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FÆLLES
GILDET
Den 24. august havde vi indbudt til åbent hus – så
alle kunne se det færdige resultat af de sidste par
års renoveringsarbejder, og hvad vi havde brugt
de modtagne sponsorater til.
Det blev en fin eftermiddag med deltagelse af
gildebrødre, spejdere, håndværkere m.fl..
Vejret var også med os – vi fik kun enkelte dryp.
Efterfølgende fik vi også fin omtale i både Sjællandske og Uge Nyt.
Vi mangler stadig opretning og beplantning af
skråningen mod P-pladsen, men den megen nedbør har drillet. Der er også
et stort ønske om bedre belysning langs med stien, men lige pt. er vi nødt til
at holde igen med de store investeringer.
Vi har brugt mange penge – men vi har også fået et flot resultat, som alle
kan være stolte af, og som vi forhåbentlig får stor glæde af i fremtiden.
Fællesrådet.

Fotos: Filip
STADEN
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Har du husket at tilmelde dig?
Gildehal med spejderdeltagelse
Gildebrødre samt spejdere, seniorer, rovere, spejderledere, FDF’ere,
FDF-ledere, forældre, bestyrelsesmedlemmer og andre med interesse i gildebevægelsen er inviteret til
Gildehal med spejderdeltagelse
Onsdag den 1. november kl. 19.00 – 21.30
i Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse
Program:
Gildehal - aftenkaffe - indlæg fra Spejderne/FDF’erne i Slagelse om
deres deltagelse i Spejdernes Lejr 2017.

Deltagelse i spejdergildehal og traktement er gratis for alle vore gæster,
men gildebrødre betaler som altid et deltagergebyr.
Af hensyn til kaffebrygning og kage ønsker vi tilmelding til Karen Lystrup
Christensen enten pr. mail: karenlystrup@stofanet.dk eller på telefon
5852 8066 senest den 25/10 – hvis fristen er overskredet, så gør det NU!
Med gildehilsen
Lærker – 4. gilde
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Kulturnatten
Igen i år havde vi som bekendt telt på Nytorv, hvor der blev solgt lidt til
forfriskning af ganen. I år havde vi skåret ned på sortimentet, således at
dette kun bestod af øl, vand, pølser samt kaffe. Ligeledes havde vi, efter at
vi sidste år havde haft en del spild, skåret ind til benet under bestillingen af
varer, der ikke kunne leveres tilbage. Dette viste sig at være en god ide, da
vi henad kl. 23 havde udsolgt af pølser, og salget af pølser på det tidspunkt
ikke havde den store interesse fra de besøgende. Vi havde således meget
lidt spild.
Som noget nyt havde vi i år også salg fra en ølvogn på Schweizerpladsen.
Dette var ikke den bedste ide, da det store salg desværre udeblev.
I år havde Showtech ganske gratis givet os en lille gave i form af en apsis
til teltet. Arrangementet gav faktisk en del mere plads, der bevirkede fin
plads mellem bordene. På grund af hensyntagen til stadepladserne på Nytorv, blev vi dog nødt til at flytte apsissen til den modsatte ende af teltet
end det, Showtech havde forestillet sig.
Med teltet, bordene og ”baren” på plads begyndte pyntningen af telt og
borde, i år med rigtige duge på bordene. Disse havde vi fået gratis fra Røde
Kors, og efter lidt tilpasning passede de fint til de runde borde, som ellers
godt kan være lidt drilagtige at lægge duge på. Henad kl. 15 stod teltet klar
til aftenens strabadser. I år havde vi to vagter på teltet mellem kl. 15 og 17
for at sikre mod ubudne gæster.
Aftenen forløb planmæssigt, hvor de, som havde tilmeldt sig, dukkede op
til rette tid. Vi kunne dog godt have ønsket os flere kunder.
På udvalgets vegne vil jeg gerne sig stor tak til alle, som ydede en fin indsats i løbet af dagen og aftenen. Det er dejligt at se det engagement, som
der gås til opgaverne med uden sure miner, men i stedet med godt humør.
Når det endelige regnskab foreligger, vil vi i udvalget holde et evalueringsmøde og indstille vores vurdering til Fællesrådet, om vi skal fortsætte aktiviteten på Nytorv under Kulturnatten. Selvom det endelige regnskab endnu
ikke er på plads, ved vi dog, at vi har overskud af arrangementet.
Endnu engang tak til alle - uden Jer intet arrangement.
På udvalgets vegne
Ole J.
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LOPPEMARKED
Vi har i Fællesrådet fået et forslag om afholdelse af loppemarked
– og hvorfor ikke?
Lad os prøve det. Vi håber, I er med på ideen.
Forslaget går på, at alle gildebrødre bruger vinteren på at få kigget
skabe og skuffer efter – og i stedet for at sende effekterne til genbrug – så gem dem til vores eget loppemarked.
Vi har reserveret Kløverhuset – SØNDAG DEN 8. APRIL 2018.
Hvem vil være med til at arbejde videre med ideen?
Vi har brug for et par gildebrødre til det videre arbejde.
Det er ikke planen, at vi skal ud på gader og stræder og indsamle
loppeting, men nøjes med hvad vi selv kan levere.
Kontakt fællesrådet og hør nærmere.
Agnete Berthelsen.
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Hvad laver Mercy Ships med ”Dronning Ingrid”?
Fælles gildemøde i Kløverhuset Teglværksvej 11,
4200 Slagelse.
Onsdag den 7. februar 2018 kl. 19.00 – 22.00
Mercy Ships er en velgørende, humanitær organisation, som driver et hospitalsskib, der fortrinsvis
arbejder i Vestafrika. Skibet ligger normalt ti måneder hvert sted. Man udfører gratis operationer,
som modtageren ellers aldrig ville komme i nærheden af. Mercy Ships sørger selv for visitationen, dvs. finder frem til hvem de kan tilbyde
hjælp.
Skibet hedder nu ”Africa Mercy”. Hun blev bygget 1980 som færgen ”Dronning Ingrid,” der indtil jernbanetunnelens åbning i 1997 sejlede Korsør-Nyborg. Hun blev siden overtaget og ombygget af Mercy Ships. Skibet er bemandet med frivillige fagfollk, der alle arbejder vederlagsfrit.
Folk fra den danske del af organistaionen vil fortælle mere om det hele. Det er også en fortælling
om levevilkårene i Afrika, hvorfra der kommer
mange flygtninge mod Europa.
Der er kaffe med kage og mulighed for at få øl
eller vand.
Arrangementet er åbent for ægtefæller, venner og
bekendte. På den måde kan vi gøre reklame både
for gilderne og Mercy Ships.
Mødet er arrangeret af 3. gilde/gruppe C og 4.
gilde/gruppe 1.
Tilmelding senest fredag 2. februar 2018 til
Jens Zobbe Mortensen
jenszobbe@gmail.com
Ole Skude
goskude@gmail.co

41 58 58 99
21 37 16 43
STADEN
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Tillykke!

Fødselsdage i november, december 2017 og januar 2018
November 2017:
Leif Johansen
Agnes Jørgensen

26.11.
29.11.

December 2017:
Filip Sebastian
Addy Foldager
Britta Petersen
Else Knudsen

7.12. 70 år
14.12.
19.12. 65 år
21.12.

Januar 2018:
Tim Esbern Jensen
Aase Høyer
Mogens Kürstein
Jens Zobbe Mortensen
Palle Maarbjerg

16.1. 55 år
16.1.
21.1. 70 år
27.1.
31.1

Jubilæer:
Hanne Bentsen
Else Knudsen

40 år den 16.11.2017
40 år den 17.11.2017
FRIMÆRKEBANKEN.

I alt indsendte frimærker fra Slagelse 3. Gilde
I perioden 19.09.2015 - 23.09.2017 5,800 kg.
Benny Kreuzfeldt.
Staden 8

Nyt fra ledelsen
VELKOMMEN TIL NY GILDEBROR
Jens Jakob Holm.
Ved vores gildehal i september havde vi den glæde
at optage Jens Jakob Holm som ny gildebror.
Jens Jakob kommer oprindeligt fra Hjørring og har
været aktiv spejder der fra 1972-1997.
Endnu engang velkommen i 3. Gilde Jens Jakob, vi
håber du må blive glad for gildearbejdet og glæder
os til samarbejdet med dig.
Jens Jakob vil fortælle lidt om sig selv i Staden den 1. februar 2018.
”Følordning”
3 personer er indgået som ”føl” i 3. Gilde med henblik på senere optagelse.
Jytte Bangsgaard, som har deltaget i gildeaktiviteter igennem en
periode og som skal optages ved nytårsgildehallen januar 2018, hvilket vi tidligere har nævnt. Jytte er tilknyttet gruppe D.
Vi byder også velkommen til Britta Clemmensen og Gurli Nielsen,
begge tilknyttet gruppe C.
Vi glæder os til samarbejdet med jer.
Gruppelisten er ved at blive revideret og udsendes snarest.
Der er gildebrødre, der her i efteråret har været igennem sygdomsforløb af den ene og den anden art. Vi ønsker jer alle rigtig god bedring.
På gensyn ved Åben Gildehal 8. november.
Gildehilsen Inger, Brynhild og Aase

Kontingent
350 kr. ( 4 rater årligt)
Indsættes på konto: Nordea 2204—717460561
STADEN
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Juleløjer i 3. Gilde

Gruppe A indbyder gildebrødre med ledsagere til juleløjer
Onsdag den 13. december 2017 kl. 17.00
i Kløverhuset.
Der vil blive budt på:
Gammeldags julebord med sild, lune retter og ris á la mande,
julelege, julesange og en julehistorie,
kaffe og julebag
Prisen vil være på et rimeligt niveau, så alle kan være med.

Husk gaven til Stedet

Tilmelding senest fredag den 1. december
Til Merete – mereni@outlook.dk eller tlf. 31 90 86 31
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INDLÆG TIL STADEN UNDER 3. GILDE.
Tekst og fotos sendes til lokalredaktøren ( Elisabeth).
Dersom du sender direkte til Filip
- så husk også at sende en kopi til Elisabeth!
Hilsen fra Elisabeth og Filip

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
3. Gilde:
8. november
13. december
10. januar
27. januar
Fællesgildet:
5. november
Distriktet:
4. november
23. november
1. februar 2018

Åben gildehal
Juleløjer
Gilderådsmøde
Nytårsgildehal
Indsamling Dansk Flygtningehjælp
I-Dag
Distriktsgildehal med ridderoptagelse
Distriktsrådsmøde

SPROGET – PERSONLIGE STEDORD:
Jeg peger på min kone og siger:
Jeg spiser ikke ret meget i forhold til hende.
Men jeg spiser en hel del mere end hun.
Troels Foldager

STADEN
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Min første skoledag
I gruppe C er emnet: ”Min første skoledag”, på programmet til et senere
gruppemøde. Men nu tyvstarter jeg – efter aftale med gruppen.
Da jeg skulle starte i skolen, blev skoleåret ændret fra april til august.
Penalhus og skoletaske var klar flere måneder i forvejen; og iført blå- og
hvidternet bomuldsnederdel samt hvid bluse startede jeg i 1. klasse d. 11.
aug. 1959 i Kølstrup skole ved Kerteminde. Der var elever fra 1.- 7. klasse. Kølstrup skole bestod af 3 bygninger med klasselokaler og boliger til
lærerne.
Min mor og jeg cyklede sammen med 2 andre piger og deres mødre til
skolen. Der var ingen fædre til stede.
Læreren hed Vibeke Petersen, og hun havde lavet navneskilte til (2mands)bordene – nok for at hun skulle kunne huske vores navne.
Vi var 27 elever i klassen, heraf (enæggede) tvillinger, Per og Ole. Jeg
havde aldrig før set tvillinger, og jeg kunne ikke se forskel på dem.
Da vores mødre skulle have kaffe i et andet lokale, græd Per voldsomt, da
deres mor gik. Men læreren klarede situationen på følgende måde: Hun
havde medbragt et stort lerfad – dækket af et viskestykke. Fadet skulle gå
rundt. Vi måtte - uden at kigge - tage et stykke/en ting fra fadet, der bl.a.
rummede æbler, pærer, bananer samt rosiner i æsker. Per fik lov at starte,
og DET hjalp på savnet af moderen.
Vi sang ”Se den lille kattekilling” og fik udleveret en ”Søren & Mette”læsebog samt et kladdehæfte. Hvis vi ville, måtte vi lave lektier til næste
dag. Det var en tegning i kladdehæftet af os, vores familie og evt. dyr.
Jeg glædede mig til lektierne og syntes, det var en meget spændende dag.
Da jeg kom hjem, gik jeg straks i gang med at tegne min mor, far, søster
og mig samt vores kat, ”Sputnik” – opkaldt efter de første sovjetiske satellitter.
Inden jeg kom i skole, havde min knap 3 år ældre søster, Lisbeth, lært mig
at læse, og jeg fulgte hver dag med, når hun lavede lektier.
Hun skrev dagbog, og det gjorde jeg selvfølgelig så også! Min skrivning
var det dog så som så med. Jeg brugte lydskrift; og da jeg jo ER fynbo, lød

12

oplevelsen fra 1. skoledag bl.a.: ”Je æ den søeste a pirne, syns je sæl ”.
(”Jeg er den sødeste af pigerne, synes jeg selv.”)
Specielt denne sætning gav anledning til morskab i hjemmet. For jeg delte
ofte mine dagbogsskriverier med familien, der af en eller anden grund gerne ville høre om min første skoledag igen og igen.
Jeg kan tilføje, at Kølstrup Skole ikke længere eksisterer som skole, men
som 3 store boliger.
I 1963, da jeg skulle starte i 4. klasse, blev en ny, stor 2-sporet centralskole,
Nymarksskolen, taget i brug. Skolen blev bygget mellem 2 sogne, Rynkeby
og Kølstrup, og rummede elever fra 4. -10. klassetrin, (8., 9. og 10. klasse
samt realskole.) Først nogle år senere, efter en tilbygning, blev der også
plads til de 3 første årgange fra Rynkeby og Kølstrup Skole.
Nymarksskolen består stadig, og jeg har haft den glæde 2 gange at være til
jubilæum der.
Agnes Jørgensen, Gruppe C
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Et hjørne i Slagelse, hvor hjælpsomheden blomstrer.
3. Sct. Georgs Gilde besøgte

Kirkens Korshærs Varmestue.
Gildebrødrene beundrede de nye lokaler med de fine faciliteter, som
Kirkens Korshær har indrettet i den tidligere ”Punkt 1” butik på Jernbanegade.
Den mangeårige frivillige, Kaj Bahn, gav et fint overblik over Kirkens Korshærs historie; korshæren har faktisk 105 års fødselsdag i år.
Inger Grønborg fra Sct. Georgs gildets gruppe E, som havde arrangeret besøget, bød velkommen og pointerede, at dette var verdens bedste arbejdsplads, når man ikke længere er arbejdsramt.
Varmestuens leder Hanne M. Petersen bød også velkommen og fortalte om det daglige arbejde. Det blev en lang beretning, men hvor
var den fængslende; tilhørerne hørte rørende fortællinger om brugerne, der virkelig er mennesker, der har brug for hjælp. Men medarbejdernes forståelse og indfølingsevne uden for megen ynk, førte i flere
tilfælde til, at en bruger endte med at blive frivillig medarbejder.
De mange menneskeskæbner, fik i deres kringlede og uforudsigelige
forløb både latter og tårer frem hos tilhørerne. Og man kan roligt sige, at respekten og beundringen for varmestuens arbejde var meget
stor. Vi fornemmede også, hvordan arbejdet er en berigelse for medarbejderne. Det gir´ mening i livet at løfte i flok og være noget for
andre.
Tekst: Palle Maarbjerg
Fotos: Filip Sebastian
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Hanne M. Petersen

Kaj Bahn
STADEN
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TIL LYKKE
Jytte Becker
Susanne Hansen
Erik Becker
Pia Jeppesen
Søren J. Nerenst
Brian Berthelsen

12. nov.
5. dec.
15. dec.
15. dec.
28. dec.
14. jan.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
4. gilde
1. nov.
Gildehal m. spejderdeltagelse
25. nov. Uddeling af Sognenyt
6. dec.
Julestue
3. jan.
Nytårsgildehal
17. jan.
Gilderådsmøde
Fællesgildet
5. nov.
Indsamling til Dansk Flygtningehjælp
Distriktet
4. nov.
I-Dag
23. nov. (Evt.) Distriktsgildehal med ridderoptagelse
1. febr.
Distriktsrådsmøde
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Julestue for 4. Gilde
onsdag 6. december 2017 kl. 19.30
med ægtefæller/samlevere/kærester
Kløverhuset, Teglværksvej 11, Slagelse
Gruppen sørger for hyggelige juleaktiviteter og lidt hjemmelavet
”julemad”.Tilmelding – af alle – senest søndag 3. december til
Dorthe, email: dorthehjelmroth@mail.dk,
SMS: 20670511.
Med gildehilsen gruppe 3 Stære.

STADEN
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VELKOMMEN
Tekst: Kirsten Nielsen, fotos: Søren Nerenst

I forbindelse med fødselsdagsgildehallen d. 2. september, blev Edith
og Knud Vagn Larsen optaget i 4. gilde. Begge har tidligere været
gildebrødre i Korsør. Vi byder jer velkommen og glæder os til det
fremtidige samarbejde.
Gildet har tillige fået et nyt ”føl”, nemlig Stine Lerke, som nu føler
sig klar til at følge i sin fars, Kurt Nielsens fodspor. Stine vil blive
gildets ultimativt yngste medlem, så det tegner godt for fremtiden.
Hun har i mange år været spejder, dels i Kong Slaug i Slagelse og
dels i Karl af Riise i Sorø og arbejder som hospicesygeplejerske i
Dianalund. Velkommen Stine, vi glæder os til at have dig i vores
midte.
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Gildemøde om et liv delt mellem DDR og Danmark
fortalt af Birgit Schwerdt
V/ Aase Bjerring

Vi var mange forventningsfulde gildebrødre, der oplevede den fantastiske fortælling fra Birgits liv, om glæder og forventninger, som blev indfriet, og om dramatik, eventyr, forundring og livskraft.
Birgit blev født i 1958 af forældre, som
boede i en lille by Lünow sydvest for Berlin. Bedsteforældrene ( mormor og morfar) var allerede flygtet til Vestberlin, da
morfaderen havde været i russisk fangenskab under 2. verdenskrig og derfor ikke
igen ville underlægges russisk indflydelse
i DDR.
Birgit fortalte om sin skolegang og opvækst i skyggen af muren, som blev opført i 1961.
Det var en skolegang med disciplin, ”Ordnung muss sein” og hvor der var
plads og mad til alle. Sportsaktiviterne blev udøvet ved den lokale sø, dvs.
skøjter om vinteren og badning om sommeren. De dygtigste sportsudøvere
blev meget tidligt udtaget til elitegruppen.
Skolen var præget at det socialistiske styre, og man skulle helst være medlem af pionerkorpset, som gik med tørklæde, og senere avancerede man til
næste niveau: ”den frie tyske ungdom”. Her fik man en trøje, som blev
anvendt ved særlige festligheder.
I byen var der kun 4 telefoner, en hos borgmesteren, en på kroen, en hos
en lokal fisker og en hos købmanden. Man måtte således låne sig frem,
hvis man skulle i kontakt med omverdenen.
Da hendes bedsteforældrene var flygtet, gik det ud over familien, som bl.a.
ikke kunne være medlemmer af partiet. Det betød, at der var forhold, som
ikke kunne lade sig gøre for børnene, de kunne f.eks. ikke gå i gymnasiet
og få en videregående uddannelse. Men alle skulle have en uddannelse, så
Birgit fik en 4 årig data/teknologi uddannelse, som var på linje med en
gymnasial uddannelse. Hun fik arbejde på en fabrik , som kunne benytte
sig af hendes gode kompetencer. Det var en arbejdsplads, hvor man ikke
tænkte på eller havde et forhold til sikkerhed og et godt arbejdsmiljø.
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Der kom mange udenlandske eksperter til fabrikken fra Italien, Frankrig
og Danmark. Birgit oplevede, at de var meget mere frie og glade og satte
en god stemning. Hun blev forelsket i en dansk mand og besluttede sig
for at søge den østtyske stat om lov til at gifte sig og emigrere til Danmark.
Det blev en lang og tung proces med skyld og skam og nedværdigelser.
Til sidst søgte hun ind på den danske ambassade, før det lykkedes.
Den 17. april 1981 skulle hun således være ude af DDR før kl. 24 og kom
til Danmark – og fik lidt af et kulturchok. Der var ingen gardiner i vinduerne, og gik man i Bilka, var der kun selvkørende døre uden dørhåndtag,
og alle de varer, som man kunne vælge imellem. Sproget var anderledes
og lidt svært, men hun fik det lært. Året efter sin ankomst til Danmark fik
hun et barn og valgte at gå hjemme i barnets første år.
Hendes mand havde fortsat opgaver i udlandet og var i længere perioder
bortrejst, så derfor var naboer og det lille bysamfund i Stenlille, som hun
levede i meget væsentlige for hende. Det betød bl.a., at hun ved byens
hjælp fik taget kørekort og dermed blev mere fri til at færdes længere
omkring. Efter nogle år kom hun i job på Kolonien Filadelfia og var her i
mange år underviser på dagskolen.
Ved den efterfølgende debat redegjorde Birgit for, hvordan det var gået
hendes tyske familie og hvilke fordele/ulemper der er ved begge de systemer, hun har levet med og under.
Tak til arrangørerne for en god aften. Fotos: Filip og Søren.
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DDR – eller det, det var
Gildemøde den 4. oktober 2017
Tekst: Ole Skude
En del af 4. gilde besøgte Rügen i himmelfartsferien 2017. På en sådan tur må man
naturligvis forholde sig til
- det delte Tyskland efter 2. verdenskrig,
- murens fald i 1989 og
- genforeningen.
Birgit Schwerdt, tidligere kollega til Inger Juul på Filadelfia, er opvokset i DDR.
Det viste sig at være en god idé at få hende til at fortælle om sin livshistorie på
mødet den 4. oktober 2017.
Birgit er fra december 1958 og er opvokset i en landbo-familie med 5 børn. Landsbyen Lünov med omkring 100 indbyggere ligger ca. 80 km sydvest for Berlin. Alle
kendte alle, men der var kun 4, som havde telefon. Der var et socialt og politisk
pres mod afvigelser allerede fra børnehaven, pioner-tiden og FDJ – Freie Deutsche
Jugend (en slags spejderbevægelser med politiske overtoner).
I DDR var der et finmasket, socialt sikkerhedsnet: alle havde ret - og pligt - til job,
bolig, institutionspladser og sundhedsvæsen. Men nogle var mere lige end andre.
Birgits forældre nærede ikke den store begejstring for det politiske system. Når
man som dem stemmer nej til et valg med kun e´n kandidat, bliver sådanne stemmer hverken talt med som nej-stemmer eller som ugyldige. (Stalin er blevet citeret
for, at det vigtigste ved et valg ikke er, hvem der stemmer, men hvem der tæller
stemmer op/ red). Det kom til at gå ud over børnene, der ikke kunne få adgang til
de gode uddannelser og de gode job. Birgit og hendes søskende kom alle ud af
DDR på en eller anden måde.
Birgit kom i kontakt med udlændinge, da der i slutningen af 70-erne skulle opføres
et nyt stålværk i Brandenburg-området. Det krævede vestlig ekspertise, bl.a. fra
Danmark. For Birgit gav det adgang til en god uddannelse som produktionstekniker. Efter mange forhør og bureaukratiske forhindringer lykkedes det omsider Birgit at flytte med sin nye danske ægtemand til Danmark i 1981.
Danmark var noget helt andet end DDR. Her havde man penge, som kunne bruges
til varer, der ikke fandtes i DDR. Man skulle selv betale for husleje, el og varme og
er ansvarlig på en helt anden måde. Sproget var en prøvelse – ”rødgrød med fløde
på” er tortur for udlændinge. Birgit kom omsider til Dianalund, hvor hun kom til at
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arbejde på kolonien Filadelfia.
I spørgerunden handlede det bl.a., om der er noget fra DDR, som man savner? Jo,
man var tættere sammen i familien, der var mere ligestilling mellem kvinder og
mænd, og der var større social tryghed.
Mange var ikke klar over omfanget af overvågningen i DDR. Men når så mange
var meddelere for Stasi, må de fleste jo have vidst det. Stasi brugte mange ressourcer og tog sig også af en masse ligegyldige ting. Birgit anbefalede filmen ”De
andres liv”. Den handler om en Stasi-officer, der ser sit eget liv som stadig mere
indholdsløst, mens han undergraver andres tilværelse på grund af magthavernes
paranoia.
Murens fald var i første omgang en befrielse for DDR-borgerne. Men genforeningen blev oplevet som en ydmygende vesttysk overtagelse. Vesttyskerne købte de
samfundsskabte værdier for billigt, satte sig på alle de gode jobs. Arbejdsløshed
var noget man ikke kendte i DDR. De, der nu har arbejde, får lavere løn end mod
vest. Mange østtyskere føler sig som statister og mindreværdige selv nu 28 år
efter murens fald. Det er stadig ”dem og os”. Ting tager tid.
Det blev en spændende og tankevækkende aften takket være en foredragsholder
med førstehåndskendskab til emnet. Blandt de 36 fremmødte var der en hel gruppe fra 3. gilde. Det er rart, at vi kan have glæde af hinandens arrangementer.

Foto: Søren Nerenst
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udkommer:

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

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

Næste nummer af
STADEN udkommer
1. februar 2018
Deadline 15. januar
2018
og omfatter tiden
frem til 1. april 2018

REDAKTØR:
Filip Sebastian

Tlf.:58186163/21453767
filipsnekkerupvej@gmail.com
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