STADEN

Nr.2

april 2018
Sct. Georgs Gilderne Slagelse årgang 34

TELEFON- OG MAILADRESSER
FÆLLESRÅDET
Formand
Agnete Engell Berthelsen
58 50 17 32 / 28 19 51 23
agnete@berthelsen.it

3.GILDE
Gildemester
Aase Høyer
58 52 89 40 / 40 15 89 40
aasehoyer@mail.dk

Gildemester Aase Høyer
Gildemester Erik Becker

Gildekansler
Inger Grønborg
22 34 19 47
ingergronborg@gmail.com

Økonomiansvarlig
Ulla Broløs
22 72 36 51
broloes@stofanet.dk
Margot Maarbjerg (3. Gilde)
58 52 57 37/ 53 58 98 64
Margot.maarbjerg@gmail.com
STADEN
Chefredaktør
Filip Sebastian
58 18 61 63/21 45 37 67
lofi@mail.dk
LOKALREDAKTØRER
Elisabeth Holmgaard 3. Gilde
58 52 71 50 /27 12 71 50
elhola@stofanet.dk
Kirsten Nielsen
4. Gilde
40 30 92 43
kn.pantholm@stofanet.dk
Hjemmesiden:
www.slagelsegilderne.dk
pia.jeppesen.1980@gmail.com
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Gildeskatmester
Brynhild Hald
40 95 07 43
brynhild@hald2.dk
4.GILDE
Gildemester
Erik Becker
58 54 84 28 / 20 14 91 72
Erik_becker@post.tele.dk
Gildekansler
Kirsten Nielsen
40 30 92 43
kn.pantholm@stofanet.dk

Gildeskatmester
Ellen Smidt
58 53 02 72/60 83 68 84
ensmidt@gmail.com
Udlejning af Kløverhuset
Margot Maarbjerg 58 52 57 37
53 58 98 64
Margot.maarbjerg@gmail.com

FÆLLES
GILDET
FÆLLESRÅDET
Indkaldelse til majmøde
onsdag den 9. maj 2018 kl. 19.30
i
Kløverhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent og evt. stemmetællere
2. Fællesrådets beretning
3. Laugs- og udvalgsberetninger
4. Kløverhuset
5. Behandling af indkomne forslag
6. Økonomimesteren forelægger de reviderede regnskaber, budgetter og bekræfter kontingent
7. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år.
På valg er Inger Juul (revisor) og Ellen Smidt
(revisorsuppleant)
8. Orientering om gildernes valg til Fællesråd, laug
og udvalg
9. Eventuelt
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet, bedes sendt til:
Agnete Berthelsen på mail: agnete@berthelsen.it senest 3
uger før – dvs. senest den 18. april 2018.
Alle gildebrødre fra 3. og 4. gilde er velkomne.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Gildehilsen
Fællesrådet.
STADEN
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En aften om bord på Africa Mercy i Vestafrika
Tekst: Elisabeth

Vi havde den 7. februar en meget spændende og lærerig aften med direktør
for den danske forening Mercy Ships, Jens-Erik Engelbrecht. Han arbejder
selv på landjorden, men er ofte selv ombord på Africa Mercy for at følge
arbejdet. Vi andre fik et indblik i det danske hospitalsskib Africa Mercy’s
arbejde i Vestafrika.
Africa Mercy er den tidligere danske jernbanefærge Dronning Ingrid, som
nu er bygget om til et moderne hospitalsskib med alt hvad dertil hører:
Operationsstuer, intensivafdeling, sengeafsnit med 79 sengepladser, tandlægeklinik, røntgenafdeling, CT-scanner, laboratorium, blodbank, børnehave, skole, bibliotek og meget mere.
Af faggrupper kan bl.a. nævnes: læger, sygeplejersker, tandlæger, laboranter, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt andre faggrupper såsom folk, der
kan sejle, drive og vedligeholde et skib, et hotel og et hospital. Folk til
administration, medieafdeling, fotografer, sikkerhedsfolk (gurkhasoldater), mekanikere, køkkenpersonale osv.
På skibet ordner man bl.a. svære ansigtsskader, læbe-gane spalter, klumpfødder, fødselsskader, øjensygdomme, blindhed, mave-tarmsygdomme,
neurologiske lidelser, hvor der opereres og behandles i hele forløb fra forsamtaler, selve indgrebet, efterbehandling og genoptræning. Samtidig arbejdes der også med tro, overtro og kultur. Tusinder af mennesker behandles til en bedre livskvalitet med håb om helbredelse. Patienterne kan blive
nye og stærke ressourcer for deres land.
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Visiteringen (udvælgelsen) af patienterne foretages af Mercy
Ships. Det skal de lokale magthavere ikke blandes ind i. Det mest belastende for de udsendte er, når de må sige nej til syge mennesker, de
ikke har mulighed for at hjælpe. Man kan på skibet og i Mercy Ships
egne klinikker i land klare overskuelig kirurgi, ikke de meget langvarige forløb. Derfor har man både præster og psykologer med, men mest
til eget brug.
Der indgår også agronomer i projektet. De arbejder på landjorden for at
lære landbefolkningen at drive rationelt landbrug. Det er jo her den
blivende, bæredygtige indsats skal drive landene fremad. Det hjælper
jo ikke, hvis nogle få bliver raske, mens resten dør af sult i årene efter.
Der er 450 stillinger i alt, som dækkes af ca. 2.000 mennesker årligt.
Hertil er der konstant omkring 40 børn af de ansatte. For disse børn er
der mulighed for at deltage i undervisning fra 0. klasse til studentereksamen. Det synes næsten, som om besætningen er et helt lille samfund
for sig.
Alle arbejder frivilligt og betaler selv for rejse og ophold. Kaptajnen
får løn som den eneste vesterlænding. Men den er symbolsk, sidst på 1
US-dollar, der gik lige i kaffekassen.
De frivillige "udefra" uddanner og beskæftiger samtidig flest muligt
lokale, så de bagefter kan gøre forholdene bedre i deres eget land. De
lokale, bl.a. tolke, håndværkere og chauffører, får løn. Der er et stort
behov for udvikling af alt, ikke mindst sundhedsvæsenet i Vestafrika,
hvor nogle af verdens fattigste lande er samlet.
Dr. Gary Parker er den læge, der har været på skibet i længst tid, nemlig 27 år. Han arbejder på skibet et halvt år ad gangen og underviser på
Harvard og Yale resten af året. Parker er specialist (måske nærmest
verdensmester) i at operere tumorer (svulster) i ansigtet, ofte som følge
af en tandbyld, der ikke blev behandlet i tide.
Africa Mercy ligger 10 måneder i hvert land, hvorefter skibet er på
værft i 2 måneder. Hele projektet drives ved hjælp af sponsorer, donationer, frivillig arbejdskraft fra forskellige nationer samt gaver.
Før Mercy Ships ankommer til et land, stilles der 3 krav til den lokale
regering:
- sikker havn med flugtmulighed
- rent drikkevand
- nul korruption
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Et ofte stillet spørgsmål: ”Hjælper det i det hele taget noget, når så mange
mennesker har behov for behandling”? Hertil svarede en kirurg engang:
”Hvis jeg bare har behandlet 2 medmennesker og givet dem et nyt liv, er
det nok for mig”. Det kunne ikke siges smukkere. Det med næstekærligheden passer godt i det kristne grundlag for organisationen. Ordet Mercy
på engelsk betyder nåde, barmhjertighed.
En lærerig og rørende beretning om et meningsfuldt arbejde på et skib på
størrelse med Noas Ark, som gør en forskel i nogle af verdens fattigste
lande.
Det lykkedes faktisk at få samlet ca. 65 personer i Kløverhuset. Det er tæt
på fuldt hus. Vi håber, at bolden bliver taget op af andre lokale foreninger. Bidragene løb op i næsten 5.500 kr. Det var både vi og Mercy Ships
tilfredse med.
Gruppe C 3. Gilde og gruppe 1 Spurve 4. Gilde
Læs mere om Mercy Ships Danmark på www.mercyships.org

Tegning: Ole Skude

Sådan så det ud, dengang MF Dronning Ingrid arbejdede i Danmark og
fik togvogne ind og ud gennem bovporten, her i Nyborg.
Staden 6

Loppemarked
Vi afholder loppemarked i Kløverhuset søndag den 8. april 2018
Fra kl. 11.00 til kl. 15.00.
Husk at alle gildebrødre kan donere ting til loppemarkedet torsdag
den 5. april og fredag den 6. april, begge dage mellem kl. 14:00 og
19:00.
Hvis dine ting ikke bliver solgt, har du mulighed for selv at afhente
tingene kl. 15.00 om søndagen. Alle ting, der ikke er solgt vil ellers
blive givet til Røde Kors.
Husk, at tingene skal være i ordentlig stand, og tøj skal være nyvasket.
Vi vil desuden sælge sandwich, kaffe og kage.
Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig som hjælper, kan du nå det
endnu til en i styregruppen.
Mange hilsner
Styregruppen
Karen og Margot 3. gilde og Ulla 4. gilde.

Udbetaling af Andelsbeviser
Hvis du er født mellem den 1.1.1951 og 31.12.1952, kan du få udbetalt din andel, og hvis du er født mellem den 1.1.1953 og
31.12.1953, kan du få udbetalt halvdelen af dine andelsbeviser.
Den sidste halvdel vil blive udbetalt i 2019.
Udbetaling sker ved, at du påfører dit bankkonto nr. på andelsbeviset, og det afleveres til mig.
Vær opmærksom på, at anmodning om udbetaling skal være sket
senest den 31.12.2018, ellers vil beløbet tilgå Fællesrådets midler.
Ulla Broløs
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Ildsjæle blev belønnet.
Ved Sct, Georgs Gildernes årlige
”Donationsgildehal” blev der doneret
i alt 37.000,00 kr. til forskellige
frivillige sociale formål.

Først blev der holdt gildehal, hvor gildemesteren fra 4. gilde Erik Becker
talte om de mange frivillige tiltag, der gøres af rigtig mange ildsjæle, tiltag
der er helt i spejder- og gildebevægelsens ånd.
De mange penge har gildebrødrene tjent ved salg af øl og pølser på
Sct. Michaels Nat samt ved Slagelse Marchen.
Udover støtte til mange spejdergruppers aktiviteter, blev ”Stedet” i Herrestræde, Dansk Blindesamfund og Kirkens Korshærs Varmestue tilgodeset.
Når vi starter med en gildehal, ønsker vi at gøre dagen højtidelig og også at
give vore gæster et indblik i gildebevægelsens ritualer, sagde Erik Becker.
Vi har lagt denne Donationsgildehal tæt på Baden Powels fødselsdag, 22.
februar. Denne dag har gilderne udnævnt til Tænkedag. Den internationale
gildebevægelses formand opfordrer til at tage tiden i agt; se tilbage, se hvor
hurtigt tiden går og lad være med at beskæftige dig med uvæsentlige ting.
Så gik man over til at uddele donationer. Det blev forestået af Aase Høyer,
gildemester i 3. Gilde. Først uddelte Aase ”Spejderlederprisen”. Den gik i
år til Thomas Frankel Goul. Han har siden 2008 været gruppeleder for 2.
Hellig Anders Spejderne i Slagelse. I sin motivation fremhævede Aase Høyer den store og vellykkede indsats, som Thomas har gjort for at skabe
samhørighed mellem forældre og lederne i gruppen.
Og alle de begavede ildsjæle stillede op til et gruppebillede, inden gildebrødre og gæster sluttede op om kaffebordet.
Tekst: Palle Maarbjerg
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Mohrodoløbet 10.—11. marts 2018
Så er Mohrondoløbet 2018 afviklet.
Et team af rigtige gode folk fra Ringsted, Sorø og ikke mindst 4. Gilde Slagelse har afholdt 9 møder for at få planlagt Mohrondoløbet 2018.
Vi startede med at lave en fantasirammer, og her kom Dr. Who i spil.
Et nyt univers for os over 40 år, men et meget spændende univers, hvor alt
kan / vil ske.
Mohrondoløbet 2018 startede på Sorø Station. Vi startede med, at flaget
blev sat, derefter velkomst af distriksgildemesteren Aase Kanding og efterfølgende af undertegnede, inden at Jan Rømer fik ordet og satte et O-løb i
gang med 23 poster. 98 spejdere i 19 patruljer deltog.
Der var deltagelse fra De grønne pigespejdere, De gule spejdere, FDF’er,
KFUM-spejderne og Det Danske Spejderkorps
På post 23 på O-løbet mødtes alle patruljerne til slut, og her blev de mødt af
hele teamet, som meddelte, at nu skulle vi ud og gå en tur igennem Sorø by.
Vi ankom til Odd Fellow Logen Sorana på Trautnersvej, hvor der blev budt
velkommen af flere mænd i kjole og hvidt samt af en kok med høj hat og to
flinke damer.
Alle spejderne kunne da sætte sig ved nogle flot dækkede borde og fik serveret en tre retters menu:
Pandekager med skaldyr som forret, kalveschnitzel med tilbehør og til dessert æbletrifli.
Det var ikke spejdermad, som det plejer, men det var jo også 20 år jubilæum for Mohrondoløbet.
Gildebrødrene indtog deres aftensmad ved Sorø Gildernes pølsevogn, der
var stillet op ved Frederiksberg Skole.
Efter at alle var mætte, blev alle spejderne kørt i to busser ud til Frederiksberg Skole, hvor en senior klan fra Roskilde startede natløbet med lys og
lyd.
Seks poster blev oplevet, og her kan nævnes: førstehjælpspost, som var meget livagtig (3. Gilde) En følekims gennem skoven med bind for øjnene
med blandt andet en optøet kylling og en handske fyldt med vand og 28
andre ting (4. Gilde). En forhindringsbane i en mooncar, hvor det drejede
sig om at transportere vand i en beholder uden at spilde for meget. En post,
hvor Dr. Who ikke havde noget bestik eller gryder. Her var opgaven at koge et æg i en kuvert. En klatresele, hvor man skulle hejse en spejder op til
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ca. 2.4 meters højde. Redningsrebspost, hvor det drejede sig om at slå Darleks ihjel ved at ramme denne i øjet.
Kl. 23.30 kom den første patrulje hjem mod Frederiksberg Skole, hvor en
afslutningsoplevelse stod klar. Her blev spejderne ført ind i en labyrint,
hvor der var røg, støj og ikke mindst noget, som hang ned fra loftet. Til
sidst gik de igennem telefonboksen og kom tilbage til den virkelige verden.
Derefter fulgte et natmads-besøg ved en rigtig pølsevogn (som Sorø Gilderne har), hvor de fik to pølser og en Cocio bajer, inden det var sengetid.
Søndag morgen, efter at flaget var hejst, morgenmaden spist og skolen rengjort, var der præmie-overrækkelse og afslutning.
Vinder af TurnOut blev: De Hårde Hunde DDS Gørlev og samlet vinder:
Skovfolkene KFUM fra Verninge på Fyn.
Et rigtig godt løb, hvor alle fik en på opleveren.
Dog må vi næste år finde noget forskellig mad til gildebrødrene, da de syntes, at det var voldsomt med hotdogs både til aftensmad og natmad.
Teamet vil gerne sige tak til alle de gildebrødre, som gav en hånd med til
dette års Mohrondoløb.
Vi ser alle frem til næste års Mohrondoløb, hvor datoen er den 9. – 10.
marts 2019.
Med Gildehilsen
Søren Juul Nerenst
4. Gilde Slagelse

STADEN
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Sct. Georgs Løbet
for spejdere 7 - 12 år
lørdag den 5. maj
afholdes ved Kløverhuset.
Ska’ du med?

I år er temaet Danmark Rundt, hvor patruljerne skal besøge 6 byer i Danmark: Nykøbing F, Odense, København, Sønderborg, Skagen og Esbjerg.
Post 3, København bemandes af gildebrødre fra 3. Gilde og her er kontaktpersonen Mogens Kürstein. De øvrige 5 poster bemandes af 4. gildes
grupper.
I år har vi sløjfet postdommermødet et par uger inden løbet. I stedet tager
løbsudvalget kontakt til de enkelte grupper og præsenterer posten på et
gruppemøde.
Posterne leveres grydeklare af løbsudvalget og udleveres på løbsdagen
kl. 8.15 til en repræsentant for posten.
Kl. 8.30 er morgenkaffen klar til alle postdommerne – her serveres kaffe/
the, brød, smør og ost mm. Briefing om tidsramme, praktiske oplysninger mm.
Kl. 9.15 forlades Kløverhuset og man går til posterne, hvor opgaven
klargøres.
Efter løbet serveres lune chokoladeboller med sodavand til alle inden der
afholdes en tovtrækningskonkurrence.
13.45 er der præmieoverrækkelse, og arrangementet slutter kl. 14.00.
Vel mødt –
Mogens Kürstein, Ellen Smidt, Aase Bjerring, Jørgen Kyhn,
Susanne Hansen og Inger Juul
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3. Sct. Georgs Gilde
fejrer 50-års jubilæum
lørdag den 2. juni 2018
I den anledning inviteres til

Åben jubilæumsgildehal kl. 15
med efterfølgende reception til kl. 17

i

Kløverhuset
Tilmelding nødvendig til:
Grethe Jensen. Tlf.: 20 93 59 35
mail.: grethe-jensen@mail.dk
Senest fredag den 25.maj
Med gildehilsen
Jubilæumsudvalget

Staden 12

Invitation til Friluftsgildehal
3. Gilde inviterer til den årlige fælles FRILUFTSGILDEHAL
Onsdag den 16. maj kl. 18.30 i Kløverhuset

Husk at medbringe stol, bord, mad og drikke til eget forbrug.
Vi håber, vejrguderne er med os, så vi kan opholde os ude hele aftenen ved bålet.
Efter gildehallen, som ledes af vores nyindsatte gildemester, Filip
Sebastian, hygger vi os med fællessange ,- forhåbentlig med musikledsagelse.
Tilmelding senest den 14. maj til Inger Grønborg
Mail.: ingergronborg@mail.com eller på 22 34 19 47

Jeg bliver 80 år.
I den anledning vil jeg gerne
invitere gildebrødre
fra 3. og 4. gilde til fødselsdagsfest
onsdag den 11. april 12.00
I Kløverhuset
Med venlig hilsen
Margot
Ps.: Svar udbedes senest d. 5. april
På: margot.maarbjerg@gmail.com

STADEN
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Tillykke!
Fødselsdage i april og maj
April 2018:
Margot Maarbjerg
Gitte Hansen
Elisabeth Holmgaard
Gurli Stick

11.4. 80 år
14.4.
16.4.
25.4.

Maj 2018:
Kirsten Esbern Jensen
Jubilæer:
Addy Foldager
Troels Foldager

40 år den 13.4.2018
40 år den 13.4.2018

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
3. Gilde:
25. april:
24. maj
Fællesgildet:
8. april
5. maj
9. maj
16. maj
16. juni
Distriktet:
11. april
17. maj
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Sct. Georgsaften
Sognenyt
Loppemarked, Kløverhuset
Sct. Georgsløb
Halvårsmøde Fællesrådet
Fælles friluftsgildehal ved 3. Gilde
Slagelse Marchen
Distriktsgildehal med ridderoptagelse
Distriktsgildeting

Sct. Georgs Aften 2018
Gruppe E indbyder til dette års hyggelige aften i Kløverhuset, hvor
vi håber at se så mange gildebrødre som muligt.
Vi lægger op til en aften iklædt lidt pænere tøj, da vi glæder os til at
optage Asta Brogaard i vores gilde.
Senere serverer vi en let anretning med god stemning.
Evt. afbud meddeles gruppelederen.
Inger

Kære Jytte
Velkommen i 3. gilde. Du er
jo ikke en ukendt person i
gildet, for du har deltaget
trofast i gruppe D et helt år.
Du er aktiv i gruppen, altid
forberedt, og tit har du printet noget ud
fra Nettet som supplement til emne, vi
var i gang med. Der skulle dog gå et helt år, før du blev optaget. Der
var forskellige grunde, der gjorde, at det trak ud, din planlagte ferie,
samt en gildehal, hvor du kunne blive optaget. Heldigvis holdt du fast
og blev i gildet, og det er vi glade for. Du er en meget alsidig person,
der kan mange ting, lave regnskab, vagtlister, fotografering til Blå
Kors butik, hvor du er frivillig, hjemmesider osv. Du er altid parat til at
skrive referater og holde styr på regnskab. I gruppe D er vi glade for,
at du kom i vores gruppe, og at du blev. Vi håber, at du bliver glad for
3. Gilde.
Vi siger tit: Hvad kan gildet gøre for mig? Men også: Hvad kan jeg gøre
for Gildet?
Velkommen Jytte, vi er sikre på, at du bliver et plus for 3. Gilde.
Kirsten Kirkvåg
STADEN
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MINDEORD Bodil
Et træ er alt for tidligt væltet, rødderne var blevet svage.
Lørdag den 10. marts mistede vi Bodil. En stor sorg og et tomrum har ramt
os.
Bodil blev optaget i Sct. Georgsgildet i 2. Gilde Slagelse i 1974 og efter en
pause genoptaget i 3. Gilde i 2006.
Her var Bodil kansler fra 2011 til 2014.
Gennem gildetiden har Bodil været aktiv indtil for 3 år siden, hvor
helbredet svigtede. Hun var ikke bleg for hurtigt at være med til at få
stablet et godt arrangement og en livlig fest i 2. Gilde på benene.
På ”Stedet” har Bodil også givet en hjælpende hånd.
Jeg har kendt Bodil de sidste 50 år som svigerinde og god veninde, som jeg
nu også har mistet. Vi var i ungdommen kendt som Baloo og Tjo - ledere
for ulveungerne i Det Danske Spejderkorps. Der er knyttet mange gode
minder til samværet med Bodil. Vi har ”leget i livstræets krone”. Disse
minder kan vi nu ikke mere bringe frem og genopfriske sammen.
Bodil var et familiemenneske og de senere år et hjemmemenneske. Hun har
altid været flittig med sine hænder, lavet god mad, en masse håndarbejde er
blevet produceret og mange bøger læst.
Tankerne går til familien, til Flemming, børn, svigerbørn og børnebørn,
hvor savnet naturligvis er størst.
Vi vil alle savne dig Bodil.
Æret være Bodils minde.

Elisabeth

Staden 16

GRUPPE E
Strøtanker.
Som man bliver ældre, tænker man mere over livet, der er gået
- jeg gør i hvert fald og er ret overrasket over mig selv.
Hvad er der sket de sidste 20 år? Efter jeg blev alene, har alle i familien og
venner været der for mig, hvilket giver mig en varm følelse af glæde.
Alle oplevelser i Gildet har været meget gode og lærerige. Især gruppemøderne er vigtige for mig. Nærhed og diskussioner er meget givende, man
går hjem og tænker videre over de forskellige emner, vi tager op.
Det samme gælder samvær med venner uden for Gildet. Alt med Tøsegruppen, som har været i gang i mange år, alle de forskellige opgaver, vi
har lavet, nye som gamle hobbies er sat i gang. Det er skønt at være fælles
om noget, og vi er bestemt ikke for gamle.
Familien står stærkt sammen, jeg synes næsten, jeg er privilegeret og leder
af en klan, som altid er der for mig og hinanden. Vi har haft mange gode
oplevelser sammen, og det fortsætter.
Trods modgang i form af diverse forfald er jeg optimistisk for fremtiden,
der er stadig håb og liv i mig.
Anna-Sophie Ross

Jørgen er nu genoptaget i 3. Gilde. Velkommen Jørgen!

Foto: Filip
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Til lykke
Gitte Brostrøm
Karen L. Christensen
Stine Lerke
Aase Bjerring
Birgitte Andersen
Vagn R. Andersen
Ulla Broløs
Agnete Berthelsen

4. april
9. april
19. april
23.april
24.april
5. maj
20. maj
22. maj

70 år

Kommende arrangementer
4. gilde
21.04.
Sct. Georgs-/væbnergildehal
10.-13.05. Gildetur
Fællesgildet
05.05.
Sct. Georgsløb
09.05.
Halvårsmøde
16.05.
Fælles friluftsgildehal
Distriktet
11.04.
Distriktsgildehal med ridderoptagelse
17.05.
Distriktsgildeting
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Invitation til

Sct. Georgs-/væbnergildehal
Lørdag den 21. april 2018 kl. 17.00 i Kløverhuset.
I Sct. Georgs Gildehallen skal vi som væbnere optage
Lene Becker
og
Karsten Lindby.
Som svend optager vi
Stine Lerke.
Efter gildehallen vil der kl. 18.30 være væbnerfest for alle
gildebrødre med ledsagere.
Der vil blive serveret en lækker italiensk menu, og drikkevarer kan
købes.

Evt. afbud for gildebrødre samt tilmelding af ægtefæller/ledsagere
senest d. 13. april 2018 til Vagn R. Andersen på mail vagn@danbi.dk
el. tlf. 21828055.
Vi glæder os til at se jer alle til en festlig aften.
Gruppe 3, Stære
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På besøg hos 2. Gilde Korsør
Som led i programmet for gruppemøderne 2017/18, havde vi i gruppe 3
planlagt at besøge et andet gilde. Valget faldt på 2. gilde i Korsør, og besøget fandt sted torsdag den 22. februar i Oasen, Revvej 88.
Programmet var oprindelig planlagt som virksomhedsbesøg hos Scanmetal , Kirke Stillinge, men pga. en dobbeltbooking, lod den oprindelige plan
sig ikke gennemføre. I stedet blev mødet holdt i Gildernes Hus
(spejderhytte), og man havde så i hast entreret med tidl. borgmester og
nuværende byrådsmedlem Flemming Erichsen, som holdt et foredrag med
titlen ”40 år i politik”. F.E. fortalte hovedsageligt om borgmesterperioden
i Korsør fra 1991- 2007 med beretning fra store og små begivenheder gennem den 16 år lange periode. Efter foredraget var der kaffe/kage og hygge
og god mulighed for at snakke med værterne. 2. Gilde er et aktivt gilde,
som tæller 28 gildebrødre. Aftenen sluttede med mulighed for spørgsmål
til foredragsholderen, hvilket medførte en livlig debat.
f. gruppe 3 Stære
Dorthe

Hjertelig tak for gaven fra 4.Gilde i anledning af vort sølvbryllup. Det var hyggeligt at få besøg af gildemester Erik med frue.
Gildehilsen, Edith og Knud

Hos slagteren:
En mand kommer ind i en slagterforretning.
Slagteren siger: ”Hvad-skulle-det-være?”
”Jeg vil gerne be om noget fars.”
”Hvor mange bliver I?”
”Vi bliver fire.”
”Så skal du ha Far´s til Fire!”
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PETROMAX-LAUGET.
I 4. Gilde findes et lille laug, der har til opgave at varetage og udvikle brugen af de gode gamle Petromax-glødenetslygter.
Lauget består af fem medlemmer: Søren, Brian, Vagn, Jan, Jens og deres
mentor P.U. Larsen fra Ringsted Gilderne.
Der afholdes 3-4 møder årligt, hvor der laves mad over bål og tændes lygter.
Somme tider er der fejl på lygterne, som rettes under kyndig vejledning af
vores mentor. Efter februar måneds møde skulle lygterne være klar til at
lyse op under Mohrondoløbet.
Vi ses derude i det skarpe lys!
Tekst: Jens Blomhøj - Fotos: Søren Nerenst

Opskrift på Petromax-bålbøf.
Pr. person:
Udskårne skiver af kartofler, gulerod, løg, tomat, porre, forårsløg mv.
lægges på et stykke smurt alufolie. Krydres med salt, peber og hvad man
ellers kan finde på. Sellerisalt og cayennepeber, hvis man tilfældigvis går
rundt med det i lommen.
Herpå lægges en god klump hakket oksekød og øverst endnu et lag grøntsager og et drys persille.
Bålbøffen lukkes forsvarligt til, og endnu et stykke alufolie lægges omkring den anden vej.
Lægges direkte i gløderne fra bålet i 12 minutter. Vendes om og steger
videre i 12 minutter.
En herlig duft breder sig, når alle mand pakker ud SAMTIDIG.
Velbekomme!
Alternativt kan man tilberede en ”Varm Hund”, som er med frikadellefars
oven på grøntsagerne i stedet for oksefarsen. Den smager også rigtig
godt.
Fars er bedst, når mor har rørt den.
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ANNONCE.
Petromax glødenetslampe, ny
Med emailleret skærm.
Sælges for 850 kr.
Jens 31 65 02 41

Redaktøren skriver:
På 3. Gildes gildeting blev jeg valgt som ny
gildemester og dermed også til Fællesrådet
m.m.
Kort om mig selv:
Jeg blev født i 1947 i København og voksede
op på Østerbro, hvor jeg boede sammen med
min mor. Min far tegner og maler Gudmund
Vang Hansen var dengang langtidsindlagt
som psykisk syg på Sct. Hans Hospital. Jeg
fik en stedfar, og vi flyttede til Holte i et parcelhus. Jeg trivedes ikke rigtig i dette
”snobbede miljø” og blev skoletræt. Mine
forældre prøvede at placere mig i en sparekasse og senere som kontorelev,
og dette var en komplet misforståelse! Som et oprør søgte jeg en læreplads
som murer, hvilket jeg aldrig har fortrudt! I en periode boede jeg i Gørlev,
og her kom jeg i kontakt med Leif Kirkvåg, Erik Jensen og Søren Nerenst.
Senere flyttede jeg til Flakkebjerg, hvor jeg bor nu sammen med Lone, der
arbejder som pædagog. Som mange ved, er jeg glad for at spille musik og
bruger meget tid med fjerkræopdræt og som udstillingsdommer. Jeg har
tillige i mange år været aktiv i forenings– og bestyrelsesarbejde.
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udkommer:
Månederne: Deadline:
1. februar
15. januar
1. april
15. marts
1. juni
15. maj
1. september 15. august
1. november 15. oktober

Næste nummer af
STADEN udkommer
1. juni 2018
Deadline 15. maj
og omfatter tiden
frem til 1. september 2018

REDAKTØR:
Filip Sebastian
Tlf.:58186163/21453767
Filipsnekkerupvej@gmail.com
STADEN
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Nyt fra ledelsen
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