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Vibeke Raae

15. februar

Redaktionen ønsker tillykke

Kære gildebrødre
Tusind tak for den flotte orkide
sammenplantning, som jeg modtog i
anledning af min 80 års fødselsdag.
Med gildehilsen
Gunhild

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 februar 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

OBS

Regnr. 1551 kontonr. 3433302834
www.oelstykkegildet.dk
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De vigtigste ting at vide om fastelavn
Fastelavnssøndag ligger altid syv uger før påskedag, der
falder den første søndag efter den første fuldmåne efter
forårsjævndøgn. Det betyder i praksis, at det er fastelavnssøndag mellem dem 1. februar og den 7. marts.
Hvad betyder ordene fastelavn og karneval?
Fastelavn kommer af det plattyske "vaste lavent" eller
"fastelabend", der begge betyder aftenen inden fasten.
Karneval derimod stammer fra latin "carne vale", der betyder "farvel til kødet", en
henvisning til den 40 dage lange faste, som starter.
Katten slås af tønden
I dag er fastelavn en fest for børnene, hvor de klæder sig ud og slår katten af
tønden, inden det er tid til at kåre årets kattekonge og kattedronning.
Sådan har det ikke altid været.
Oprindeligt og indtil langt op i 1800-tallet var fastelavn en voksenfest, hvor de
voksne drak alkohol i rigelige mængder, spiste kød, festede, dansede og klædte sig
ud og slog katten af tønden, ofte til hest og med en levende kat i tønden.
Katten symboliserede nemlig både Den Onde og det onde i al almindelighed, som
man gerne ville beskytte sig imod.
I dag fyldes tønden derimod med slik eller andre godter, og katten er lavet af papir og
sat fast med klisterbånd på tønden. Skikken med at slå katten af tønden formodes at
være kommet til Danmark med de hollandske bønder, som Christian II fik herop i
1500-tallet.
Udklædning og fastelavnsløb
I dag er børnene udklædte som seje riddere, søde prinsesser, stærke superhelte og
selvstændige indianerpiger til fastelavn. Dengang fastelavnsfesterne var for voksne,
klædte man sig ud som bjørn, djævel eller noget andet farligt for at skræmme det onde
væk. Man løb også fastelavn. Det vil sige rendte rundt og lavede ballade eller deltog i
de såkaldte fastelavnsløb, der på grund af deres ofte erotiske karakter blev forbudt
ved lov i 1683. Det fik det dog ikke til at stoppe. Så sent som i 1850'erne fortæller missionspræst og senere leder af Indre Mission Vilhelm Bech om, hvordan han måtte
stoppe dette uvæsen med blandt andet bibellæsning og Brorsons salme "Syndefulde
Fastelavn". Ja, han pryglede sågar en fastelavnsnar (altså en udklædt voksen), da
denne skræmte hans hest.
Maskeballer, maskerader og optog
Sydpå især i Italien inviterede man helt tilbage i renæssancen og barokken til store
maskeballer, hvor man ikke var klædt ud, men i stedet bar smukt dekorerede masker
til de i reglen meget løsslupne maskerader, som der også var tradition for i Danmark
indtil i hvert fald 1700-tallet.
Visse steder i Italien blandt andet i Venedig har man stadig overdådige maskerader,
hvor gæsterne kommer klædt, som adelen gjorde det, til maskeradefesterne tilbage
i 1500-1700-tallet.
Fastelavnsoptog har også gennem alle tider og stadigvæk været en stor del af fastelavnsfejringen i mange lande, både i Europa og i andre verdensdele. Mest kendt er
nok karnevallet i Rio, hvor de store rober er skiftet ud med små bikinier.
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I dagene fra den 23. juli til den
31. juli 2022 flytter omkring
40.000 spejdere fra Danmark
og udlandet til naturområdet
Hedeland Naturpark i HøjeTaastrup, Greve og Roskilde
Kommune.
I Hedeland er der god plads til
aktiviteter, som fylder meget. Således er der flere store anlæg som
f.eks. en golfbane, en minijernbane, en veteranjernbane, et skibjerg,
et friluftsteater, en motocrossbane, en gokartbane, et køreteknisk
anlæg og en naturlegeplads med mange aktivitetsmuligheder.
I Hedeland finder du aktivitetsmuligheder for hele familien.

Vil du hjælpe i HOTELT, så har vi brug for hjælp til opbygning af
lejrpladsen og under lejren. Det drejer sig om nogle dage, før lejren
åbner, og mens lejren er i gang. Så har du lyst til at være en del af
HOTELT-projektet og opleve en stor spejderlejr, så reserver dagene
eller bare nogle af dagene eller nogle timer.
Send en mail til hotelt@sct-georg.dk, så vil du få mere information.
På gensyn i HOTELT på Spejdernes Lejr i Hedeland 23. – 31. juli
2022

Henning Rasmussen
Projektleder for Hotelt
23 29 75 57 – hotelt@sct-georg.dk
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Stafetten

Henning Christensen

Hermed et lille tilbageblik fra vi startede Ølstykke Gildet i 1976.
Gildet er født ud af Frederikssund gildet, som det hed dengang.
Det hele startede sommeren 1976, hvor Viggo skrev i den lokale
avis, at han tænkte på at oprette et gilde i Ølstykke.
Jeg havde selv tænkt på at være med i Sct. Georg Gildet i flere år,
så jeg kontaktede Viggo og langsomt startede vi op med møder,
som vi holdt i spejder hytterne.
29 september 1976 blev jeg og flere optaget i Sct. Georgs Gildet i
Ølstykke. Optagelsen foregik i kælderen på biblioteket under
festlige former.

Vi startede med at være 14 gildebrødre, nogle kom også fra
Frederikssund og andre gilder. Der var mange usikre ting og
spørgsmål i starten bl.a. hvordan skulle vi kommunikere med
hinanden ved forskellige arrangementer, dengang var der jo
ikke internet!
Så meddelelserne blev sendt med post til alle medlemmer.
I 1977 blev bladet ”Knuden” født og det blev det nye kommunikationsmiddel og dermed blev stafetten også startet.
Alle gildebrødre skulle på skift skrive et par linjer i stafetten.
Jeg husker vores første julefest i 1976 på Stengårdsskolen, for vi
havde vores yngste datter Karen med i liften.
Med gildehilsen Henning
Birthe Christiansen skriver stafetten i februar 2022
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Indkaldelse til
Gildeting
I henhold til vedtægterne indkaldes herved til
Ordinært Gildeting
Onsdag den 9. marts 2022 kl. 19:30
På Græstedgård, og med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Gildemesteren aflægger beretning til godkendelse.
3. Behandling af indkomne forslag.
4. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse og forslag til budget for det kommende år,
herunder fastsættelse af kontingent.
5. Beretning fra grupper, udvalg og enkelt funktioner.
6. Valg af gildeledelse og 2 suppleanter.
7. Valg af herolder.
8. Valg af gildebrødre til udvalg og enkelt funktioner.
9. Valg af revisor og suppleant.
10. Eventuelt
Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes
behandlet under pkt. 3 skal fremsendes skriftligt eller helst pr.
mail til gildekansleren senest 30 dage før gildetinget.
Hvis der skulle være gildebrødre, som er forhindret i at komme
til gildetinget, skal dette meddeles til Gildekansleren senest den
7. marts.
Med gildehilsen
Gildeledelsen
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Re
jer

Januar 2022
Gildebrødrene er ansvarlige for referater og
indlæg til Gildeting onsdag 9. marts 2022
Med henvisning til § 7 i vedtægterne gøres opmærksom på, at
beretninger fra grupper, udvalg og enkelt funktioner skal fremsendes
skriftligt eller helst pr. mail til kansleren senest 30 dage før gildetinget.
Samme frist gælder for forslag, der ønskes behandlet under pkt.3.
Det vil sige senest mandag den 7. februar 2022.
Det drejer sig om følgende:
1. Gildemesterens beretning (Inge)
2. Forslag til behandling under pkt. 3 (Gildebrødre)
3. Regnskab 2021 samt forslag til budget 2022 (Henning)
4. Beretning fra grupper og udvalg:
a. Gruppe 1 (Henning Christensen.
b. Gruppe 3 (Helge Erichsen)
c. Gruppe 3 (Benny Larsen)
d. Gruppe 4 (Povl-Erik Høxbroe)
e. Frimærkebanken (Peter og Vibeke)
f. BUS (Annie)
g. Gildeløb (Benny, Helge, Jens Erik og Peter)
h. Knuden (Redaktionen)
i. PR (Inge Hallum og Povl-Erik H)
j. Webmaster & Gilde-Scrapbog (Poul Erik J og Helge)
k. SØS (Jytte, Kai, Ruth, Alice og Povl-Erik H, Tove suppl.)
l. Græstedgård (Benny)
m. Friluftsråd (Inge)
n. Gildeskovtur (Tove, Lene og Lisbeth)
Med gildehilsen
Gildeledelsen
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GILDEMØDE 9.02.2022
Planlagt arrangement for mødet denne dag
blev desværre aflyst, så i stedet
mødes vi på Græstedgård kl. 18.30.
Det er jo tæt på fastelavn så mød gerne
op med en festlig hat.
Der vil blive serveret en let anretning.

Prisen for denne aften ekskl. drikkevarer er 50,00 kr.
Vand, vin og øl til rimelige priser.
I bedes medbringe godt humør, bestik, tallerken,
glas, kaffekop/krus sukker/mælk.
Er du tedrikker medbringes tebrev.
For dem, der har behov for det
En pude til popoen.
Tilmelding senest den 30.1.2022 til
Lene Jørgensen, tlf.nr. Tlf: 51 96 30 99
Mail: lene-j@email.dk
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