
 

Vinderne af mandelgaverne var Vibeke og Anne-Grethe. 
 

Under kaffen, småkager, ”snold” og en Quiz for at få gang i de 
små grå hjerneceller. 
 

Efter ca. 6 timer sluttede en anden måde at holde julemøde på. 
 

Godt nytår alle Gildebrødre.  
 
Alice og Povl-Erik 

Side 3 

Stafetten Annie Andersen 

OBS
. 

Hjerternes fest 
 

Det er nu, vi hygger os bedst.” Sådan hedder det i MC Einars julesang 
”Det’ jul, det’ cool”. Det er ment sarkastisk, og det er der god grund til, 
for julen er virkelig de blandede følelsers tid. På den ene side er det 
fantastisk, at vi kan lyse op i det påtrængende mørke med julelys og 
blinkende neon hjerter og indendørs hygge og endelig have en god 
undskyldning for at proppe os med alkohol og fedende mad. På den 
anden side er julen skuffelsernes, stressens og skænderiernes tid. 
 

Det er nu, der forhandles omkring fordelingen af bedsteforældre, bør-
nebørn og overskydende onkler: Enten vil alle have dem, eller også vil 
ingen have dem. Men de kan jo kun være ét sted – og de skal jo være 
et sted. 
 

Det er nu skilsmisseforældre skændes om den præcise fortolkning af 
ordlyden i samværsaftalen om fordeling af børnene i julen. Det er nu, 
der skrives lange lister over ting, der absolut skal nås inden jul. Blodets 
indhold af stresshormon stiger i takt med, at betalingskortene bliver 
mere og mere rødglødende. 
 

Som om det ikke var rigeligt, er det også nu, voksne mennesker bliver 
som børn igen, hvad deres opførsel angår, og glemmer alt om ellers 
gode manerer. Fuldvoksne mænd kan blive bragt på grådens rand ved 
tanken om, at de ikke skal have risengrød (som de fik som børn), men 
i stedet risalamande juleaften. Granvoksne kvinder kan finde på at 
komme med udtalelser som ”For mig bliver det altså ikke rigtig jul, hvis 
der ikke er flæskesteg”, når de hører, at værtinden har planlagt at ser-
vere gås. På hvilket andet tidspunkt af året ville de finde på at kritisere 
værtsparrets valg af menu?  
 
Fortsættes på side 4 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 januar 2022 kl. 18:00 
 

Lene Jørgensen        Povl-Erik Høxbroe 
Strandbakken 39        Engvej 28 
3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 
lene-j@email.dk       ape@hoxbroe.com 
5196 3099       2326 6032 
 

Regnr. 1551 kontonr. 3433302834 
www.oelstykkegildet.dk 



Side 4 

Fortsat fra side 3 

 
Sådan går det, når det ikke bare er en tilfældig aften på året, men en 
aften, hvor familietraditioner, gamle skuffede forventninger og opskrue-
de følelser går hånd i hånd med hårdt praktisk arbejde. 
 

Nu tror I måske, at jeg efter denne formanende indledning vil komme 
med en opskrift på, hvordan vi alle skal opføre os, så vi kan få en   
civiliseret og virkelig hyggelig jul for alle parter. Men det kan jeg      
desværre ikke. Jeg kan dog komme med nogle henstillinger, der kan 
medvirke til at formindske behovet for en ekstra uges ferie oven på  
julestrabadserne. 
 

Lad os starte med, at alle respekterer og anerkender, at der ligger et 
stort praktisk arbejde og en ligeledes stor økonomisk udskrivning i at 
afholde selve julemiddagen. Hvis du er en teenager, der synes, at det 
er en skæbne værre end døden at skulle tilbringe en hel aften sammen 
med din dødssyge familie, så lad være med at vælge juleaftensdag til 
at få et hysterisk anfald og/eller få en eksistentiel krise over den vestli-
ge verdens latterlige overforbrug, hvis det er din mor, der står for jule-
middagen. Tro mig, hun har andet at tænke på, og hvis du ikke kan 
hjælpe med at dække bord eller skrælle kartofler, så vil det være et 
glimrende tidspunkt at gå dig en god, lang tur. Motion hjælper på hu-
møret, og husk, at hvis du nærer et virkeligt alvorligt ønske om at be-
grænse den vestlige verdens latterlige overforbrug, så er det rette tids-
punkt at give udtryk for disse følelser nogle uger før jul, hvor du med-
deler familien, at grunden til, de ikke får nogen ønskeseddel fra dig i 
år, er, at du hellere vil have, at de giver pengene til (indsæt selv navnet 
på en velgørende institution) i dit navn. 
 

Hvis du er en voksen mand eller kvinde, som skal være gæst til jule-
middagen, så lad være med at give udtryk for voldsom skuffelse, hvis 
værtindens valg af kød ikke er din foretrukne jule ret. Hvis du frygter, at 
der vil blive serveret rødkål fra et glas, eller at værtinden ikke kan finde 
ud af at lave brunede kartofler, så tilbyd selv at komme med det tilbe-
hør, som du absolut ikke kan undvære. Det er som allerede nævnt et 
stort arbejde at stå for en hel julemiddag, og der er ikke noget galt i 
hverken at tilbyde eller modtage hjælp. 
 
Annie Andersen 

Side 5 

Årsplan 2022 
 

08/01   Nytårsgildehal  Gruppe 1 
17/01 Gilderådsmøde Gildeledelsen/gruppeformænd 
09/02  Gildemøde  Gruppe 2 
09/03   Gildeting  Gruppe 3 
13/04  Sct. Georgs gildehal Gruppe 4 
03/05 Distriktsgildeting Frederiksværk  
11/05   Gildemøde  Gruppe 1 
08/06   Gildemøde  Gruppe 2 
16/06 Friluftsgildehal  2. Hillerød 
28/08  Gildeskovtur  Udvalg   

Redaktionen sender de bedste nytårsønsker til 
jer alle og jeres kære med tak for året der gik 
 

Gildemøde onsdag 
den 9.2.2022 
Vi mødes i Roskilde Kongrescenter  
 Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.  
(fælleskørsel aftales indbyrdes, evt. gruppevis) 
 

Til fællessang, hvor tema er Vinterstemning .  
Vi spiser i Kongrescenterets Restaurant før fællessang. 
Mere følger i knuden for februar 2022. 
 

For dette arrangement skal der betales kr. 75,00. 
 

I må meget gerne forhåndstilmelde jer til  
nytårsgildehallen til Lene senest (8/1-2022) 
 

Tlf: 5196 3099 Mail: lene-j@email.dk 
Vi følger så op den 21.1.2022, når regeringen giver ny 
melding om Coronarestriktioner.  
Af den grund udsættes betaling for arrangementet. 
 

 Årsag til et kort indlæg er, at informerer om, at mødet ikke 
forventes afholdt på Græstedgård og kort beskrive mødet. 
 

Mgh. 
Gruppe 2 

mailto:lene-j@email.dk

