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Nyt fra Fællesrådet

Siden 2004 har Margot været chef for Staden. Igennem alle årene er vores
blad udkommet til punkt og prikke 14 dage efter deadline. Altid med
spændende indlæg og meget flotte forsider. Vi har alle sat stor pris på
Margots flotte arbejde – og det har uden tvivl krævet mange timer.
Men nu er det slut. Margot har efter 12 år på posten bedt om at blive afløst, og det har vi stor respekt for.
Dette nummer af Staden bliver derfor Margots sidste blad.
Vi påskønner din store indsats gennem alle årene. Tusinde tak fra os alle!
Vi har dog været så heldige, at Filip Sebastian har taget udfordringen op,
og han står klar til at videreføre Staden. Det er dejligt, at Filip vil påtage sig
jobbet, så vort blad kan fortsætte. Selvom de fleste af os kan modtage oplysningerne elektronisk, er det nu dejligt at sidde med Staden i hånden og
kunne læse det ved havebordet.
På vores netop afholdte majmøde blev det i øvrigt besluttet at ændre antallet af udgivelser på årsbasis til 5 numre mod de nuværende 6.
På majmødet tog vi i Fællesrådet afsked med afgående gildemester fra 3.
gilde Aase Høyer og kunne i stedet byde velkommen til Leif Kirkvåg, ny
gildemester i 3 gilde.
Arbejderne med separering af kloakken i Teglværksvej og tilslutning til
fjernvarmen forventes at ske hen over sommeren – læs mere i referatet
fra majmødet.
Rigtig god sommer til alle.
Agnete Berthelsen

STADEN

3

Sct. Georgs Løbet 2016
Tekst : Helle Larsen Foto: Margot Maarbjerg

I dette nummer af Staden er det flokleder hos de grønne pigespejdere i
Solbjerg, Helle Larsen, der har et indlæg. Hun var vældig begejstret for
løbet og skriver sådan:
75 spejdere til Sct. Georgs Løb i Slagelse

Den 30. april deltog De grønne pigespejdere fra Solbjerg i Sct. Georgs Løb. En dejlig formiddag arrangeret af Sct. Georgsgilderne i Slagelse. 75 spejdere fra lokalområdet deltog. Temaet var ”Globetrotter”.
Før løbet havde de deltagende grupper fået udleveret et pas med bl.a. ”de internationale sportegn” plus en lille opgave med at lære at sige ”god dag” på 6 forskellige sprog.
Spejderne blev ført rundt på området ved Frederikshøj i Slagelse, fra post til post,
ad en rute guidet vha. de internationale sportegn.
De grønne pigespejdere fra Solbjerg synes det var sjovt at deltage. De har tidligere
deltaget. Arrangementet er nemlig et tilbagevendende løb, arrangeret af gildebrødrene (m/k), som alle bidrog med deres tid. For tid (og kreativitet) er nemlig
det, det kræver at arrangere et løb som dette.
Tak til Sct. Georgsgilderne i Slagelse, som sørgede for at spejderne og deres ledere
fik en rigtig hyggelig formiddag sammen. 25 gildebrødre, som ganske frivilligt aktiverede spejderne med gode og sjove aktiviteter. Stor tak for arrangementet, vi
kommer igen næste år.

Der blev gået til den ved tovtrækningen. Hiv ø høj.
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Den svære kunst at binde knob. Her viser Brynhild, hvordan det skal gøres

Selv om man ikke er godt gående, kan man godt være med. Leif tager imod spejderne og sørger for at give dem et stempel i passene.
STADEN
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Fælles gildemøde for 3. og 4. Sct. Georgsgilde
Slagelse
Onsdag den10. februar 2015 kl. 19.30 i
Kløverhuset,Teglværksvej 11, 4200 Slagelse.
Indbydelsen lød:
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.

Det var en interessant aften, hvor jeg gik klogere hjem, end jeg
kom.

En aften hvor foredragsholderen fortalte noget helt andet, end
jeg havde forventet.
Vi fik historien om Vallekilde Højskole for 150 år siden, lidt om i
dag og om forventningerne om 150 år. Torben Smidt Hansen delte mange tanker med os om, hvad vor tid og hvad fremtiden kan
bringe. Han bragte os vidt omkring og fik sikkert inspireret mange til at kigge nærmere på forskellige ting.
Noget af det, jeg fik med hjem, og som jeg har set nærmere på,
er blandt andet:
´
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NASAs berømte Golden Record.
En plade i guld, som rumforskerne puttede ind i
sondene Voyager 1 og Voyager 2, da de i 1977
blev sendt af sted på langfart i solsystemet. På
pladen ligger der lydoptgelser, musik og billeder
fra Jorden samt diverse abstrakte angivelser af,
hvor i Universet vores lille klode ligger.
Tanken er, at eventuelle intelligente væsener,
der langt ude i rummet skulle møde en af sonderne, fra den gyldne plads kunne afkode, hvor
og hvad Jorden er. På denne side, kan du gå ind
og se hvad de gyldne plader indeholder:
http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/
goldenrec.html

www.worldometers.info/da/ -Hvor vi kan finde aktuel statistik om hele verden lige nu. En side der kan
være svær at slippe igen.

Tips til en god bog: Den danske borgerkrig
2018-24 af Kaspar Colling Nielsen

Noget om droner – hvis man overvejede en fremtid som vognmand, så var det måske en god ide at sadle om nu!
Tak til de to grupper for en inspirerende aften.
Med gildehilsen
Inger Juul 4. gilde

Redaktøren takker af.

Ting har den tid, den har.

Og nu er den tid kommet for mig. Dette nummer af Staden er mit det sidste, og det er med en vis vemod, jeg slutter. Jeg har været utrolig glad for
at lave Staden og meget glad for den opbagning og støtte, jeg har fået i
de 12 år, jeg har været redaktør. Jeg håber, at den samme opbakning vil
blive givet til den nye redaktør. Jeg vil også benytte lejligheden til at sige
korrekturlæserne tak, det har ikke været lige nemt med kommaer og stavefejl. Bladudbringerne skal også have tak, for i slud og regn og al slags
vejr er Staden altid kommet ud til tiden. Jeg ved ikke, om I alle ved det,
men jeg har modtaget en gave fra jer alle, som jeg vil sige mange, mange
tak for.
Tag for mange gode år med udfordringer og opgaver, som jeg nu må finde et andet sted.
Margot
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Slagelse March 2016 Tekst : Jørn Kyhn

16. Slagelse March er ved at forlade tegnebrættet og overgå til praktisk
virksomhed.

Det vil sige, at tilladelser fra Slagelse Kommune, lodsejere og Politiet er i hus.
Der udestår nu kun en momsfritagelse fra Skat.
Vi har p.t. 191 tilmeldinger, heraf er de 183 militære marchgængere, som alle skal
gå 2 x 40 km som kontrol inden turen til Nijmegen, Holland i uge 33.
Vi forventer, at der vil være mellem 550 - 600 gængere ude at gå, fordelt med
halvdelen på hver marchdag.
Vi starter fredag den 17. juni kl. 19.00 med opstartmøde for alle hjælpere.
Her vil I blive informeret om antal deltagere, rastepladsvirket, priser m.m.
Alle hjælpere har fået en mail/brev, der fortæller hvor og hvornår, I hver især skal
virke.
Kl. 06.00 lørdag morgen sender vi 40 km-gængerne afsted. 25 km gængerne må
starte fra kl. 07.00 og 10 km gængerne fra kl.08.00. Alle skal være i mål senest kl.
17.00.
Marchruterne er de samme som de foregående år, dog med enkelte småændringer, hvor dette har været hensigtsmæssigt.
43 gildebrødre m.fl. er i sving i løbet af weekenden. For os alle gælder, at vi skal
være med til at give marchgængerne en god oplevelse, så de får lyst til at komme
igen næste år.
Marchen er optaget i Dansk Motionsforbunds Vandrekalender, ligesom den har
været omtalt i Uge-Nyt i uge 17, samt i Sjællandske mandag den 9. maj. Vi sender
yderligere pressemeddelelse ud i begyndelsen af juni til lokalpressen samt
P4-Sjælland og TVØST.
Vi kan stadig bruge hjælpere, så har du lyst at være med, så ring el. sms til Jørgen
på 4157 7118.
Se i øvrigt marchens hjemmeside på www.slagelsemarchen.dk
Glæd jer til at være med.
Ulla
Sekretariat
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Kai Boye
Marchruter

Jørgen
Marchleder

Thomas
Logistik

Ole og Brian
VUC, Sikkerhed

T il-

Preben Nohr Rasmussen
Lia Winkler04. september.
Anna Sophie Ross
Kirsten Kirkvåg
Solveig Johansen
Merete Nielsen
Anne Marie Sørensen
Hanne Bentsen
Jørgen Tubæk
Troels Foldager
Inger Grønborg
Hanne Bang Mikkelsen
Susanne Jensen
Kai Boye Hansen

02. juni.
04. juni.
09. juni.
12. juni
23. juni.
24. juni.
24. juni.
26. juni.
01. juli.
01. juli.
27. juli.
31. juli.
04. august.
14. august.
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Sct. Georgsaften 20 . april 2016
Tekst og foto: Margot Maarbjerg

Sct. Georgsaften blev en stor aften i 3. gilde. Der skulle indsættes en ny
gildemester, skatmester, fane - og dørherold. En ny gildebror skulle optages og et 40 års jubilæum skulle fejres.

Britta Petersen blev ny gildebror.
Britta har været tilknyttet gruppe A
og har der befundet sig så godt,
at hun bestemte sig for at blive optaget,
hvad vi er meget glade for.
Et stort velkommen til dig Britta.
Gurli Stick har været gildebror i 40 år, og har om nogen præget 3. gilde.
Altid har hun stillet sig til rådighed ved alle opgaver, der skulle løses.
Vi er aldrig gået forgæves ,hvis vi manglede en hjælpende hånd.
Det være sig spejderløb, Slagelse Marchen, Sct. Michaels Nat. Der er blevet lavet megen god mad fra din hånd.
Selv op i en høj alder var du med på teltlejr i Bisserup.

At være i gruppe sammen med dig har
altid været noget særligt.
Du er en gildebror, vi altid kan stole på
og som lever op til gildeloven.
Til lykke med de 40 år.
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Faneherold: Tim Brøndel. Gildekansler : Elisabeth Holmgaard.
Gildemester : Leif Kirkvåg. Gildeskatmester : Brynhild Hald.
Dørherold: Marianne Clausen.

Efter at Aase Høyer har været gildemester i 3 år, har vi fået en ny gildemester, Leif Kirkvåg.
Aase du har været en meget fin gildemester, du har holdt mange gode
gildemestertaler og styret 3. gilde med venlighed og myndighed.
Velkommen til Leif, det er snart mange år siden, vi har haft en mand som
gildemester, så det glæder vi os til.
Velkommen til Tim som ny faneherold og velkommen til Marianne som ny
dørherold.

STADEN
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Nyt fra ledelsen.

Den nye ledelse har haft sit første ledelsesmøde.
Vi har dannet de nye grupper og lavet den nye folder med datoerne
for gildets arrangementer. Gruppelisten udleveres ved fødselsdagsgildehallen den 4. juni.
Aktivitetsfolderen uddeles med det nummer af Staden, der udkommer den 1.juni.
Udendørsudvalget har ønsket at afskaffe de faste datoer for
”Hoveridagene” og vil i stedet for indkalde til arbejdsdage efter behov. Vi gør opmærksom på, at der i hæftet ”Omgangsformer i
3.Gilde” vedrørende gildearrangementer står,
at afbud til arrangerende gruppe skal ske senest 3 dage før.
Derefter er man pligtig til at betale arrangementets pris til den
arrangerende gruppe, beløbet kan evt. opkræves af skatmesteren
På given foranledning indskærpes dette fra og med det nye gildeår.
Vedrørende opvask efter gildearrangementer skal gruppen
selv lave aftale med Marianne. Der skal betales 10 kr. pr. deltager.
Rengøring af lokalerne betales af gildet.

Nu er P-pladsen over for Gildehuset færdiglavet.
Den er beregnet til, at arrangørerne af et gildearrangement og/eller
et privat arrangement, kan parkere der ovre. (Der er kun 8 pladser)
I Kløverhuset kommer der til at hænge en nøgle, som kan åbne og
låse bommen. Den, der åbner, skal også sørge for at låse bommen.
Hold pladsen låset under arrangementet, så det kun er arrangørerne, der bruger den.
Husk at låse, når arrangementet er forbi.
Fremover udkommer Staden 5 gange om året i stedet for 6 gange,
idet november- og december- nummeret udsendes som ét blad.
Med gildehilsen
Ledelsen: Leif, Elisabeth, Brynhild.
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Sommerudflugt søndag den 21. august 2016.

I år går turen til Borreby Herreborg:
Borreby Herreborg blev bygget i 1556 af daværende rigskansler Johan Friis, som et befæstet voldsted. Borreby Herreborg er en af fem
Herreborge i Danmark og er bygget i sengotisk/renæssance stil. Senere udvidedes borgen med endnu en voldgrav, da Christian Friis
overtog. Borreby er især kendt fra ”Vinden
fortæller om Valdemar Daa og hans døtre”, H.C. Andersens fortælling om
Johan Friis’s nevø, som måtte gå fra Borreby, da hans bestræbelser som
alkymist slog fejl. Borreby blev i 1783 købt af Generalmajor Joachim Melchior Holten Castenschiold og har siden været i familiens eje.

Vi mødes kl. 10.00 på VUC og fordeler os i bilerne. Har I fundet sammen inden turen, så er det helt perfekt. Vi kører til Skælskør Bibliotek hvor vi spiser vores medbragte mad. Derefter kører vi til Borreby
Herreborg, hvor der er rundvisning, foredrag, kaffe og kage.
På hjemvejen finder vi et sted at købe en is, hvis der er stemning for
det.
Prisen for deltagelse er 155 kr. pr. person ved min. 20 personer.
Tilmelding til Kirsten H. på harbech@mail.dk eller mobil 2081 3448
senest den 1. juli 2016. Oplys venligst om du har bil med, så vi er
sikre på at have pladser nok. Betaling på gildets konto regnr. 2204,
kontonr. 0717460561 (Nordea) senest den 15. juli 2016.
Angiv betalingen med navn og mærk med Sommerudflugt.
Vi glæder os til endnu en sommertur sammen med jer.
Aktivitetsudvalget

STADEN
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Gruppen har ordet.
Gruppe D ved Palle Maarbjerg

At lære er at leve.

At lære er at ville
befri sin ensomhed,
at stå ved livets kilde
og ydmygt knæle ned,
at spejle sig i tider,
der sov på kildens bund,
mens nye bølger glider
som tegn mod hånd og mund.
Så syng da Danmark,
lad hjertet tale,
thi hertesproget er vers og sang,
og lære kan vi af nattergale,
af lærken over den grønne vang.
…..

Man længe nok må sige,
at kærlighed er blind,
det bli´r dog lysets rige,
hvor ret den strømmer ind,
og han har aldrig levet,
som klog på det er blevet,
han først ej havde kær.
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Ja! Hvad er det at lære? Og hvad
skal vi lære vore børn?
Det kan jeg ikke lade være med at
tænke på, når jeg hører tidens aktuelle snak om ”læringskanon” og
Pisa eksamensmål med tilhørende
prøver. Når politikere anvender
udtrykket ”Fjumreår” om en tid til
afklaring og eftertanke. Når politikerne planlægger undervisningen
frem for at sørge for rammerne.
Når der kræves størst mulig
”vidensindpumpning” på kortest
mulig tid; samtidig med at der
kræves en omfattede inklusion.
Det er jo direkte selvmodsigende.
Jeg har hørt om kontrollerede forsøg på højskoler, hvor man har
konstateret væsentlig mindre frafald fra de påbegyndte studier efter ”fjumreåret”.

Jeg er absolut ikke modstander af
indlæring af kontant viden. Jeg
synes, det er alarmerende, når
mange elever går ud af skolen som
funktionelle analfabeter. Jeg ved
godt, at den ”manglende viden”, vi
synes at konstatere hos børn og

unge, dækker over at deres viden
er en anden end vores.
Men min bekymring gælder den
stress, som skolemaskineriet påfører børn og unge og den åndelige
forarmelse, det kan føre til.
Hvad er vigtigst! At vide navnet på
blomsten og antallet af støvdragere eller at iagttage dens plads i
biotopen og fryde sig over naturens samspil?

Hvad er vigtigst! At kende en forfatters inspiration fra andre forfattere eller lade sig røre og belære af
det, han skriver?
Hvad er vigtigst! At kende komponistens navn og sangens toneart
eller at føle sangens budskab og
lade sig forføre og berige af det?

Jeg ved ikke svaret på disse spørgsmål, men jeg er sikker på at det
ikke er et enten-eller, men at viden
og indsigt og oplevelse må gå hånd
i hånd.
Den, der maler rosen, maler ikke
rosens duft! Den, der fanger fuglen, fanger ikke fuglens flugt.

Nekrolog

Et gammelt træ er faldet.
Vagn Ettrup er sovet stille ind i sit
hjem på Helleholm, den 4./5 2016
Et langt liv er hermed slut.
Vagn blev optaget i Frederikssund
Gildet og overflyttet til 6. Ålborg
den 22. april 1970. Vagn blev væbner i 1972 og ridder i 1984. Den
23. april 1975 blev han overflyttet
til 3. gilde i Slagelse. Vagn og IngeLise blev meget aktive i gildets arbejde. Vagn blev faneherold i 1992,
et hverv der betød meget for ham.
Da gildet havde 25 års jubilæum
måtte Vagn stryge fanen, jeg tror,
han er den eneste faneherold, der
nogen sinde har strøget fanedugen.
Efter Vagn blev pensionist hjalp
han til på Stedet i Løvegade, her
blev han en meget vellidt og skattet medhjælper.
Til Vagns bisættelse sang vi ”Hilsen
til forårssolen”, en sang, han holdt
meget af, og som slutter.
”Og engang går solen sin runde
uden mig, men når forårssolen
Skinner, lever jeg ”
Æret være Vagns minde.
Grethe Jensen
STADEN
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Telttur til Bisserup

Tekst og foto: Margot Maarbjerg.
Så er teltlejren ved Bisserup bestilt.
Datoen er fredag den 15. og lørdag den 16. juli.
Vi mødes ved skoven kl. 10.00. om fredagen og slutter ved middagstid om
lørdagen.
Alle er velkomne, selv om man ikke vil sove i telt, I skal selv have mad med
til jer selv og bestemmer selv, hvilket tidspunkt der passer jer bedst at
komme på. I løbet af dagen vil vi lege, spille, synge, bade , gå ture , snakke,
sove til middag, hvis man har brug for det.
Kort sagt er der mulighed for alt .
Om aftenen er vil vi tænde grillen, og senere skal vi hygge omkring bålet.
På nuværende tid er vi ca. 10 personer, der har meldt sig.
Hilsen aktivitetsudvalget.
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Så er der tid til en hyggestund, og en lille kop kaffe

T il-

Jørgen Kyhn
Inger Juul-Nerenst
Else L. Madsen
Marianne Martinsen
Finn Nielsen
Ellen Smidt
70 år
Knud Wilken-Jensen
Estrid Flensborg
Solveig Møller
Jan Rømer
Lars Egeskov
Kirsten Nielsen

20. juni
29. juni
05. juli
07. juli
09. juli
23. juli
28. juli
29. juli
15. aug.
17. aug.
26. aug.
27. aug.

Kommende arrangementer

4. Gilde:
17. august

Åben familie-/friluftsgildehal

18.-19.juni

Slagelse Marchen

11. juli

Friluftsgildehal

Fællesgildet:
Distriktet:

STADEN
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Væbnersvar Lone Brøndel

Jeg blev stillet følgende spørgsmål
i forbindelse med min væbneroptagelse:
På hvilke måder mener du, at spejderbevægelsen og gildebevægelsen har hjulpet dig i din personlige
udvikling?
Kan du nævne områder, hvor gildebevægelsen kunne gøre mere?

Mit svar var:

I gennem mit mangeårige kendskab til og deltagelse i spejderbevægelsen og nu gildebevægelsen,
har jeg fået styrket min faglige og
personlige udvikling på følgende
måder:
Jeg har lært at tage stilling til væsentlige spørgsmål i mit liv, både
personligt og i mit arbejdsliv.
Dette har styrket mig til at nå de
mål, jeg har sat mig.

Spejder- og gildebevægelsen har
været medvirkende til, at jeg ser
udfordringer i stedet for umulige
opgaver, det har desuden styrket
min evne til at se ting på en anden
måde og givet mig en anden indgangsvinkel.
Spejder- og gildebevægelsen har
medvirket til at forme mit menneskesyn, så der er plads til alle uanset hudfarve, religion eller social
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status. Det er vigtigt for mig, at
man respekterer andre mennesker
og de synspunkter, de har. Dette
har medført, at jeg er nysgerrig på
forskelligheder hos mennesker og
har lyst til at udforske dette.
Spejder- og gildebevægelsen har
givet mig lyst til at tage ansvar og
videregive min viden, både som
tidligere spejderleder, leder på mit
job og som hjælper på diverse løb
mm.

Spejder- og gildebevægelsen har
givet mig evnen til at koordinere
og afvikle diverse ture, møder mm.

Spejder- og gildebevægelsen har
medvirket til at gøre mig til et
menneske, som ser mulighed for
diskussioner på et udviklende plan,
dette medvirker til at danne mine
egne holdninger og respektere
andres. Dette medvirker til min
intellektuelle udvikling.
Spejder- og nu gildebevægelsen
har fået mig til at holde af naturen
og værne om denne.
I gildebevægelsen føler jeg mig
som en del af et fællesskab, hvor
man har en fælles indgangsvinkel
og gensidig respekt for hinanden.
Jeg holder meget af at deltage i
gruppemøderne, hvor der er tid til

at fordybe sig i diverse emner. Ligeledes holder jeg meget af vores
gildehaller, som giver tid til eftertanke og ro i sjælen.

Jeg har ikke forslag til områder,
hvor gildebevægelsen på nuværende tidspunkt kan gøre mere for
mig, men jeg finder stor tilfredshed i gildearbejdet, som det er nu,
og der vil uden tvivl ske en udvikling.
Så hold fast i traditionerne, men
fornægt ikke udviklingen.

INDBYDELSE
TIL
FAMILIE-/FRILUFTSGILDEHAL PÅ OLDEBJERGGRUNDEN
D. 17. AUGUST 2016 kl. 19.00

Denne ene gang om året har gildet mulighed for at indbyde jeres familie/
venner til at være med i vores gildehal, og vi håber, at rigtigt mange har lyst til
en aften i naturen i vores selskab.
Oldebjerggrunden er jo en primitiv lejrplads, som inspirerer til et ”klar-dig-selvarrangement”, og I bedes derfor selv medbringe bord/stol/tæpper osv. Desuden egen forplejning samt kaffe, og alt hvad der er nødvendigt for indtagelse af
lækkerierne. Dog sørger gruppen for lidt sødt til kaffen.
Lidt underholdning skal der også til, så der vil være nogle tilbud for børn og
barnlige sjæle.
Tilmelding ikke nødvendig.
Vel mødt
mødt!
Gruppe 4 - Solsorte
STADEN
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I anledning af vores 35 års fødselsdag
vil det glæde os at se

Gildebrødre og fæller

til fødselsdagsgildehal

lørdag den 3. september 2016
kl. 17.00 i Kløverhuset.

Efter gildehallen vil vi servere en dejlig menu .
Mad og drikke vil være til rimelige. gildepriser.

Tilmelding skal ske senest søndag den 21. august

på mail til Ulla : broloes@stofanet.dk.
Mange hilsner

Gammel gruppe 2, Lærker.
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Gilderådsmøde
Onsdag den 24. august 2016 kl. 19.30
Kløverhuset ,Teglværksvej 11

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, distrikt. etc.
Mødets funktion er at få overblik over, hvad vi har gjort, og hvad vi
gerne vil gøre i den kommende halvårsperiode.

Dagsorden:
1:

Siden sidst.

3:

Fællesråd og lokaler.
Halvårsmødet maj 2016

2:

4:
5:
6:

7:

Spejderløb.

Distriktet.

Nyt fra grupperne.

Kommende møder:
Løvfaldstur
Gildemøde
Spejdergildehal

Eventuelt.

11. september
05.oktober
02. november

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

På ledelsens vegne
GK Kirsten Nielsen.
STADEN
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Nyt fra ledelsen

Tekst: Agnete Berthelsen Foto: Vagn Riber og Søren Nerenst

Velkommen til Kirsten. Posten som GK ligger lige til højrebenet for dig.
På det netop afholdte distriktsgildeting var Mohrondoløbet det store samtaleemne. Men lige som til vores eget gildeting var stemningen også her, at vi i 4. og de
øvrige gilder vil bakke op omkring Mohrondoløbet for at sikre det fremover i en
eller anden form. Aftalen blev, at distriktet snarest vil indkalde alle interesserede
til et møde. Fra vores gilde har Lone og Søren allerede sagt ja til at være med,
men flere er velkomne.

Alle 4 grupper har også været en tur på Oldebjerg. Vejret var fantastisk begge
dage, og der blev rigtig gået til den, men også tid til at nyde maden omkring bålet
og de dejlige omgivelser. På Antvorskov Divisions vegne takker Brian for det flotte
arbejde.
Snart er det sommerferie – men forinden skal vi have gruppeafslutninger og afviklet Slagelse-Marchen. De nye gruppelister gældende for de de næste to år er udleveret. Vi har i ledelsen bestræbt os på at sammensætte grupperne, så der er en
god fordeling mellem M/K og så man ikke kommer i samme gruppe som sidst eller
med sin ægtefælle.
Der kom ingen bemærkninger til den nye aktivitetskalender for 2016/17, så den er
gået i trykken og udleveres sammen med dette blad.
God sommer til jer alle.
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Velkommen til Marianne Martinsen og Lone Brøndel i kredsen af væbnere. Det
var et par fine og meget personlige væbnersvar, vi fik til væbnergildehallen. Samme aften blev vores nye kansler Kirsten Nielsen indsat og det betød så også, at vi
skulle tage afsked med Vagn, som har bestridt posten de sidste 3 år. Tak til Vagn
for et flot stykke arbejde. Det har været en stor fornøjelse at sidde i ledelsen sammen med dig.

STADEN
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STADEN
Månederne:
1. februar
1. april
1. juni
1. september
1. november

udkommer:

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

Næste nummer af
STADEN udkommer
1. september 2016.

Deadline 15. august 2016
og omfatter tiden
frem til 1. oktober 2016
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