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Tekst: Agnete Berthelsen

Fjernvarme i Kløverhuset
Så er det slut med at fyre med olie i Kløverhuset. Den 6.
dec. blev den nye unit installeret, og huset blev koblet på
fjernvarmestikket, og det fungerer fint. Nu skal vi lige have
styr på automatikken. Der er installeret udeføler, og måske
skal der justeres lidt på radiatorventilerne.
Da den nye unit var forberedt til varmt vand, er der lagt nye
varmtvandsrør til køkkenvask og opvaskerummet, og den
eksisterende varmtvandsbeholder er taget ned, så det har
givet god plads i forrummet. Varmtvandsbeholderen var forholdsvis ny, så den vil vi forsøge at få solgt – evt. gennem
Den Blå Avis.
Der er selvfølgelig også kommet varme ud i det nye toilet.
Det blev ikke nødvendigt at tage skabet ned. Rørene er lagt i
bunden af skabet – så nu er det slut med kolde kaffekrus!
Jeg håber også, at I alle har nydt stilheden – især, når vi har
gildehal. Der er ikke længere et oliefyr, der står og banker på
den anden side af væggen.
På grund af en fejl fra olieleverandørens side, fik vi fyldt olietanken op ved sidste påfyldning, men de har lovet at suge
den overskydende olie op igen, som selvfølgelig vil blive
modregnet. Vi havde håbet på, at det var sket i december
måned, men deres materiel gik i stykker, så der blev kun suget 400 liter olie op. Oliemanden skønner, at der er 400 liter
endnu. Når dette arbejde er afsluttet, vil olietanken blive renset og afblændet på forskriftsmæssig vis og afmeldt. Finn
Nielsen har disse aftaler på plads.

Ole Skude har også været ude med skitseblokken. For
nu gælder det de nye adgangsforhold. Her foreligger
der dog ikke noget konkret endnu.
Det skal blive dejligt igen at kunne komme ind i huset
uden at få beskidte sko!
STADEN
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Fællesrådet indbyder herved
gildebrødre i 3. og 4. gilde til

Donationsgildehal
Lørdag den 25. februar 2017
Kl. 14.00 i Kløverhuset
Efter gildehallen og uddelingen af donationer
vil der være kaffe/te med kage.
Vi håber, at rigtig mange vil deltage i denne
hyggelige eftermiddag.
Tilmelding til Agnete Berthelsen på telefon
58501732 / 28195123
eller på mail:
agnete@berthelsen.it
senest den 21. februar.
På gensyn
Fællesrådet.
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Hilsen fra Indendørsudvalget.
Udvalget, der d.d. består af: Estrid Flensborg, Ellen Smidt, Jens Blomhøj, Karen Madsen, Inger Grønborg og Aase Høyer, supplerer hinanden godt. Vi holder nogle hyggelige møder, hvor vi finder ud af, hvilke opgaver vi skal have
løst i Kløverhuset.
Nu, hvor håndværkerne er ved at være færdige i forbindelse med etablering af
fjernvarmen og handicaptoilettet, letter det lidt i forhold til at holde huset rent.
Det har været lidt svært at holde her i vinter med pladder ude fra m.v.
Overordnet er der pænt og ryddeligt i Kløverhuset efter arrangementer både
interne og eksterne, tak for det.
Dog vil det lette vores arbejde, hvis vi alle arbejder på at holde de ordensregler,
vi har, venligst:



Husk at kontrollere, at vinduer og døre er lukkede.



Prøv så godt som muligt at sætte porcelæn og bestik på rette
pladser.



Dette gælder også rengøringsartikler.



Klude og viskestykker bedes afleveret hurtigst muligt efter
brug.



Husk, at der skal skrives i rapportbogen efter arrangementerne.



Med til rengøringen hører også indgangspartiet ved hoveddøren.



Fryseren i kælderen: Skriv venligst en seddel, som sættes på
lågen af fryseren, hvis der er lagt frysevarer i, så den ikke ved
en fejl bliver slukket.

Indendørsudvalget er modtagelige for ønsker, kommentarer og gode råd til
eventuelle forbedringer, så kontakt os gerne, så ser vi på det.
Rigtigt godt nytår.
På Indendørsudvalgets vegne, Aase

STADEN
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MOHRONDOLØBET D. 11. MARTS.
Så er vi klar med dette års Mohrondoløb.
Løbet starter med indskrivning ved Dalmose Skole kl. 14.00.
Efter velkomst og hejsning af flag går vi sammen ud til en lille idyllisk skov i nærheden. Her sættes patruljerne sammen i nogle hold,
hvor de skal vise deres samarbejdsevner ved løsning af en fælles
dagopgave.
Efter spisning af aftensmad går turen ad Skolestien til Flakkebjerg.
Natløbet foregår på et grønt område med 7 poster, der alle har tilknytning til H.C. Andersens eventyr.
Løbet afsluttes med natmad og løbsresultater på den nærliggende
Flakkebjerg Skole. Forventet hjemkørsel ved midnat.
Løbet er i år et 1- dagsløb uden overnatning. Denne ændring, i forhold til tidligere år, skyldes flere klare fordele.
KONTAKT OS, HVIS DU HAR LYST TIL AT DELTAGE
SOM HJÆLPER! ( mad - dagopgave - natløb, når du kan)

Mohrondoteamet

Søren og Lone (4. Gilde)
Merete, Susanne og Filip (3. Gilde)
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Tillykke!
Tonnie Gillnæs
Brynhild Hald
Poul Erik Johansen
Karen T. Madsen
Inger Christiansen
Aase Kanding

20.02
26.02
15.03
19.03
20.03
21.03
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Nyt fra ledelsen.
Kære gildebrødre i 3. Gilde
Jeg vil gerne – lettere forsinket – ønske alle gildebrødre og deres familier et
rigtig godt nytår.
Der er nok mange, der er lidt nervøse for, hvad året vil bringe med den nye
præsident i USA, Donald Trump og med den russiske præsident, Vladimir
Putin. Begge er uhyggeligt truende i deres retorik, men vi skal ikke bukke
under for deres magtbrynde. Vi skal tværtimod samle os i troen på – og arbejde for – et bedre 2017. Lad os huske på gildeløftets ord om at kæmpe for,
hvad der efter vor overbevisning er ret og rigtigt.
Vi går bogstavelig talt mod lysere dage. Dag for dag er det lysere om morgenen og om aftenen, og foråret så sagte kommer i løbet af kort tid. Vi er tæt på
Kyndelmisse den 2. februar, dagen blev i gamle dage kaldt for Kjørmes
Knud, det ved jeg fra Jeppe Aakjærs sang ”Sneflokke kommer vrimlende”.
Dagen markeres i den katolske kirke med en stor lysmesse, hvor de lys, der
skal bruges i løbet af året, velsignes. Dagen er ikke en helligdag i Danmark,
men en del folkekirker afholder en særlig lysgudstjeneste, og nogle kirker
holder dåb på denne dag for de konfirmander, der ikke blev døbt som små.
Mange traditioner og varsler var i gamle dage knyttet til Kyndelmisse. Frugttræer blev pisket med ris, og rituelle pløjninger skulle sikre en god høst.
Flæsk skulle spises for at forhindre hunger, og vejret på dagen varslede forårets komme: hvis det blæser så meget, at 18 kællinger ikke kunne holde den
19. ved jorden, så vil foråret snart være på vej. Og Kjørmes tø er så godt som
100 læs hø. En tommelfingerregel siger, at bonden skulle have halvdelen af
foderet til dyrene tilbage, da dyrene først kunne komme på græs i maj måned.
Med varme nytårshilsner fra ledelsen og god fornøjelse med gildearbejdet i det nye år.
Leif

STADEN
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Gildeting 2017
Gildeting for 3. Gilde afholdes onsdag den 15. marts
2017 kl. 18.00
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på gildetinget, skal
være ledelsen i hænde senest onsdag den 15. februar 2017.
Skriftlige beretninger fra grupper, udvalg og laug bedes ligeledes fremsendt til ledelsen senest 15. februar 2017.
Materialet fremsendes til Elisabeth Holmgaard.
Der er mødepligt til gildetinget, men skulle der være nogle,
der alligevel er forhindret i at deltage, skal afbud meddeles
til Elisabeth.
Indkaldelse med dagsorden, regnskab, beretninger og eventuelle forslag fremsendes på mail til gruppelederne til videre
distribution til deres gruppemedlemmer.
Gildehilsen Leif, Brynhild og Elisabeth

FRIMÆRKEBANKEN OPLYSER:
At Slagelse 3. Gilde har afleveret 5,800 kg frimærker på Gildemesterstævnet. Samtidig kan oplyses, at der siden Landsgildetinget i Køge 2015
er indsamlet 271,285 kg frimærker.
Nærmere oplysninger kan ses på
www.frimaerkebanken.dk
Med gildehilsen
Leif.
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Adresseændring
Brynhild har fået ny adresse:
Færøvej 22, st.tv. 4200 Slagelse

TAK.
Jeg vil herigennem sige alle, der har betænkt
mig med tanker, breve og blomster, en stor tak.
Tak fordi I kom og gjorde Hans´ bisættelse til en smuk og
varm dag.
Mange kærlige hilsner Karen

Mindeord.
Hans Madsen ( gift med Karen) var i mange år nært tilknyttet
vores gilde ( dog uden at være optaget i gildet). Hans deltog
ofte i vores arrangementer – især med sin medbragte harmonika.
Vi havde igennem årene stor glæde af Hans´ musik og sociale
deltagelse i vores arrangementer! Hans deltog selvfølgelig også ved vores årlige teltture, hvor han spillede til vores fællessange og gerne med Jens Mortensen på klarinet.
Jeg selv mødte Hans for ca. 25 år siden i Slagelse Folkedanserforening, hvor Hans spillede på sin harmonika sammen med vores gildebror Erik Jensen. Jeg har forstået, at dette venskab og
sammenspil fortsatte igennem årene.
Hans vil være savnet.
Æret være hans minde.
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Redaktøren.

TIL LYKKE!
Pia Uth
Flemming Nielsen
Thomas Junker
Karsten Lindby
Lene Becker
Lone Brøndel
Ole Skude

7. februar
17. februar
20. februar
21. februar
24. februar 50 år
3. marts
3. marts

KOMMENDE ARRANGEMENTER
4. gilde
25. februar Omdeling af Sognenyt
22. marts
Gildeting
Fællesgildet
8. februar
Gildemøde
25. februar Donationsgildehal
Distriktet
11. marts
Mohrondoløb

VELKOMMEN
4. Gilde byder velkommen til nye ”føl”, som nu prøver kræfter med
gildelivet. I efteråret startede
Pia Uth, Lene Becker og Karsten Lindby.
Efter nytår siger vi goddag til
Edith og Knud Vagn Larsen.
Vi håber, I alle bliver glade for at være med i gildet, og at samarbejdet må bliver til gensidig gavn og inspiration.
Mgh Kansleren
STADEN
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Tak for hjælpen ved indsamling til
Dansk Flygtningehjælp 2016.
Kære alle Gildebrødre.
Igen i år deltog Sct. Georgs Gilderne i Slagelse i indsamlingen
til Dansk Flygtningehjælp. Indsamlingen fandt sted den 6. november mellem kl.10 – 14, og der deltog ca. 80 indsamlere.
Vi fik i alt indsamlet 79.601 kr. - et flot resultat.
Selvom Teglværksvej var gravet op, lykkedes det at få arrangementet afviklet i god ro og orden, og hvor indsamlerne fik hygget med kaffe/the, før de gik ud til opgaven.
Tak til vores gode hjælpere på Teglværksvej:
Anna Sophie Ross, Anne Marie Sørensen, Kirsten Nielsen, Karen Lystrup og Ulla Broløs. Og også til jer som var indsamlere.
Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen, for næste år skal vi
indsamle den 5. november.
Mange hilsner DF Koordinatorer:
Flemming og Aase Bjerring

Godt nytår
Nytårsgildehallen den 4. januar var som altid en festlig start på det
nye år. Gruppe 1 havde sørget for festlige rammer – først med
boblevand og kransekage, nytårs-pyntede borde og et lækkert
traktement. Senere fik mange rejsedrømme ekstra næring under
Thomas’ fortælling om sin næsten-jordomrejse i foråret 2016.
Gildebrødre iklædt deres stiveste puds bidrog til den særlige
nytårsstemning.
Godt gildeår til alle!
Se også side 14 - 15.

Kirsten Nielsen
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INPIRATION TIL GRUPPEARBEJDE - GILDERNES HØJSKOLE
Distriktsrådsmødet i sept. 2016 bød bl.a. på et indlæg om Gildernes Højskole, som man havde fortolket og arbejdet med i Dragsholm Distrikt
over 3 vintre. DUS Jette Rasmussen fortalte om arbejdsprocessen, som
er opdelt i 3 faser startende med en fælles optaktsaften, hvor emne og
spørgsmål blev præsenteret. Når deltagerne/studiegrupperne efter en
nærmere defineret periode har gennemført alle 3 faser og indsendt deres
svar på spørgsmålene til DUS og GU, rundes af med en fælles afslutningsaften, hvor emner og forløb evalueres.
Emnerne har været:
1. Det danske demokrati/samfund på godt og ondt
med arbejdsspørgsmål fokuserende på
a. demokrati og medier
b. solidaritet og ansvar, forholdet til andre mennesker
c. forbrydelse og straf
2. Kommunikation, familieværdier, venskaber og ensomhed
3. Mit livs etaper: barndom, ungdom, manddom/voksenliv og alderdom
Altsammen emner, som optager os alle på tidspunkter i vores tilværelse.
Gildehøjskolen som kort beskrevet her er tænkt som et tilbud/
supplement til gruppearbejdet i de enkelte gilder, men også
”studiekredse” på tværs af gilder og grupper kan deltage. Har man ikke
lyst til ”hele pakken”, er der mulighed for, at grupper kan plukke enkelte
elementer ud og anvende dem i vinterens gruppearbejde uden formelt at
tilmelde sig Distriktets Højskole.
Har nogen lyst til at kigge nærmere på mulighederne, er I velkomne til
at rette henvendelse til mig. Jeg ligger inde med materiale dækkende de
3 omtalte sæsoners højskole inkl. arbejdsspørgsmål til alle emner.
Kirsten Nielsen

GILDETING 2017
Husk, at vi har gildeting onsdag den 22. marts 2017 kl. 18.30.
Eventuelle forslag til behandling på gildetinget bedes sendt til
Nete senest i uge 7.
Skriftlig indkaldelse med bilag udsendes pr. mail senest 14 dage
før gildetinget.
Mgh Kansleren
STADEN
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Rejsen rundt om jorden på 7 uger med Thomas Junker.
Hvis man har drømme, skal man en gang imellem realisere dem.
Hvis drømmen er at besøge Fransk Polynesien, skal man tage derud,
mens man er i stand til det. Det var det, Thomas gjorde i foråret
2016. Nu skulle det være. Der var mange motiver til at gøre det på
det tidspunkt, hvilket Thomas fortalte om.
Med hjælp af en ekspert i flyrejser lykkedes det at strikke et program
sammen. Der var tid til ophold 7 spændende steder, de fleste af dem
var på den sydlige halvkugle. Det var de varme lande. Bagagen var
skåret ned til 10 kg i en lille kuffert med plads til toiletsager, Tshirts, korte bukser, underbukser og sokker. Kontokort, foto og en
lille PC i håndtasken. Alle billetter var samlet på et A4-ark.
Var der bekendte de forskellige steder, var der i forvejen lavet aftaler
med dem. Ellers var der bestilt hotel. Man kan ikke rejse ind i et land
uden aftale om et sted at opholde sig og uden lidt penge i lommen.
Første stop var Los Angeles med stor Airbus via London. Kæmpeby
med meget at se på, bl.a. Universal-studierne, store parker med bl.a.
monumenter for nogle af dem, der blev rigtig velhavende på jernbaner, olie etc. f.eks. Paul Getty, som byggede olieraffinaderiet i Kalundborg og som købte familien Junkers barndomshjem. Verden er
lille.
Så var det videre til Hawaii, kendt som amerikanernes tropiske paradis, aktive vulkaner, Pearl Harbor. Besøg i en ubåd afslørede, at man
ikke skal være for stor for at være besætningsmedlem på en gammel
u-båd.
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New Zealand kom så ind som næste stop, da man ikke kan flyve direkte fra Hawaii til Tahiti. Besøg hos familie og hos maorierne. Næste sted var Tahiti, som virkede lidt snusket og faktisk ikke
levede op til forventningerne om Fransk Polynesien. Der blev
plads til et specielt tatoveret duelighedstegn på venstre skulder,
udført med det gammelkendte bedøvelsesmiddel fra det vilde vesten – en flaske whisky. Det blev til et lille sidespring til BoraBora, hvor man kunne opleve ægte Bountystemning, r oligt
tempo og afslappet livsførelse.
Man kan godt komme fra Tahiti til Australiens største by Sydney,
der har meget at byde på. Også et flot operahus.
Næste stop var knudepunktet Singapore, bl.a. med et nyt hotel med
en speciel udformning, 3 søjler og en højtliggende tværbjælke.
Sidste stop inden hjemrejsen var en uges afslappet badeferie på
Bali i Indonesien.
Udrejsen var den 15. marts kl. 7.20 fra Kastrup. Hjemme igen den
3. maj kl. 7.15. Næsten nøjagtigt 7 uger. (Med skift til sommertid i
perioden er det endnu en time mindre. Hos Jules Verne kom man
ned under de 80 dage ved at rejse rundt den anden vej).
Det blev en god historie fortalt med alvor, humor og lidt selvironi
ind imellem. Velkommen tilbage til det kolde nord.

Se fotos på næste side!

STADEN
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1. Los Angeles. Model af Paul Gettys kombinerede bolig og mausolæum, nu offentlig park.
2. Bora Bora. Taxa-holdepladsen ved lufthavnen, landingspladsen
lå på en nabo-atol.
3. Bora Bora. Områdets største indkøbscenter. Small is beautiful.

STADEN
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SKAL GILDET HAVE EN FACEBOOK-PROFIL?
På gildemesterstævnet i Horsens i september holdt Carsten Krogh fra
Datagraf Communications under Kulturstyrelsen et interessant foredrag om medlemskommunikation med fokus på Facebook. Enten
elsker man Facebook, eller også elsker man at hade det! En kendsgerning er det imidlertid, at 62% af alle danskere over 12 år har en
Facebook-profil.
Carsten Krogh havde kigget på mange gilde-Facebooksider og kunne
ikke rose indholdet, men fandt det altovervejende rodet og uinteressant. Brugt rigtigt er Facebook en yderst brugbar kommunikationsform i lyset af det enorme antal brugere. Det var interessant at høre,
hvorledes det er vigtigt at målrette og strukturere sine budskaber, og
hvorledes man når sine målgrupper. Der skal skelnes mellem in- og
ekstern kommunikation, og indholdet skal altid være up-to-date og
ikke omhandle månedgamle arrangementer.
For at opnå optimalt udbytte af en Facebook-side understregede Carsten Krogh vigtigheden af at have en ”professionel” redaktør, som i
samarbejde med gildets ledelse tilrettelægger, hvad der ”postes” og
hvornår.
Spørgsmålet om man synes, gilderne skal sikre sig større synlighed
ved at være en del af de nutidige sociale medier, står åbent, men sikkert er det, at Carsten Kroghs foredrag/analyse var noget af en ahaoplevelse for mig, og ledelsen opfordrer grupperne til at tage en snak
om emnet.
Kirsten Nielsen
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Hvordan med fremtiden for vores blad Staden?
Gerne til debat i grupper og ledelse:
1. Staden udkommer i øjeblikket 5 gange årligt.
Er dette passende?
2. Ønskes der i stedet som tidligere 6 årlige udgivelser?
3. De fleste meddelelser og invitationer sendes på mail eller
uddeles. Kan vi nøjes med 4 blade?
Dette kan formodentlig give en stor kvalitetsforbedring,
idet der så kan blive råd til farvebilleder i hele bladet.
(hvilket nr. kan i så fald udelades?)
4. Er der interesse for et mere dybdegående indhold med beskrivelser af oplevelser og betragtninger over livet og gildebevægelsen? Andre forslag til indhold?
5. Er grupperne interesserede og villige til selv at levere omtalte materiale?

Giv venligst ledelsen og mig en tilbagemelding.
Med gildehilsen
Filip Sebastian.
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STADEN

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. april 2017 og omfatter
tiden frem til juni 2017.
Deadline 15. marts 2017

REDAKTØR:

Filip Sebastian 58186163/21453767
filipsnekkerupvej@gmail.com
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Indbydelse
Spejdere/spejderledere og gæster.
Tilmelding til Kirsten Andersen, email kirsten_erik@mail.tele.dk, Sct. Georgsgilderne i
Slagelse indbyder spejdere, spejderledere, FDFer, gildebrødre,
og personer med interesse i gildebevægelsen,til spejdergildehal:
Onsdag den 2. november kl. 19.00
i Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse
Program:
19.00

Velkomst og sang

19.05
rødder i

Information om Solarisløbet ved Mikkel Dalsø og Nicolaj Roth, der begge har
Antvorskov division, og har været aktive i klatreklanen.

koblet til

Solarisløbet er Danmarks hårdeste spejderløb, og hvert år er løbets historie
en samfundsrelevant problemstilling.
Solarisløbet er for alle spejdere fra alle korps, der er fyldt 14 år.
Men for at lave en mere fair konkurrence, er løbet opdelt i to aldersklasser:
14 – 17 år og 18+. Alle skal dog igennem de samme udfordringer.
Du kan se mere om løbet på:
Hjemmeside:
http://wp.solaris.dk/
Youtube kanal: https://www.youtube.com/user/Solarislobet
Facebook:
https://www.facebook.com/solarisdk/?fref=ts

20.00

vil der blive serveret en lille forfriskning.
Herefter vil 2 af de spejdergrupper, der tidligere i år modtog donationer fra Sct.
Georgsgildernes dispositionsfond, fortælle lidt om hvad pengene er anvendt

til.
Aftenen afsluttes med en traditionel gildehal.
21.30

Slut på arrangementet.

Deltagelse i spejdergildehal og traktement er gratis for eller tlf. 58530145, senest den 30/10 –
2016.
Med gildehilsen,
Sct. Georgsgilderne

Indbydelse til
ÅBEN GILDEHAL
Onsdag den 9. november 2016 kl. 19.00
Kløverhuset, Teglværksvej 11, Slagelse
Kære venner, bekendte og familie til gildebrødre i 3. Gilde
Det vil glæde os i 3. Gilde Slagelse at se venner, bekendte og familie af
gildebrødre til vores åbne gildehal.
Deltagelse i dette gildearrangement giver en mulighed for at overvære en
gildehal, fornemme stemningen både i gildehallen, men også efter gildehallen, hvor der kort vil blive orienteret om Gildebevægelsen generelt og om 3.
Gilde i særdeleshed.
Der vil efter gildehallen blive serveret et let traktement, ligesom der vil blive
sunget nogle af vores dejlige, danske sange. Traktementet er gratis for gæsterne, men drikkevarer betales.
Forventet sluttidspunkt ca. kl. 22.00.
Tilmelding:
 Til den person i Gildet, som I kender, eller til


Kai Boye Hansen på mail: kaiboye@stofanet.dk eller på telefon:
25 37 22 97 senest den 2. november 2016

.
HUSK: Gildebrødre afmelding
Gæster tilmelding
Med gildehilsen
Leif Kirkvåg, gildemester
3. Gilde Slagelse

