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FÆLLES
GILDET
Donation af 48.500 kr.
Donationsgildehallen lørdag d. 25. februar i Kløverhuset.
Der var mødt mange spejderledere, spejdere og gildebrødre op til en af de store
dage i Sct. Georgs Gilderne, hvor det var 3. Gildes tur til at holde gildehallen og 4.
Gilde, der uddelte donationerne.
Vi havde i år fået mulighed for at donere 48.500 kr. til spejdergrupper og forskellige hjælpeorganisationer.
Ansøgernes ønsker var blandt andet indkøb af spejdertelt - indkøb af rafter - deltagelse i spejdernes lejr – tilskud til aktiviteter til pressede familier – udflugter –
udviklingsprojekter.
Modtagerne var KFUM spejdere fra Høng og Stillinge- FDF, Slagelse – De Grønne Pigespejdere Slagelse – Dansk Blindesamfund – Kirkens Korshærs Varmestue
– Kaffestuen STEDET – Samråd for børne - og ungdomsorganisationer i Slagelse
– Home-Start Familiekontakt i Slagelse.
Som sædvanlig blev der også uddelt spejderlederprisen. Prisen bliver givet til en
spejderleder, der har ydet en særlig indsats i det daglige arbejde med spejdergrupper. I år blev det til 2 priser. Nemlig til Line Søndergaard fra KFUM Spejderne i
Sørbymagle og til Daniel Fisker Jensen fra KFUM spejderne i Høng.
Tekst: Margot Maarbjerg. Foto: Søren Nerenst
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FÆLLESRÅDET
Indkaldelse til majmøde
onsdag den 10. maj 2017 kl. 19.30
i
Kløverhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent og evt. stemmetællere
2. Fællesrådets beretning
3. Laugs- og udvalgsberetninger
4. Kløverhuset
5. Behandling af indkomne forslag
6. Økonomimesteren forelægger de reviderede regnskaber, budgetter og bekræftet kontingent
7. Valg af økonomimester for 2 år
På valg er Ulla Broløs (modtager genvalg)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år
På valg er Poul-Erik Johansen (revisor) og Karen
Madsen (revisorsuppleant)
9. Orientering om gildernes valg til Fællesråd, laug og
udvalg
10. Eventuelt
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet, bedes sendt til:
Agnete Berthelsen på mail: agnete@berthelsen.it senest 3
uger før – dvs. senest den 19. april 2017.
Alle gildebrødre fra 3. og 4. gilde er velkomne.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Gildehilsen
Fællesrådet.
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Tekst: Elisabeth Holmgård
Foto: Søren Juul Nerenst.

Gildemøde 8. februar 2017
Luksusvagabonden var forbi Slagelse
Hun ville egentlig have været præst, men det lå ligesom ikke i kortene, at
hun skulle få lov til det. I stedet blev hun sygehjælper, et job som hun var
virkelig glad for, fordi det havde noget med mennesker at gøre og derved
gav mening.
Glæden til naturen lokkede, så hvorfor ikke bruge en sommerferie på at
komme rigtig tæt på naturen og samtidig ”besøge” Blicher, som hun har
stor forkærlighed for.
Barnevognen fra børnenes barndom blev hevet ned fra loftet, hvor den
havde stået og samlet støv i mange år. Hendes mand pyntede den op
med forlygter, baglygter, båthorn, sidespejle m.m., efter at han havde
gået en rum tid og været stille og sammenbidt samt funderet over sin
kones skøre påfund. Ferien startede, og så var det bare afsted på en tur
over Fyn og op gennem Jylland med bagagen i barnevognen. I dagevis
gik hun – ofte 60 km om dagen - sov i et lille telt eller under den åbne
himmel, hvor smådyr – kravlende og flyvende - sov sammen med hende.
Små digte skrev hun også undervejs, når hun faldt i staver over et eller
andet meget smukt syn.
Navnet er Lis Ingemann, som med humor, medlevelse og varme – en
varme, der bredte sig helt ned til bageste tilhørerrække - fortalte om sin
tur alene på landevejen med en gammel barnevogn. Hun var en fantastisk fortæller, som kunne berette om sine samtaler med de mennesker,
hun mødte og om deres reaktioner på hendes ”anderledeshed”, om naturen, om Blicher og hans præstekjole o.m.a. Det var bestemt ikke kedeligt.
Ferien var slut, og Lis skulle jo også nå hjem til sit sølvbryllup
Et år på landevejen blev gennem tiden til tolv år.
Tak til 3. og 4. Gildes gruppe F og gruppe 3.
5

Invitation til Friluftsgildehal
Vi mødes onsdag den 17. maj kl. 18.30 i Kløverhuset til
fælles friluftsgildehal.
Alle skal medbringe mad, kaffe, stole og borde.
Vi forventer at være ude hele aftenen, hvis vejret tillader
det.
Efter gildehal og spisning vil Lone Frankel Goul fortælle
om ”Spejderi i Dagens Danmark”.
Hvilke spejderfærdigheder er still going strong ?
Hvad er yt, og hvad er nyt?
Tilmelding til Estrid Flensborg
på mail estridflensborg@hotmail.com
eller telefon 23 35 14 44 senest den 10. maj 2017.
Arrangementet slutter kl. 21.30.
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MOHRONDOLØB 2017.
Så fik vi klaret dette års Mohrondoløb d. 11. marts.
Vejrudsigten havde ellers i længere tid lovet regn, og ved tilmeldingsfristen havde vi kun hørt fra 39 spejdere.
Heldigvis fik vi en rigtig dejlig dag med solskin og 78 deltagere +
ledere, postbemanding og hjælpere! Dagopgaven forløb fint, og
spejderne fik udvist et rigtig godt samarbejde med madlavning på
”glødebål”. Dette foregik på shelterpladsen i Dalmose. Herefter gik
turen ad skolestien til Flakkebjerg.
Løbets tema dette år var H.C. Andersen.
Derfor havde vi inviteret tidligere borgmester Jens Jørgensen til at
holde et ”miniforedrag” om eventyrforfatteren.
Natløbet foregik på det grønne område i Flakkebjerg by.
Der var opsat 7 poster med meget varierende opgaver.
Tidsplanen holdt, og vi kunne gå til skolen for at indtage natmad
ca. 23.30. Derefter blev der uddelt præmier, og Mohrondostammen gik igen til holdet fra Verninge på Fyn.
En stor tak til alle, der har gjort dette arrangement muligt
- især til madholdet, der har gjort en kæmpe indsats med al den dejlige mad.
Tekst og foto: Filip Sebastian
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17. Slagelse March 17 – 18. juni 2017
Marchbrochuren udsendes til tidligere marchgængere, foreninger,
militære kaserner, hjemmeværn, spejdere og enkeltpersoner i forbindelse med påsken.
Brochuren er også at finde på Slagelse Bibliotek, ligesom den kan
hentes hos vore annoncører.
Sidste år var der 520 marchgængere, hvoraf de 300 var militære
kontrolgængere. I år ser det imidlertid en smule anderledes ud,
idet der i skrivende stund (1. marts) kun er tilmeldt 76 militære
gængere = 152 startkort.
Lokale marchgængere er der imidlertid ikke mange af. Det vil vi
prøve at lave om på ved at annoncere Slagelse Marchen i UgeNyt i uge 23.
Vi håber, at vi på den måde kan gøre marchen mere kendt i Slagelse og på den måde få flere lokale ud at gå.
Endvidere vil vi opfordre samtlige byrådsmedlemmer til at komme og vise flaget på vores march.
Da vi på forhånd ved, at der vil være en hel del færre militære
gængere, har vi justeret vores forventninger til dette års march. Vi
vil derfor være glade, hvis der kommer 350 gængere eller flere,
ligesom vi skal stille os tilfredse med et tilsvarende mindre overskud.
Det betyder ikke, at der så er brug for færre hjælpere til at få det
hele til at hænge sammen. Der er brug for alle, som vil være med
– specielt til rastepladserne, praktiske gøremål, ruteafmærkning
m.m. samt betjening af marchgængerne ved start og mål.
Har du ikke allerede meldt dig som hjælper, kan du gøre det til
Jørgen på telefon 4157 7118 el. mail evajoerkyhn@mail.dk
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Lidt historik om Slagelse Marchen
Slagelse Marchen så dagens lys i år 2001. Marchen var dengang
tænkt som Sct. Georgs Gildernes bidrag til Slagelse Festuge, hvilket
vi også var de første år.
På den første march i 2001 var der 115 marchgængere. Marchen var
lagt i weekenden op til uge 26 - den sidste hele weekend i juni måned. Det gentog vi igen i 2002, men blev her gjort opmærksom på,
at det var samtidig med Hærvejsmarchen i Viborg. Hærvejsmarchen
er en stor international march med 8.000 – 10.000 gængere fra mange lande. Den kan vi ikke konkurrere med, så vi besluttede, at Slagelse Marchen fremover altid skulle være den 3. hele weekend i juni
måned. Det betød så, at vi ikke længere var en fast bestanddel af
Slagelse Festuge.
Marchen vil være en del af festugen igen i 2019 (22-23 juni) og igen
i 2020 (20-21 juni).
Marchruterne er på henholdsvis 40 km, 25 km og 10 km. med forskellige ruter lørdag og søndag.
Vores 10 års jubilæum blev fejret med en ekstra 100 km march med
godt 50 deltagere. Den blev gentaget i 2011. Vi besluttede herefter,
at 100 km kun skal være med hvert 5. år, næste gang i 2020.
Siden starten i 2001 er Slagelse Marchen blevet en kendt march
blandt marchgængere i det ganske land. Specielt blandt dem som
hvert år tager turen til Holland i uge 29 for at gå 4 dages Marchen i
Nijmegen (4 x 40 km.) .Deltagerantallet har gennem årene udviklet
sig derhen, at der de sidste par år har været omkring 500 marchgængere over de to dage.Det pæne deltagerantal skyldes bl.a., at vi siden
2015 har været officiel kontrolmarch for militære marchgængere.
Med marchhilsen
Ulla Broløs, Thomas Junker, Ole Jørgensen, Flemming Nielsen
og Jørgen Kyhn
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Udbetaling af Andelsbeviser
Alle som er født fra den 01.07.1945 til 31.12.1950 kan få udbetalt
deres andel ved at aflevere andelsbeviset påført bankkonto nr.
til økonomimesteren.
Vær opmærksom på, at anmodning om udbetaling skal være sket senest
den 31.12.2017, ellers vil beløbet tilgå Fællesrådets midler.
Ulla Broløs

KÆRE FARS GILDEBRØDRE.
Hvordan skal man fatte sig i korthed, når der er så meget at sige.
Vores Far, Kai Boye havde sit liv, som han delte med
mange- også mange fra Gildet.
Han havde altid noget at fortælle, som han havde oplevet. Vi børn vidste, at vi havde en glad far.
I har været der i livet sammen med ham, og I har været
der for ham til sidst. Tak for de besøg og hilsener I
nåede under hans sygdomsforløb. Det glædede ham meget.
Det glædede os meget. Tror vi fik fuldt referat derfra
uanset energi.
Tak til jer for at være der for os som familie og Asta
som fars hjerteveninde.
Det gør det lidt lettere at bære sorgen, når man bliver
mødt af så megen omsorg fra jer i form af smukke blomster i utallige mængder, i hjælp til at organisere besked eller praktiske opgaver, i bæren af fanen, i håndtryk, kram og venlige blikke, i taler til fællesskabet
og ansigt til ansigt med os, i musik og syngen med, i
breve og flotte kort.
Vi er klar over, at vi sammen deler savnet.
Tak for så megen deltagelse.
Vi kommer til at mangle at følge med i, hvordan det går
jer- alle de særlige begivenheder gennem året.
Tak til jer alle for, at vi fik gode minder med fra bisættelsen.
På familiens vegne
Lene Boye
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Mindeord
Onsdag den 22. februar 2017 modtog vi
den triste meddelelse, at Kai Boye var
død. Vi havde mistet en god gildebror og
jeg en meget god ven gennem mange år.
Kai var blevet optaget i det daværende
1. Gilde i 1969, og det var gennem gildebevægelsen, at jeg lærte Kai at kende.
Kai var en aktiv gildebror og var i flere perioder gildemester. Igennem mange år
var han også frivillig i Slagelse Handicap Idrætsforening, hvor han hjalp til i
svømmehallen.
Da 1. Gilde, efter at have holdt 75 års fødselsdag, blev opløst, kom Kai med i 3.
Gilde, og det fik vi megen glæde af.
Kai var medarrangør i Slagelse Marchen, hvor han opmålte ruterne og cyklede
dem igennem. Hans ornitologiske interesse blev også anvendt ved, at han arrangerede fugleture.
Det foreningsmæssige arbejde indenfor frisørfaget optog også Kai, og det førte
til, at han blev formand for Danmarks Frisørmesterforening og senere æresmedlem af foreningen.
I mange år boede Kai og jeg i samme opgang i Klostergade, og der opstod et
nært forhold mellem vores familier, hvor vi blandt andet hjalp hinanden ved
familiefester.
Kai havde sommerhus på Frølunde Fed, og ved besøg hos ham fik jeg også lyst
til et sommerhus på Feddet, så jeg købte en grund derude i 1973. Kai og jeg gik
mange ture sammen i området og så på fuglelivet, og hans glæde ved naturen
derude inspirerede mig til mange akvareller.
Igennem mange år har det været en fast tradition, at jeg gik hen til Kai og blev
klippet. Derefter drak vi kaffe, og jeg nød hans hjemmebagte småkager. Så fik
vi en god samtale om kunst og litteratur samt meget andet.
Jeg vil savne disse stunder med Kai meget. Jeg vil savne hans gode humør og
hans hjælpsomhed på mange områder.

Æret være Kai´s minde.

Tekst og billede: Erik

AFLYSNING.
På grund af Kai Boye´s altfor tidlige død aflyser vi i år fugleturen 14. maj.
STADEN
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Det Vilde Vesten er årets tema
på Sct. Georgsløbet 2017

Sct. Georgsløbet 2017 – for spejdere og andre
uniformerede korps i alderen 8-12 år - foregår traditionen
tro ved og i området omkring Kløverhuset. Løbet afholdes
lørdag den 29. april, hvor postdommere mødes til
morgenkaffe og breefing kl. 8.30.
3. gilde skal bemande 2 poster – samt hjælpe til med
bage/lune boller samt udlevere boller og sodavand ved
løbets afslutning.
4. gilde skal bemande 4 poster (hver gruppe er ansvarlig
for at bemande en post).
Der indkaldes til postdommermøde tirsdag den 18.
april kl. 18.00 i Kløverhuset, hvor der skal være
repræsentanter fra de enkelte poster.
Vi starter med en ostemad og en kop kaffe. Derefter bliver
løbet gennemgået – og poster uddelt. Alle poster er
udarbejdet og klargjort af Sct.Georgsløbsudvalget, så de
udleveres ”grydeklare”.
Tilmelding til postdommermødet skal ske til Ellen
Smidt på tlf.: 60836884 eller pr. mail :
ensmidt@gmail.com senest onsdag den 12. april.
Vel mødt.
Med gildehilsen Sct. Georgsløbsudvalget
Jørgen Kyhn, Ellen Smidt, Susanne Hansen, Aase Bjerring
og Inger Juul
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TILLYKKE!
Margot Maarbjerg
Gitte Hansen
Erik Jensen
Bodil Andersen 75 år
Elisabeth Holmgaard
Gurli Stick
85 år
Kirsten Harbech

11.april
14. april
14. april
16. april
16. april
25.april
22. maj

Tillykke! Ved nytårsgildehallen d. 28. januar 2017 blev
Tim Brøndel og Gitte Hansen optaget som væbnere.
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Fødselsdagsgildehal
Gildebrødre med ledsagere inviteres til fødselsdagsfest i Kløverhuset

Lørdag den 10. juni 2017
Vandrehal kl. 16.00
Gildehal kl. 16.30
Spisning kl. 17.30

Middag
Pris 160 kr.
Tilmelding senest torsdag den 1. juni 2017 til
Jens Mortensen
tlf. 41 58 58 99 eller e-mail: jenszobbe@gmail.com
Gildehilsen gruppe C
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Tekst: Elisabeth Holmgaard
Foto: Elisabeth Holmgaard

For den morgenfriske
Datoen er den 15. februar 2017 - det fryser et par grader, klokken er 7.45.
Vi har en vinterbader i 3. Gilde.
Navnet er Palle Maarbjerg. Jeg besøgte Palle ved Quistgaard Strand i Korsør denne smukke morgenstund, hvor solen netop var på vej op. Jeg var iklædt hele vinterudstyret og huen trukket godt ned om ørerne, for HVOR var det dog koldt!
Palle har været vinterbader i 10-15 år og mødes 4 gange ugentligt med 5-6 andre
vinterbadere og nogle gange alene. Der er ingen begrænsning af kuldegrader, når
bare vandet ikke er ”bundfrossent”.
Jeg mødte 4 damer, som fra badebroen hoppede i det iskolde vand. Ingen af dem
fortrak en mine eller rystede af kulde, næh, de så såmænd ud, som var det den
dejligste sommerdag.
Jeg spurgte dem: ”Hvorfor gør I dette her”, hvortil de svarede, at det var dejligt at
begynde dagen med et friskt morgenbad i det iskolde vand, de kunne virkelig li’
det, og så havde de det så dejligt bagefter. De var aldrig syge og regnede så med
at blive over 100 år.
Jeg fulgte Palle helt ud på badebroen, hvorfra han hoppede i vandet, vinkede smilende derudefra, tog op til flere svømmetag og så noget så glad og tilfreds ud.
Efter badeturen skulle Palle i sauna og så i vandet en gang til.
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GILDETINGET D. 15. MARTS 2017.
Leif Kirkvåg meddelte, at han efter aftale fratræder således,
at Aase Høyer igen overtager posten som gildemester!
Stor tak til Leif, vi har forståelse for din situation. Redaktøren.
STADEN
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SCT. GEORGSGILDEHAL.
Indbydelse til Sct. Georgsaften d. 19. april kl. 19.00

Tilmelding til Karen Madsen senest d. 14. april.
Tlf.: 58 54 14 71 - 21 67 88 50
hansmadsen@mail.dk

Stemningsbillede fra gildetinget. Der blev spist gule ærter med alt tilbehør! Et møde med livlig debat og mange indkomne forslag, der dog alle
blev stemt ned! Sundt med debat, selvom vi jo egentlig er ganske godt
tilfreds med tingene, som de er!
Filip
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TILLYKKE
Gitte Brostrøm
4. april
Karen L. Christensen
9. april
Aase Bjerring
23.april
Birgitte Andersen
24. april
Vagn R. Andersen
5. maj
Ulla Broløs
20. maj
Agnete Berthelsen
22. maj
Helle Bruus-Sørensen
27. maj
Og undskyld til de to,
som blev ”spist” af sætternissen
i nr. 1/17:
Kirsten Andersen
6. marts
Jens Blomhøj
22. marts

KOMMENDE ARRANGEMENTER
4. gilde
Sct. Georgs-/væbnergildehal
22. april
Tur til Rügen
25.-28. maj
Fællesgildet
Sct. Georgsløb
29. april
Halvårsmøde
10. maj
Fælles friluftsgildehal
17. maj
Distriktet
Aflyst arrangement
6. april
Distriktsgildeting
18. maj

STADEN
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Invitation til

Sct. Georgs Gildehal
Lørdag, den 22. april 2017 kl. 17.00 i Kløverhuset.
Sct. Georgs Gildehallen i år er noget ganske særligt, idet der vil
være optagelse af nye gildebrødre og af væbnere.
Programmet for aftenen er således:
17:00 Sct. Georgs Gildehal med optagelser.
18:30 Velkomstdrink og efterfølgende festmiddag med ægtefæller/
samlevere.
Prisen for arrangementet vil være mellem kr. 180 – 200 pr. kuvert.
Drikkevarer kan købes til indkøbspriser.
Evt. afbud for gildebrødre samt tilmelding af ægtefæller/samlevere
senest 10. april 2017 til Jørgen
Mail: evajoerkyhn@mail.dk el. Telefon 4157 7118.

Vi glæder os til at se jer alle til en festlig aften
Med gildehilsen
Gruppe 1 spurve
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STADEN udkommer:
Månederne :

Deadline:

1.februar
1.april
1.juni
1.september
1.november

15.januar
15.marts
15.maj
15.august
15.oktober

Næste nummer af
STADEN udkommer
1.juni 2017
og omfatter
tiden frem til
september
2017
Deadline 15.maj 2017

REDAKTØR:
Filip Sebastian tlf.: 58 18 61 63/ 21 45 37 67
filipsnekkerupvej@gmail.com
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