
 

 

 

Fastelavnsfest 
Som medlem af PiRK har du nu mulighed for at deltage i et brag af en fastelavnsfest. 

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.  

Fastelavnsriset er et bundt friske birkegrene (ris) pyntet med udklippede figurer. Det bruges om morgenen 
fastelavnssøndag til at vække forældre ved at slå på sengen for at give frugtbarhed. Tidligere risede man 
også husdyrene på gården for at give dem frugtbarhed. Det er den samme tro med at berøre en 
skorstensfejer, for han er lykkebringeren med sin kost/ris. Traditionen lever i Tyskland.  

PiRK genoptager de gamle traditioner og inviterer til fastelavnsfest fredag den 22. februar 2019 i Loen på 
Rødovregård. Vi starter ud kl 17 med tøndeslagning, hvor vi skal finde vores kattekonge og kattedronning, 
og hvor den bedste udklædte mand og kvinde kåres. Herefter vil den stå på en lækker buffet fra Skovly. 
Efter maden fortsætter festen til kl 01.00, så her vil der være rig mulighed for at udfolde sig på 
dansegulvet. 

Prisen for at deltage i festen er 150 kr. og inkluderer tøndeslagning, præmier, underholdning samt mad. 

Drikkevarer kan købes i baren til meget favorable priser. Der tages kun imod kontanter.  

Tilmelding skal ske via mail til rikke.aller@rk.dk senest fredag den 8. februar.    

Hvis du har en kollega, som ønsker at deltage, men ikke er medlem af foreningen, kan dette lade sig gøre 
hvis vedkommende melder sig ind i PiRK senest sammen med tilmeldingen til arrangementet. 

OBS! Da det er en fastelavnsfest skal man selvfølgelig komme udklædt     

 

 

 

 

 

 

Vi glæder os til at se dig. 

Betaling for deltagelse i arrangementer skal ske i PiRKs konto i 

Danske Bank, reg. Nr. 4065 konto nr. 4065234963 eller via 

Mobile Pay på telefon 30 76 70 04. Husk at skrive navn samt 

”Fastelavnsfest” ved indbetalingen. Du skal tilmelde dig til Rikke 

Aller, Stab for Politik og Kommunikation, selvom du også 

anvender din indbetaling til bank – Det er vigtigt at dette 

overholdes, da vi ellers har svært ved at spore din betaling. 
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