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FÆLLES
GILDET
Fælles gildemøde.
Onsdag den 10. februar 2016 kl. 19.30 i Kløverhuset

Forstander på Vallekilde Højskole Torben Smidt Hansen holder
foredrag om uddannelse, højskole, folkeoplysning og især om
Vallekilde Højskole, som netop har fejret sit 150 års jubilæum.

Torben Schmidt Hansen har nogle overraskende bud på, hvordan
Vallekilde Højskole vil se ud om nye 150 år.
.

Tilmelding til:
Ole Skude 58522458 – goskude@stofanet.dk
Palle Maarbjerg 53550425 – palle.maarbjerg@gmail.
com
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82.350
Bedste indsamling i 10 år.
89 indsamlere var ude med
raslebøsserne i Slagelse/Hashøj
ved Dansk Flygtningehjælps
Landsindsamling søndag den 8.
november 2015.
Blandt indsamlerne var der også
en del gildebrødre, som alle kom
hjem med pæne beløb. Kai Boye
kom som sædvanligt hjem med
et pænt beløb i indsamlingsbøssen (kr. 2.048,-). Højest indsamlede enkeltbeløb var på kr.
2.504,50.
Som vanligt var der omkring 40
tilmeldte, som ikke kom til
indsamlingen.
Dette
blev
imidlertid pænt opvejet af 22
indsamlere, som bare mødte op.
Indsamlingen
startede
i
Kløverhuset, hvor der var
udlevering af indsamlingsbøsser
og –ruter. For de morgenfriske
var der tillige morgenkaffe og
brød, som mange af indsamlerne
nød, før de gik i gang med
indsamlingen.
Selve indsamlingen var mellem
kl. 11.00 og 14.00, hvor indsamlerne nåede vidt omkring.
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Udover Slagelse By havde vi
indsamlere i Kirke Stillinge,
Havrebjerg, Sørbymagle, Slots
Bjergby,
Dalmose,
Rosted,
Faardrup, Gerlev og Skørpinge.
De indsamlede beløb blev
afleveret og optalt i Danske Bank
på Nytorv i Slagelse. Banken
havde igen i år stillet personale
til rådighed ved optællingen,
ligesom de var vært ved kaffe og
småkager til indsamlerne.
Indsamlingen taler for sig selv.
Kr. 82.350. Det er flot. Vi i
Flygtningehjælpsgruppen havde
en rigtig god dag, og som
eftermiddagen gik, blev den
bedre og bedre.
Den bedste indsamling siden
vores start i 2006 som
koordinatorer
for
Dansk
Flygtningehjælp.
Tak for indsatsen
Flygtningegruppen
Anne-Sophie, Karen,
Anne Marie, Ulla,
Agnete,Jørgen

FELLOWSHIPAFTEN 2015
Tirsdag den 20.oktober havde Distriktet inviteret til Fellowshipaften i
Kløverhuset, Slagelse.

St. Galla.
Tekst: Inger Grønborg

Det blev en både spændende, hyggelig og tankevækkende aften.
Branka Lugonja fortalte om sit liv som flygtning fra Ex-Jugoslavien ( nu
Bosnien ) og til Danmark. Branka er født i 1968, men flygtede sammen
med mand og barn fra Bosnien. De opholdt sig på flere af Røde Kors`
flygtningecentre, hvor de begge arbejdede med bl.a. opvask og som
arbejdsmand.
Tilfældet ville, at de kom til Danmark i 1993, hvor de først boede i
Spandet ved Ribe, men fra 2007 på en nedlagt gård ved Trelleborg.
Her gik Brankas drøm om at arbejde med glas i opfyldelse. Her har hun
fået rig mulig hed for at eksperimentere med former, farver og
materialer. Branka forstår om nogen, hvad det vil sige at flygte fra sit
fædreland. Når hun er nået så langt, som hun er, må det være, fordi
hun har en positiv livsindstilling og har været heldig at møde
mennesker, som har været en støtte for hende.
Hvis I ikke allerede har besøgt hendes butik, St. Galla, kan det varmt
anbefales. Efter foredraget var der ” smør-selv-bord ” med brød, pølse,
leverpostej og ost. Brankas honorar var indsamling til Dansk
Flygtningehjælp, som hun mente havde mere brug for pengene, end
hun havde.
Herefter blev lokalet tryllet om til Gildehal, hvor Inger Juul læste den
danske version af Fellowbudskab 2015 med tip om en vej, vi kan gå, når
det gælder modtagelse af flygtninge der, hvor vi bor.
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?
Tekst: Richard Mejer.
Jeg har læst Fællesrådets referat fra mødet den 21. oktober samt
referat fra ½ års mødet.
Derfor sætter jeg et stort spørgsmålstegn som overskrift. Jeg forstår
simpelthen ikke, hvad det er, der sker i forbindelse med installation af
fjernvarme i Kløverhuset.
Hvem er det, der har bestemt, at vi skal have fjernvarme i Kløverhuset i
april- maj 2016.
Hvilke forudsætninger har de involverede til at afgøre en så vigtig
beslutning. Som jeg ser det, er der kun 1 til 2 personer, som skal afgøre,
hvad vi andre omkring 80 personer skal rette os efter. Det er bestemt
ikke noget, der huer mig. Jeg kan ikke se, om der er foretaget en
vurdering, om huset overhovedet er egnet til fjernvarme, her tænker
jeg bl. andet på, hvordan huset er isoleret, og om vi har muligheder for
at isolere yderligere. Jeg kan ikke se, om man har foretaget andre
muligheder for varme, f. eks. jordvarme. Vi har et godt areal for
nedgravning af ledninger til dette. Jeg kan ikke se, om der er rettet
henvendelse til en energikonsulent, som må være en god ting at
begynde med. Måske vil man sige, at man har fået energirådgivning,
men jeg fornemmer, at det er fra den mand, der skal fortage
installationen. Jeg har heller ikke set nogle tal for, hvad forbruget vil
komme til at koste. Vi ved, hvor meget olie der er brugt, og vi skal
nødig skulle betale mere for fjernvarmen. Jeg kan ikke se, hvilken
garanti der er for, at vi kan sikre os, at det er et firma, som er medlem
at garantiordninger, eller om vi er på herrens mark, såfremt firmaet går
konkurs. Jeg er også forundret over, at man mener, det er nok at
indhente 2 tilbud. Vi får heller ikke oplyst om, hvilken styring der vil
komme på anlægget. Jeg kan heller ikke se, om den unit man taler om,
også kan bruges til varmtvand installation. Jeg har set en elvandvarmer stå i lokalet, måske kan vi bruge opvarmning fra unitten i
stedet. En meget væsentlig ting er også, hvem skal betale for det hele.
Her har jeg bemærket, at der skal holdes et møde med husstyrelsen
6

den 23. november. Så håber jeg, at I kan fremlægge et budgetforslag.
Vi må, ved en evt. fraflytning,sikre os, at vi, efter en normal afskrivning,
kan få refunderet restbeløbet.
Jeg kan godt få lidt myrekryb, når man tænker på den korte tid der er,
til at afgøre en så væsentlig ting, jeg synes, vi er meget sent ude.
Jeg påskønner da jer, som har påtaget jer et job, som I måske ikke ved
så meget om, men jeg synes, at vi alle skal have ordentlig besked med,
hvad det er, der foregår. Derfor vil jeg foreslå, at der hurtigst muligt
bliver et informationsmøde, hvor tingene bliver lagt åbent frem, så der
ikke opstår utilfredshed og misforståelser. Vi må vide, at tingene bliver
grebet ordentligt an.
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I-dagen den 7.november i Haslev.
Tekst: Palle Maarbjerg

Det var en fin og udbytterig dag, men man må beklage, at fremmødet
ikke var stort; synd for dem, der gik glip af de to gode foredrag.
Henning Jahn har arbejdet i socialforsorgen i fyrre år, og når han
fortæller fra en ikke så fjern fortid, undrer man sig over, hvor
oldnordiske forholdene var, med fastspænding af ”åndssvage”, der ofte
var stemplet som sådanne ud fra en usikker diagnose. Hør for eksempel
hvordan de såkaldt ”åndssvage” selv beskriver deres forhold.
Mors sang
Melodi: Kom maj du søde milde

Åh kære mor der hjemme
jeg længtes efter dig
du skulle bare vide, hvordan
de er mod mig.
De lægger mig i sengen, med
bælte og handsker på.
Åh kære mor der hjemme
jeg længtes efter dig.
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Vi er mange, der var voksne på den tid, og de fleste af os var nok
uvidende om, hvordan forholdene var. Det hænger sikkert sammen
med den gammeldags holdning med at føle skam over for eksempel at
have et åndssvagt barn; sådanne blev gemt væk på en anstalt. Ude af
øje, ude af sind.
Vi skal helt frem til 1980 erne, før der skete gennemgribende
ændringer. At der skete en omvæltning, skyldtes især daværende
forsorgschef Niels Erik Bank Mikkelsen og hans samarbejde med
ombudsmanden Lars Nordskov Nielsen.

Lasse Jensen
Dagens andet foredrag var med Lasse Jensen. Han kaldte sit foredrag
for: ”Fra massemedier til en masse medier”. Lasse Jensen begyndte sin
journalistiske karriere i 1965 på Middelfart Venstreblad. Han har haft
mange, og meget forskellige, ansættelser; chefredaktør på Information
og flere stillinger på Danmarks Radio.
Der er i sandhed en masse medier, der er skrumpet ind og en masse
medier, der er vokset helt ufatteligt. Man kan grunde over hvorfor? Der
er i hvert fald to væsentlige faktorer: vores forbrugsvaner og de utrolig
mange nye måder at få information på. I 1950 var der i Danmark 255
aviser, og i dag er der 30. Der er selvfølgelig nogle økonomiske årsager
til det; vi læser mange forskellige medier, og mange af dem er helt
gratis. Man skal også lægge mærke til, at mange af de nye medier ikke
blot informerer, men også giver mulighed for at ytre sig på godt og
ondt, som Lasse Jensen sagde: Vi er alle journalister!
Når man konfronteres med denne nye medieverden, hvor der sker en
stadig større magtkoncentration over medierne, kan man ikke lade
være med at tænke på, hvad det mon kommer til at betyde for
ytringsfriheden og den alsidige nyhedsformidling.
STADEN
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Revideret regnskab fra
Slagelse Marchen
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Tilly

kke

Leif Johansen
Agnes Jørgensen
Filip Sebastian
Addy Foldager 90 å
Else Knudsen
Tim Brøndel
Aase Høyer
Mogens Kürstein
Jens Mortensen
Palle Maarbjerg 85 år

26. november.
29. november.
7. december.
14.december.
21. december.
16. januar.
16. januar.
21. januar.
27. januar.
31. januar.

Fødselsdag
Gildebrødre i 3. og 4. gilde
inviteres til brunch
den 7. februar kl. 11.00
i Kløverhuset.
Hilsen Palle Maarbjerg
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Gruppen har ordet.
Gruppe A. ved Kirsten Kirkvåg
Vores gruppe er på flere måder en meget sammensat gruppe. En stor
aldersspredning og med forskellige resurser. Vi supplerer hinanden
godt, så vi klarer de opgaver, gildeledelsen stiller os.
Efter sommerferien har vi fået et nyt medlem, der hedder Britta, hun
forventer at lade sig optage til Sct. Georgsaften.
Vi har et fint samvær med gode diskussioner, gode foredrag i
Antvorskov Kirke og andre steder, hvor vi finder fælles oplevelser.
Gruppen er ikke på Facebook, og flere af dem har ikke Internet.
I dag (ude i samfundet) er der mange, der er på Facebook. Jeg har på
fornemmelsen, at de er det flere gange i døgnet. På nogle punkter er
det jo et fantastisk medie. Jeg tænker på den Røde Kors genbrug, jeg er
i, hvor vi laver skrot om til kreativ genbrug. Hver uge lægges fotos ud
på Facebook, hvor det deles med mange brugere, en fin reklame som
giver butikken en masse kunder.
Er Facebook en god ide, måske - men det kan misbruges, og folk bliver
let afhængig af det.
Institut for Lykkeforskning satte 1200 danskere på Facebookafvænning
i en uge.
Emil Stenz skriver i artikel i Politiken den 7. november, at folk bliver lidt
lykkeligere, når de prøver at undvære Facebook i en uge, men at de alle
vender tilbage igen.
Det, de fleste opdagede, var, at de fik mere tid til familien og venner.
Generelt ser det ud til, at der er lidt lykke at hente i en uges frirum
uden Facebook på skærmen.
Men det er ikke alle testpersoner, der gled let og legende gennem
forsøgsugen.
”Jeg blev ikke en hat mere lykkelig af denne Facebookpause, for ved I
hvad? Jeg savnede jer sku ret meget. I en hel uge havde jeg følelsen af
at være gået lidt for tidligt hjem fra en fest”, skrev en.
En anden skriver: ”Jeg blev hverken mere eller mindre lykkelig, men jeg
spildte ikke så meget tid på kattevideoer og foto af madretter, som folk
ynder at sende”.
STADEN

13

Jeg er ikke selv på Facebook og kommer det heller ikke, går jeg glip af
noget? Hvem ved.
I Uge Nyt (uge 46) er der en artikel om Solgården i Slagelse, hvor jeg
boede i 9 år som barn, et fantastisk sted med masser af legekammerater. En gruppe af voksne, som havde boet der som barn,
havde fundet hinanden på Facebook, det har jeg ikke hørt om!
Min barndom i Solgården husker jeg tydeligt som en herlig tid, med
masser af sol om sommeren og lange snevintre.
Mange tænker nok, hun er bare gammel og sær, ja indimellem passer
det, men jeg klarer mig med en gammel Nokia og Internettet, så lidt
afhængig er jeg jo alligevel.

Indkaldelse til gilderådsmøde
Gruppelederne og repræsentanter fra diverse udvalg,
indkaldes til Gilderådsmøde:
Onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 i Kløverhuset.
Dagsorden:
1) Nyt fra ledelsen.
2) Nyt fra grupperne
3) Nyt fra laug og udvalg
4) Forslag til ny skatmester
5) Eventuelt.

Det er vigtigt, at en repræsentant fra grupperne, laug og udvalg
deltager i mødet.
Gildehilsen
Ledelsen / Aase
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Nyt fra ledelsen.
Kære alle i 3. Gilde
År 2015 lakker mod enden, vi har heldigvis endnu et arrangement i år,
en julestue den 6. december, hvor vi skal hygge med mad og
juletraditioner.
Jeg ser med glæde tilbage på 2015 som et godt gildeår, med
spændende aktiviteter og stort fremmøde.
Jeg skrev sidst om en forventning om to optagelser i januar ved
Nytårsgildehallen. Jørgen fra Høng har bedt om at få en pause fra
gildearbejdet og vender tilbage, når han igen er klar. Og Britta har
bedt om lidt mere tid i gildet, inden hun optages, hun vil gerne lære
det hele bedre at kende. Jeg synes det lyder som en god og moden
beslutning.
At træde ind i gildebevægelsen/fællesskabet er en vigtig beslutning.
Til gengæld har jeg aftalt med Jørgen Tubæk, som deltog i den åbne
gildehal i november, at han bliver genoptaget ved nytårsgildehallen
den 30. januar 2016. Det glæder os, at Jørgen, der tidligere har været
gildebror i Sønderborg, Roskilde og Greve, har søgt optagelse i 3.
Gilde, og vi byder Jørgen hjertelig velkommen.
Listen over hjælpere til arbejdsopgaver i gildet er nu færdig og vil blive
udsendt til gruppelederne. Listen sættes i gruppemapperne.
Tøv ikke med at bede om hjælp til forskellige gildearrangementer.
De,der har skrevet sig på, vil meget gerne hjælpe.
Jeg vil ønske jer alle og jeres familier en rigtig glædelig jul og et
lykkebringende nytår.
Samtidig vil jeg ønske for gildebevægelsen, at vi i det nye år må få
mange flere nye gildebrødre, så vi sikrer, at gildebevægelsen vil bestå.
Glædelig jul fra Ledelsen
Aase
STADEN
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TUR TIL SPEJDERMUSEET
OG KØBENHAVNS HAVN.
Teksr: Filip Sebastian Foto: Margot

I de senere år har jeg ofte set beundrende på den spændende nye
arkitektur i Københavns havneområde.
I gruppe B ville vi planlægge nogle fælles oplevelser og en
Københavnertur kom på tale.
Margot kunne straks supplere med, at vi også burde ofre
Spejdermuseet et besøg, og så var der kun tilbage at planlægge
detaljerne for turen.
Det blev så til en fælles udflugt for gruppe B og D lørdag d. 17. oktober.
Vi fyldte bilerne op i Oehlenschlægersgade og kørte direkte til
Spejdermuseet. Her blev vi vist rundt af Claus Pedersen, der var meget
engageret i samlingen, som han havde rigtig godt styr på.
Museet indeholdt en meget stor samling med stort set alt, man kunne
ønske sig at se. Hvis man skulle fremhæve noget, ja så må det især
være det flotte relief af Sct. Georg og dragen udført som smukt
billedskærerarbejde.
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Efter besøget havde Palle og Margot reserveret spisning i Café Loppen
på Christiania. Vi prøvede lidt forskellige velsmagende thai-retter. Det
var et rigtig hyggeligt sted, selvom efterårsluften suste ind igennem de
helt åbne indgangsdøre ( vi beholdt overtøjet på).
Herefter gik turen til Operahuset, hvor vi ventede på havnebus nr. 991.
Desværre var vejret noget gråt og uklart, som efterårsvejr nu plejer at
være, men vi fik en spændende tur helt ud til Sydhavnen og retur.
Hele haveområdet er præget af nybyggeri - heldigvis varieret og med
meget spændende arkitektur – også med god veksling imellem
kontorbygninger og beboelse. – en dag med mange gode oplevelser!
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Nytårsgildehal
Med væbneroptagelse af :
Susanne Friis Jacobsen

Lørdag den 30. januar 2016
Kløverhuset kl. 16.30
Gildehal kl. 16.30
Festmiddag kl. 18.00

Menu:
Forret:
Laksemousse
Hovedret
Kalvesteg stegt som vildt
Dessert
Romfromage med kirsebærsauce
Kaffe med små chokolader
Pris kr. 160,00

Tilmelding til: Tonnie Gillnæs
senest 22/1 16
Tlf.: 2170-6918 Mail: klemp@stofanet.dk
NB: Afbud til gildehal,
tilmelding til festmiddag.
Med festlig hilsen Gruppe C
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Tilly

kke

Susanne Hansen
Erik Becker
Pia Jeppesen
Søren Juul Nerenst
Brian Berthelsen

5. december
15. december
15. december
28. december
14. januar

Kommende arrangementer
4. gilde
Julestue
Nytårsgildehal
Gilderådsmøde

2. december
6. januar
20. januar

Distriktet
Distriktsrådsmøde 1. februar
STADEN
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Gilderådsmøde
Onsdag den 20. januar 2016 kl. 19.30
i Kløverhuset
Udover gildeledelsen skal der stille en repræsentant fra hver
gruppe. Er den valgte gruppeleder forhindret, bedes man finde
en substitut.
Andre er naturligvis velkomne, f.eks. løbsansvarlige, aktive i
fællesråd, brugerråd, distriktet etc.
Mødets funktion er at få overblik over, hvad vi har gjort, og hvad
vi gerne vil gøre i den kommende halvårsperiode.

Forslag til dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Spejderløb.
3. Fællesråd og lokaler.
4. Distriktet.
5. Ny kansler – hver gruppe bedes komme med
forslag til posten.
6. Nyt fra grupperne.
7. Kommende møder / arrangementer / ture.
8. Evt.
På ledelsens vegne
GM Agnete Berthelsen
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Kære 4. gilde.
Tekst: Agnete Berthelsen
Så er 2015 ved at lakke mod enden, men jeg synes, vi har haft et
spændende gildeår at kunne se tilbage på. Der har været stor aktivitet
og mange spændende møder og arrangementer.
I 2016 skal vi have ny kansler. Meld dig gerne allerede nu – hvis du vil
afløse Vagn.
Alle gildebrødre med familie ønskes
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

STADEN
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Gildehal med spejderdeltagelse.
Tekst: Jytte Becker Foto: Søren Juul Nerenst

Kløverhuset var godt fyldt op,
da vi var til gildehal med
spejderdeltagelse den 4.
november. Over 50 spejdere
og gildebrødre fik en god
aften med en masse
underholdning. Inger Juul fra
den arrangerende gruppe bød
velkommen og var igennem
hele aftenen den, der
gelejdede os igennem.
Gruppen havde indbudt
Anette Skov til at fortælle om
sit arbejde som
fængselsbetjent i Jyderup
Statsfængsel. Anette har i
mange år været spejder og er
stadig tilknyttet en
spejdergruppe, i dag som
SMUK spejder. Gennem
hendes foredrag om
hverdagen i et fængsel fik vi
en god forståelse for det
arbejde, hun har valgt. Bl.a.
hørte vi om ture til et ensomt,
men spændende sted i
Sverige, som nogle af de
fanger, der havde børn, fik
mulighed for at deltage i og på
den måde være intensivt
sammen med deres børn
nogle dage.
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Efter foredraget var der
pålægsbolle (i mega størrelse),
kager i flere udgaver og kaffe/
the/sodavand. Medens vi fik
det sidste stykke kage ned, gik
Trelleborg Spejderne i gang
med at fortælle om deres tur til
Sverige. De Grønne
Pigespejdere i Slagelse fortalte
om en meget spændende tur til
London, og til sidst hørte vi om
Høngspejdernes tur til
Bornholm. Sommerlejre er i dag
fulde af oplevelser hver dag og
dermed virkelig spændende at
være med til, men lidt bedre
vejr ønskes næste sommer.
Aftenen sluttede med gildehal,
hvor Nete i sin gildemestertale
kom ind på et af Europas store
problemer,
flygtningestrømmen fra syd
mod nord. Hun opfordrede til
slut til, at så mange som muligt
hjalp til ved
flygtningeindsamlingen
efterfølgende søndag.
En dejlig aften, der netop på
grund af et spændende,
varieret indhold, gik lidt over
den annoncerede tid.

Merete holder 5. min. Sct Georg
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STADEN
Månederne:
1. februar
1. april
1. juni
1. september
1. november
1. december

udkommer:

Deadline:
15. januar
15. marts
15. maj
15. august
15. oktober
15. november

Næste nummer af
STADEN udkommer
1. februar 2016.
Deadline 15. januar 2016
og omfatter tiden
frem til 1. april 2016
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