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Slagelsegildernes
fællessider
MR-affald
Efter vores halvårsmøde i fællesrådet onsdag den 8. maj havde vi lidt
affald fra kaffebordet – men ak – dette syn mødte mig, da jeg åbnede
vores MR container (se billede).
MR betyder mad og restaffald. Pap hører til under genbrug!
Vi vil gerne have lejeindtægter fra andre, men dette her kan vi ikke byde
vores gæster, som f.eks. de, der skal holde fest i huset nu på søndag, og
beholderen først bliver tømt på mandag.
Ifølge udlejningskalenderen tyder det meget på, at det er os selv, der har
æren. Jeg ved godt, at når man er færdig med et arrangement, så er vi
alle godt trætte og vil gerne have fyraften, og det måske går lidt stærkt
med oprydningen.
Problemet med fyldt affaldsbeholder er selvfølgelig størst i vinterhalvåret,
hvor vi kun får tømt hver 14. dag. Fra på mandag den 13. maj er der
tømning hver uge, men derfor skal der stadig ikke i pap i beholderen!
Ifølge vores udlejningsregler skal affaldet sorteres. Alt affald, der ikke
hører hjemme i affaldsbeholderen skal lejer selv bortskaffe (f.eks. dåser,
glas, vinflasker og pap). Dette gælder selvfølgelig også for os gildebrødre!
Husk det venligst næste gang I benytter Kløverhuset og ikke mindst af
hensyn til miljøet!
Agnete Berthelsen
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Loppemarked
Først vil vi godt sige en stor tak til alle gildebrødre og ægtefæller, som deltog i vores loppemarked enten ved at indlevere effekter for salg, bage kage og/eller ikke
mindst alle dem, som brugte en søndag på at sælge vores varer.
Vi havde en rigtig god og hyggelig dag samt et flot økonomisk resultat.
Efter lidt eftersalg solgte vi for samme beløb som sidste år ca. 10.500,- og overskuddet blev på 9.790,-.
På Majmødet blev det aftalt, at vi fortsætter igen næste år, hvor loppemarkedet bliver afholdt søndag den 29. marts 2020. Så sæt kryds i kalenderen den dag.
Styregruppen ønsker fortsat opbakning fra alle gildebrødre, og for fortsat at kunne
have rigtig gode ting og et stort udvalg, bedes I allerede nu være opmærksomme,
hvis I hører fra familie eller venner, at de vil give noget til en genbrugsforretning.
Så prøv, om det ikke kan gemmes til os. Hvis tingene ikke bliver solgt, vil de alligevel ende hos Røde Kors.
Med gildehilsen
Styregruppen
Karen og Margot fra 3. og Ulla fra 4. gilde
Tekst: Ulla Broløs
Foto: Søren Nerenst
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Grib chancen, deltag i nabodistrikternes højskole.
Giv gruppearbejdet et pift i 2019-20.
Dragsholm distrikts højskole ar bejder med temaet Grænser.
De har lavet højskole oppe nordpå i mange år, men er ikke helt færdige
med planlægningen endnu. Der er plads til os.
Nærmere oplysninger hos DUS Jette Rasmussen, tlf. 59277269,
mail: jetteogfrode@mail.dk
Gøngernes distrikts højskole ser på Danmarkskanonen.
De starter torsdag 19. september 2019 i Sognehuset i Faxe, med oplæg af
Bertel Haarder. Midtvejsmøde er samme sted onsdag 20. november 2019
med oplæg af efterskoleforstander Henrik Friis fra Karise. Sidste møde i
foråret. Frist for tilmelding 20. maj 2019. Vi kan godt komme med
alligevel.
Nærmere oplysninger hos DUS Inga Gustafsen, tlf. 5171 4867, mail:
igustafsen@gmail.com

Der er normalt 3 fælles møder i forløbet: Start, midtvejstræf og
afslutning. Ved disse lejligheder skal man uden for hjemegnen for at få
praktiske oplysninger og inspirererende oplæg. Fyld bilen op og få en
dag ud af det. Det meste handler om gode samtaler om væsentlige
emner hjemme i de vante omgivelser.
Der kan være udgifter til oplægsholdere, kaffe og kørsel m.v.. Det er
stadig en billig form for studiekreds-virksomhed, oven i købet sammen
med folk man er tryg ved at være sammen med. Gildegrupper kan
deltage. Det kan også være interessegrupper på tværs af grupper og
gilder. Er der en vilje, er der en vej.
Alle kan kontakte mig og/eller Jette og Inga hurtigt, så I kan få det bedst
mulige grundlag for at vurdere om I kan deltage.
Med gildehilsen DUS Ole Skude, 4. Slagelse
Ole Skude, tlf. 2137 1643, mail: goskude@gmail.com
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Kongernes Danmark –
en rejse i tiden
for spejdere 7-12 år - lørdag den 4. maj

Sct. Georgs Løbet 2019

En fantastisk lørdag – i regn og blæst, hagl og sne, lidt regn og
til sidst varme og strålende sol, deltog glade spejdere i alderen
fra 7-12 år i Sct. Georgsløbet, hvor temaet var ”Kongernes Danmark – en rejse i tiden”, arrangeret af de to Sct. Georgs Gilder i
Slagelse. Løbet blev afholdt i området omkring Frederikshøj.
Spejderne kom fra Slagelse, Høng og Gørlev og Ringsted – og fra
2 forskellige korps: KFUM-spejderne og Det Danske Spejderkorps. I år manglede De Grønne Pigespejdere, da de samme lørdag fejrede deres 100 års jubilæum i Århus.
Patruljerne ”besøgte” 6 tidsaldre, dvs. der var opgaveløsning
med opgaver med relation til de 6 konger/dronninger:











Staden 6

Gorm den Gamle og dronning Thyra – her blev der arbejdet med usynlig skrift i runeskrift. Den usynlige skrift blev
fremkaldes over bål, fyrfadslys eller strygejern. Endvidere
fremstillede hver spejder et navneskilt, hvor ens navn
blev skrevet med runer.
Valdemar Sejr – hvor Dannebrog naturligvis var opgaven. Der blev hejst flag, bundet flagknob og råbåndsknob,
spejderne fortalte om sagnet, lagde flaget rigtigt sammen
og meget andet der handlede om det 800 år gamle flag.
Dr. Margrethe den 1. – her blev der på ægte middelaldervis hakket gulerødder og hvidkål samt knækket valnødder
med dolk. Den færdige råkost blev serveret på en brødbrik.
Frederik den 3. – her var der en samarbejdsopgave, hvor
man to og to med bind for øjnene blev guidet gennem en
bane af en patruljekammerat.
Chr. den 4.- Her var kronjuvelerne på Rosenborg på programmet. Spejderne red på (kæp)heste fra Rosenborg til
Rundetårn og hentede kronjuvelerne. Bagefter skulle de
svare på spørgsmål om kronjuvelerne.
Frederik den 7. – her blev der forsigtigt gravet ting ud af
en gravhøj og efterfølgende var der en kimsleg over de
gamle ting.

Hjemmefra havde spejderne arbejdet med årets løbs-pas, hvorved spejderne fik viden om kronjuvelerne, hvem der bærer dem,
hvor de må bæres, hvor de opbevares og ikke mindst om de 3
stk 130 kg tunge sølvløver, der blev fremstillet af sølv fra Sølvminerne i Kongsberg i Norge. Alle disse oplysninger skulle spejderne bruge i løbet af dagen.
Ved hver post fik spejderne efter endt opgaveløsning et dannebrog der blev klistret ind i løbs-passet.
”Spejderne gik til opgaverne med iver, gode forkundskaber, viden, fantasi og fantastisk godt humør,” fortæller Inger Juul fra
planlægnings-teamet og hun fortsætter: ”Stillede opgaverne
større krav end spejderne kunne honorere, så blev patruljen hjulpet lidt på vej, hvorved de kunne tilegne sig ny viden og komme
klogere hjem end de kom”.
Efter løbet blev der serveret chokoladeboller med sodavand til
alle efterfulgt at tovtrækning. Her blev spejderne delt op i 4 hold
på tværs af grupper og korps. Og så blev der trukket, kæmpet og
råbt. En gang tovtrækning, det giver varmen.
Ved afslutningen af løbet blev årets Sct. Georgsløbs vindere kåret
med uddeling af læderlapper til standerne. Spejdertraditionen tro
gjaldede spejderråbene fra deltagerne til de bedst placerede patruljer:
7-10 år – De bedste patruljer: 1. plads: Grøn Bande, Høngspejderne, DDS. 2.plads: Blå Bande, Høngspejderne, DDS. 3. plads:
Musene, Ringsted gruppe, DDS.
10-12 år: De bedste patruljer: 1. plads: Tveskæg, Trelleborg,
DDS. 2. plads: Syvsover, Trelleborg, DDS. 3. plads: Ulvene,
Ringsted gruppe, DDS.
TurnOut (samarbejde og opførsel):7-10 år: Blå Bande, Høngspejderne, DDS. 10-12 år: Tveskæg, Trelleborg, DDS. Bedste flok
blev Høng, DDS.
Med gildehilsen
Inger Juul
4. Sct. Georgs Gilde i Slagelse
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15 – 16. juni 2019
Der er allerede nu pænt med tilmeldinger til den 19. Slagelse March, ligesom
tilladelser, tilrettelægning m.m. forløber planmæssigt.
Alle hjælpere har fået en hjælperliste hvor man kan læse hvor og hvornår man
skal være med. Hvis der er gildebrødre som ikke har fået listen, og gerne vil være
med, så kan der altid bruges nogle flere hænder. Du skal blot give Jørgen et ring.
Tilmeldingerne kommer jævnt ind ligesom vi har fået tilsagn om nogle hold.
Holdet ”High Five” kommer med 16 – 22 deltager og Michael Rosendæks hold
med 10 – 12 deltagere.
To af rastepladserne vil blive ændret i år. Rast 3 i Rosted (supperasten) flyttes ud
på græsarealet og etableres i telt og to pavilloner og rast 1 søndag etableres på Pplads syd kant af Bakkely skov i 3 pavilloner. El og vand trækkes begge steder fra
nabohusene.
Afstanden til rast 1 om søndagen bliver forlænget med en km., til gengæld er
afstandene mellem de øvrige raster nede på 8 – 9 km.
Vi håber på en god march så vi igen i år kan sende nogle glade og tilfredse
marchgængere hjem samt få et pænt overskud til dispositionsfonden.
Vi ses til den 19. Slagelse March.
Med gildehilsen

Ole
Jørgensen

Ulla
Broløs

Slagelsemarchen 2018.

Thomas
Junker

Flemming
Bjerring

Jørgen
Kyhn

Foto: Jørgen Kyhn
STADEN
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Fødselsdage i juni, juli og august

Tillykke

Juni 2019:
Preben Rasmussen
2.06.
Anna-Sophie Ross
9.06.
Kirsten Kirkvåg
12.06.
Solveig Johansen
23.06. 75 år
Anne Marie Sørensen 24.06.
Merete Nielsen
24.06.
Hanne Bentsen
26.06.
Juli 2019:
Jørgen Tubæk
1.07.
Thorkil Østergaard
23.07.
Inger Grønborg
27.07.
Hanne Bang Mikkelsen 31.07.
August 2019:
Susanne Jensen
4.08.
Jubilæer:
Solveig Johansen
50 år den 5.06.2019

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
3. Gilde:
8. juni:
Fødselsdagsgildehal
14.august
Åben friluftsgildehal
23. august:
Sognenyt
28.august
Gilderådsmøde
Slagelsegilderne:
15.-16. juni
Slagelsemarchen
Distriktet:
12. juni
Friluftsgildehal
STADEN

9

Besøg hos Ostebørsen i Vemmelev.
En fin forårsaften - den 10. april 2019 - mødtes 26 gildebrødre i Ostebørsens dejligt lyse gæstelokale. Besøget var arrangeret af Aktivitetsudvalget,
som havde lovet os et spændende foredrag om Ostebørsens historie. Imidlertid fik vi som det første at vide, at foredragsholderen havde fået forfald,
så det var en sød kvindelig substitut, Lene, der tog imod os. Hun var uddannet kok fra Nyborg Strand, men havde kun været ansat i Ostebørsen i
2 måneder, så det blev ikke til så meget historie. Men på en fin måde fik
hun reddet den lidt penible situation og fik os videre til det spændende
emne.
Der var dækket flot op med en lækker ostetallerken ved hver plads, og der
var hvidvin på bordene. På tallerkenen var der smukt arrangeret 8 forskellige ostetyper og diverse hjemmelavet tilbehør, og der var hjemmebagt
brød af økologisk mel fra Mejnerts mølle. Hvidvinen var rigtig god. Der
var et ark med oplysninger om de enkelte oste og Lene fortalte om dem,
og hun havde en stor viden om de enkelte ostetyper tallerkenen rundt.
Der var bl.a. en type, der ikke kunne anbefales til gravide. Sjovt nok skabte den oplysning en masse grin.
Jeg synes, alle ostene var lækre, men det har der måske været delte meninger om. Men vi spiste og hyggede os, mens solen sank og sendte nogle
af sine sidste stråler ind i øjnene på os.
Der var jo åbent for salg i ostebutikken, og jeg tror, mange af os faldt for
fristelserne. Der var utroligt mange oste at vælge imellem samt diverse
hjemmelavet tilbehør. Det er dyrt, men dejligt.
Tak til aktivitetsudvalget for en spændende oplevelse.
Anne Marie

Bemærk - nyt arrangement!
Åben friluftsgildehal d. 14. august i Kløverhuset
Nærmere omtale vil blive tilsendt.
Ledelsen
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Bisserup-lejren
Vores tur til Bisserup bliver denne gang fra fredag d. 26 til lørdag d. 27 juli.
Vi har lejren fra fredag kl. 10 til lørdag kl.12.00.
Vi vil hygge os med bål, sang, musik og sjove lege.
Du er velkommen enten fredag eller begge dage, hvis du har lyst til at overnatte i
det grønne.
Der er plads til alle, håber vi ses.
Husk du skal selv have al forplejning med.

Sommerudflugt
Søndag den 8 september har vi vores planlagte sommerudflugt.
Turen går denne gang til Thorsvang Museum i Stege på Møn.
Thorsvang er Danmarks samlermuseum og et kulturhistorisk museum. Det rummer
en mængde genstande samlet over en årrække af Henrik Hjortekær.
Vi mødes i Kløverhuset kl.10, derefter fordeler vi os i bilerne. Der vil være kørelejlighed til alle.
Du skal selv have madpakke med.
Pris pr. person 135 kr., som dækker benzin, entre og kaffe kage i cafeen.
Tilmelding senest den 25. august 2019 til Hanne på 40 53 64 90 SMS eller mail
hanne.bang.mikkelsen@gmail.com
Aktivitetsudvalget Marianne, Merete og Hanne
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Gruppen har ordet
3 gode ting om dagen
Jeg har gennem nogen tid prøvet at nedskrive 3 gode ting/oplevelser
om dagen, som gør mig glad.
Til stor glæde har jeg opdaget, at 3 ting hurtigt bliver til flere.
En typisk dag for mig som gør mig glad:
At kunne stå op og gå en tur.
At se sin hund ligge vandret i luften af glæde, når vi skal på morgentur.
At få folk til at kigge op fra mobilen og sige godmorgen.
At se sine børn, når de lige kommer forbi, kigge med SÅ ægte kærlige
øjne på SINE børn.
At ha’ en god ven eller veninde at tale med, tie med, grine med, græde
med, spise med, betro sig til og læsse af på.
At se sit store barnebarn med søvnige øjne åbne tagvinduet og råbe
godmorgen, mens jeg sidder i solen i haven og nyder min kaffe.
At nogen tømmer min opvaskemaskine.
At se en ny spire vokse frem i haven eller på marken.
At kunne se og høre fuglene.
At se et spindelvæv under loftet være helt støvet og en ”kop” stadig
lave et nyt.
At studere en regnorm under havegravningen.
At høre sit barnebarns kammerat, på 22 år, uden generthed i stemmen
råbe ”HEJ Momme” tvært hen over en bred vej.
At tænke på at jeg får lov til at opleve mine børn og børnebørn vokse
op og at jeg har fået lov til at opleve forår, sommer, efterår og vinter
om og om igen.
At tænke på mine gode og givtige venskaber både i Sct. Georgs Gildet
og så mange andre steder.
Alt sammen bare på én dag. I morgen håber jeg også, det kommer gode ting – ellers må jeg kigge efter dem
Prøv at skrive jeres 3 gode ting ned på et stykke papir og I vil opdage,
at de gode ting langt overskygger de dårlige og at 3 ting hurtigt bliver
til mange flere.
Hvis der er noget, man ikke kan eller er i stand til, så er der så meget andet
man heldigvis kan.
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Hvis der er noget, man ikke kan eller er i stand til, så er der så meget andet
man heldigvis kan.

Elisabeth, gruppe E

Sct. Georgs Aften
Merete er nu indsat som
ny kansler.
Det nye lille lyshjul foran
højbordet.

Fotos: Elisabeth
STADEN
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Til lykke
20.06.
22.06.
29.06.
07.07.
09.07.
23.07.
28.07.
29.07.
15.08.
17.08.
26.08.
27.08.

Jørgen Kyhn
Knud Vagn Larsen
Inger Juul
Marianne Martinsen
Finn Nielsen
Ellen Smidt
Knud Wilken-Jensen
Estrid Flensborg
Solveig Møller
Jan Rømer 60 år
Lars Egeskov
Kirsten Nielsen

Kommende arrangementer
4. Gilde
21.08.
Gilderådsmøde
Fælles arr.
15.-16.06. Slagelsemarchen
Distriktet
12.06.
Friluftsgildehal i Ringsted
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Det vil glæde gruppe 1 Spurve at se gildebrødre med ledsagere
Til
Fødselsdagsgildehal
Lørdag, den 7. september kl. 17:00 i Kløverhuset
Program for aftenen:

17:00 – 17:20

Vandrehal

17:20 – 17:50

Gildehal
(udendørs/indendørs alt efter vejret)

17:50 – 18:15

Velkomstdrink

18:15 - ?

Grill arrangement
Vi griller udendørs, men spiser indendørs.

Prisen er endnu ikke fastsat men vil være overkommelig.
Evt. afbud fra gildebrødre samt tilmelding af ægtefæller til
Ellen smidt, tlf/sms.6083 6884 el. mail ensmidt@gmail.com
eller
Jørgen Kyhn, tlf/sms. 4157 7118 el. mail joergen.kyhn@gmail.com

15

Væbnergildehal uden nye væbnere
Sct. Georgsgildehallen er tiden for udskiftning af lederposter. Kanslerembedet
skiftede efter 3 års turnus fra Kirsten
Nielsen til Agnete Bertelsen. Posten var
og er i gode hænder.
Der var ingen nye væbnere at optage i
væbnergildehallen denne gang. Der er
ikke tradition for at tale politik og religion i gildesammenhæng. Det gjorde gildemester Vagn heller ikke, men han
havde fat i, at der næppe er noget, der
kan sætte sindene i bevægelse som mad:
vegetar, veganer, glutenfri osv…... Vagn
holdt en underholdende og oplysende
gildemestertale om sundhed, overtro,
deklarationer.

Fotos: Søren Nerenst

Den efterfølgende væbnerfest blev også
en hyggelig oplevelse. Vi fik god mad
”ude fra”. Der indgik en praktisk opgave
med at sy en medbragt knap i et skærf.
Så nu kan vi både komme til fest i kongehuset og få duelighedstegnet ”sy selv
din knap i” hos mini-spejderne.
Vi sluttede af med en lærerig quiz om
FN’s 17 verdensmål til 2030 og nogle
tankevækkende svarmuligheder. Trods
krige, klimakrise og politisk dumhed
sker der noget i vores brogede verden.
Tak til gruppe 4 – Solsortene – for et
smagfuldt, hyggeligt og lærerigt arrangement.
Ole Skude
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Oldebjerg
En dejlig forårsdag den 24. april havde alle 5 grupper valgt at
holde gruppemøde i det fri, så 20 gildebrødre og fæller mødte
op på Oldebjerggrunden bevæbnet med handsker og værktøj til
hoveriarbejde.
Solen kom igennem skydækket midt på eftermiddagen og fuglene sang lystigt. Flaget blev hejst på den nye flagstang, og der
herskede en dejlig ro over stedet. Men så startede 4 motorsave
og buskryddere og ”hoveriet” var i gang. Store træstammer blev
skåret op, og trillebørene kom i brug, og brændet blev kørt i depot og stablet fint.
Toiletter og stuga blev rengjorte, og muldvarpeskuddene led en
krank skæbne.
Der blev tændt op i bålet, og vi kunne senere med god appetit
nyde Mariannes lækre frikadeller og Ullas kartoffelsalat.
Heldigvis bestemmer vi selv og især ens krop, hvor hårdt vi må
tage fat, men jeg tror alligevel, der var flere, der var lidt ømme
næste dag og armene synes ekstra lange – men tænk, der var
ikke én eneste myg, der generede! Hvor mon de havde gemt
sig?
Jeg skal hilse fra Brian og takke for det veludførte arbejde og
ifølge udlejningskalenderen er der stor aktivitet på grunden her i
maj måned, hvor der kommer mange spejdere og slår lejr.
Nete
Foto: Søren Nerenst
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Væbnerfesten: Nete over tager opgaven efter Kir sten som ny kansler .
Foto: Søren Nerenst
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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. september 2019
Deadline 15. august
og omfatter tiden
frem til 1. november 2019
Stof til Staden - kontakt lokalredaktørerne:
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

Ansvarshavende redaktør:
Filip Sebastian
58 18 61 63/ 21 45 37 67 - Filipsnekkerupvej@gmail.com
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