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Gildemester Aase Høyer
Gildemester Erik Becker
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Inger Grønborg
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Ulla Broløs
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58 18 61 63/21 45 37 67
lofi@mail.dk
LOKALREDAKTØRER
Elisabeth Holmgaard 3. Gilde
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elhola@stofanet.dk
Kirsten Nielsen
4. Gilde
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kn.pantholm@stofanet.dk
Hjemmesiden:
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Gildemester
Aase Høyer
58 52 89 40 / 40 15 89 40
aasehoyer@mail.dk

Gildeskatmester

Brynhild Hald
40 95 07 43
brynhild@hald2.dk
4.GILDE
Gildemester
Erik Becker
58 54 84 28 / 20 14 91 72
Erik_becker@post.tele.dk
Gildekansler
Kirsten Nielsen
40 30 92 43
kn.pantholm@stofanet.dk

Gildeskatmester
Ellen Smidt
58 53 02 72 / 60 83 68 84
ensmidt@gmail.com

Udlejning af Kløverhuset
Margot Maarbjerg

58 52 57 37
53 58 98 64
Margot.maarbjerg@gmail.com

FÆLLES
GILDET
D. 10. maj havde vi indkaldt til majmødet i Fællesrådet, som også er vores generalforsamling. Referat
med beretning er på vej ud til jer alle. I år var der
modtaget et forslag fra 4. Gilde med ønske om udvidelse af fællesrådet med 2 menige gildebrødre – en fra
hvert gilde. Forslaget blev vedtaget, og det skulle gerne betyde mindre arbejde til de siddende gildemestre.
De to menige gildebrødre er som en start udpeget af
gildeledelserne. Fremover skal de vælges på gildetingene.
Fra 3. Gilde er udpeget Margot og fra 4. Gilde er undertegnede udpeget. På det konstituerende møde blev
jeg valgt som formand for det nye udvidede fællesråd,
som fremover vil bestå af: De to siddende gildemestre, de to menige gildebrødre samt økonomimesteren.
Vores vedtægter er tilrettede og kan erhverves ved
henvendelse til gildekanslerne.
Nu går arbejdet i gang udenfor. Gravemaskinen starter
op i løbet af en uges tid. Der skal lægges en ny regnvandsledning langs Kløverhusets østfacade, som skal
tilsluttes den nye regnvandsbrønd, der står ved gavlen
af huset. Der opsættes en ny og forbedret trappe op til
køkkendøren.
Alt dette kan selvfølgelig ikke udføres uden, at det vil
medføre gener, mens det står på. Det håber vi, at alle
har forståelse for.
Agnete Berthelsen
Fællesrådet
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TILLYKKE!
Preben Rasmussen

2. juni

Lia Winkler

4. juni

Anna- Sophie Ross

9. juni

Kirsten Kirkvåg

75 år

12. juni

Solveig Johansen

23. juni

Anne Marie Sørensen

24. juni

Merete Nielsen

24. juni

Hanne Bentsen

26. juni

Jørgen Tubæk
Troels Foldager
Thorkil Østergaard
Inger Grønborg

85 år

1. juli
1. juli
23. juli

75 år 27. juli

Hanne Bang Mikkelsen 70 år 31. juli
Susanne Jensen

4. august

Kontingent.
350 kr. ( 4 rater årligt)
Indsættes på konto: Nordea 2204-717460561
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Nyt fra Ledelsen:
Kære Gildebrødre i 3 Gilde
På vores gildeting 15. marts blev der, som vi altid gør, valgt nye
repræsentanter til de forskellige hverv, der består for, at et/vores
gilde kan fungere med de opgaver, der skal udføres. Der blev skiftet
lidt ud i rækkerne, men i mange af de udvalg vi har, bliver gildebrødrene siddende. Det er godt, og vi glæder os over den entusiasme, der lægges for dagen med arbejdet i de forskellige udvalg.
En stor tak til alle gildebrødre, der har ydet og stadig yder en stor
indsats i udvalgene.
Vi har dog en udfordring, idet vi meget snart skal finde mindst 2
repræsentanter til spejderlauget, der står for gennemførelse af Sct.
Georgsløbet og Mohrondoløbet sammen med øvrige repræsentanter
fra 4. Gilde og repræsentanter fra Distriktet.
Er der ikke et par stykker i 3. Gilde, der stadig kan være kreative og
praktiske og være med til – i teams – at planlægge et par spejderløb?? Det er sjovt, og meget givtigt at opleve spejderne, der er SÅ
glade for de to løb.
Et udvalg, der ikke indgår i denne liste, er vores musikkorps i 3.
Gilde, som gang på gang stiller op ved vores gildearrangementer og
lystigt spiller til alle de dejlige sange, vi synger.
Og til Inger, der også velvilligt og dygtigt spiller i Gildehallerne.
Vi værdsætter denne ”ydelse” særdeles højt. Det er med til at højne
stemningen ved gildehaller og eftergildehaller. TUSINDE TAK
ALLE SAMMEN.
Vi har jo også 6 velfungerende grupper, der hver på deres måde
yder en stor indsats med traktement ved de forskellige arrangementer, ligesom de kreativt og med godt humør bidrager til det gode
forhold og indhold i grupperne – tak til alle for jeres indsats.
Nu vil vi ønske alle i 3. Gilde med familier en rigtig dejlig sommer,
men inden da ses vi jo heldigvis til vores fødselsdagsgildehal med
fest den 10. juni – på gensyn.
Sommerhilsen fra
Brynhild, Inger og Aase
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Donationer fra 3. Gilde Slagelse
Som aftalt på vores Gildeting 15. marts 2017 har vi
med tilbagevirkende kraft – altså for 2016 – udbetalt
følgende donation:
Til KFUM-spejderne i Slagelse, Sct. Michaels Gruppe,
Kr. 4.200,00.
Donationen skal finansiere 2 spejderes deltagelse i
Sommerens 2017 Lejr.
Det blev endvidere aftalt, at der ikke udbetales yderligere donationer i 2017, og at vores beholdning af
donationsmidler gemmes/opspares således, at vi kan
donere et større beløb i vores jubilæumsår 2018.
Gildehilsen
Gildeledelsen

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
3. Gilde:
10. juni
13. august
24. august

Fødselsdagsgilde med væbneroptagelse
Skovtur/ udflugt
Uddeling af sognenyt

Fællesgildet:
17.-18. juni

Slagelse march

Distriktet:
7. juni
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Friluftsgildehal

TELTTUR TIL BISSERUP.
Lejrpladsen i Kristiansholm Skov

Torsdag d. 13. juli og fredag d. 14. juli.
Alle er velkomne – hvad enten du/I har lyst til at
deltage begge dage med overnatning i telt/ shelter
eller blot deltage om torsdagen - dag eller aften.
Hver især sørger selv for forplejning m.m. til turen.
Vi vil som tidligere år hygge os med lege, spil, sang,
musik, gåture og svømmeture.
Om aftenen tændes bålet til grillning af den
medbragte mad samt til hygge ved lejrbålet.
Vi har pladsen fra kl. 10 torsdag til kl. 16 fredag.
Giv os gerne besked, om du forventer at deltage.
Hilsen fra Aktivitetsudvalget/ Merete, tlf.: 31 90 86 31
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Sct. Georgsaften 19. april 2017
Tekst: Elisabeth, foto: Filip
Sct. Georgsaften er noget ganske særligt. Vi danner denne aften
broderkæde og gentager vores gildeløfte.
Aase Høyer, som er blevet gildemester for en 1-årig periode efter Leif Kirkvåg, holdt som sædvanlig en god og inspirerende
gildemestertale.
Vi havde også denne aften den store glæde at kunne genoptage
Thorkil Østergaard i 3. Gilde. Thorkil er kommet i gruppe F.
Velkommen til dig Thorkil.
Vi skulle også have en ny kansler indsat denne aften. Inger
Grønborg overtog kanslerposten efter Elisabeth Holmgaard
Velkommen til dig Inger.
Ledelsens sammensætning ser nu således ud:
Gildemester:
Aase Høyer.
Gildekansler:
Inger Grønborg.
Gildeskatmester: Brynhild Hald.
Faneherold:
Tim Brøndel.
Dørherold Marianne Clausen

STADEN
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SOMMERUDFLUGT SØNDAG D. 13. AUGUST.
Turen går i år til Sorø Kunstmuseum, hvor vi skal se en udstilling af Sophia Kalkau – Line of Circles – ( 3. juni – 27. august)
Museets samlinger rummer ca. 2300 værker, som spænder over
350 års dansk kunst.
Museet rummer også landets største og fineste samling af russiske ikoner fra år 1500 – 1900 samt en russisk samling kunst fra
1870 – 1930.
Efter museumsbesøget er der sejltur på Sorø Sø, hvor der vil
blive serveret en let anretning ombord.
Efter sejlturen vil der være kaffe/the og kage i Akademihaven
- alternativt – i tilfælde af dårligt vejr – i Kløverhuset.
Vi mødes kl. 10.30 ved Kløverhuset og fordeler os i bilerne.
Derefter kører vi til Sorø Kunstmuseum, Storegade 9, Sorø.
Kl. 12.45 sejler vi fra Søgade ( sejlturen varer 1 time)
Museum —sejltur —let anretning –kaffe/the/kage
Pris: 175 kr.
Tilmelding til Merete mereni@outlook.dk
eller mobil 31 90 86 31
Senest onsdag d. 12 juli. ( sejlturen skal bestilles)
Hilsen fra aktivitetsudvalget, Hanne Bang, Marianne, Merete.
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Afslutning på et fint gruppearbejde.
Tekst: Margot Maarbjerg
Foto: Ole Jørgensen og Margot Maarbjerg

Gruppe C har i det sidste halve år arbejdet med anden verdenskrig, besættelsen, jødeforfølgelsen, modstandskampen og frihedskampen.
Det har været meget interessant. Richard har lavet et meget stort arbejde. Han er kommet med oplæg og spørgsmål, som vi så har kunnet diskutere ud fra. Det har været
nogle gode møder, hvor vi også har fortalt om vores egne
oplevelser under krigen.
Vi sluttede emnet af ved at tage til Mindelunden den 4.
maj, hvor der var kransenedlæggelser, kor og musik samt
taler blandt andet med Uffe Ellemann Jensen.
Da vi nu skulle til København, lavede vi en tur ud af det.
Vi besøgte Bispebjerg Hospitals nye parkeringshus med 7
etager og 36 m højt.
Der drak vi eftermiddags kaffe og nød udsigten med egne
kikkerter eller med den opstillede kikkert. Vejret var klart,
så vi kunne se langt. Derefter besøgte vi de engelske soldaters grave på Bispebjerg Kirkegård. Richard havde bestilt
aftensmad ”æggekage” på et lille spisested, som hed
”Måltidet”.
Inden vi skulle i Mindelunden, kørte vi til Utterslev Mose
og drak kaffe. Richard var rigtig på hjemmebane, for han
har arbejdet og boet i dette område i mange år, så han
fortalte og viste rundt.
Desværre kunne Susanne, Grethe og Kirsten ikke deltage
på grund af deres helbred. Men så var Palle og Solveig
med.
En meget fin tur og tak til Richard for en god og vel tilrettelagt dag.
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Gruppe A:
Besøg på Fæstningen, Korsør.
Fæstningen er et af de mange fæstningsværker, som blev anlagt af
kongemagten fra 1100-tallet og frem som værn mod fjender fra syd.
Fæstningen består af en række forskellige bygninger. Fæstningstårnet er den ældste bygning og eneste tilbageværende af det oprindelige Korsør Slot.
Voldene blev opført under svenskernes besættelse af Korsør i årene
1658– 60.
Korsør By og Overfartsmuseum er beliggende i Det Store Magasin, der blev opført ca. 1610.
Gruppe A kom primært for at se museets meget alsidige samling.
Det var dog noget af en overraskelse, at Gitte fra vores gruppe kunne fortælle, at der var hendes far Svend Aage Hansen, der havde
bygget mange af de smukke og veludførte skibsmodeller, som vi
kunne se i samlingen. Gittes far har tillige restaureret skibet, der
hænger i Sct. Povls Kirke i Korsør.
Samlingen byder på flere gamle interiører med særdeles livagtige
modeller af mennesker, blandt andet en tandlæge med sin klinik fra
dengang og den berømte skibsreder Per Henriksen ved sit skrivebord – kendt for rederierne Mercandia og HH-Feries.
Per Henriksen stod dengang bag det store anpartscirkus, der fungerede som et skattely!
1986 blev han dog slået til Ridder af Dannebrog!
Tekst og fotos: Filip
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Slagelse, april 2017

I anledning af min 75 års fødselsdag, mandag
den 12. juni 2017
indbyder jeg til morgenmad den 12. juni
imellem kl. 9.00 – 12.00
i Kløverhuset, Teglværksvej 11 Slagelse

Hilsen
Kirsten Kirkvåg
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TIL LYKKE
Jørgen Kyhn
Inger Juul
Else L. Madsen
Marianne Martinsen
Finn Nielsen
Ellen Smidt
Knud Wilken-Jensen
Estrid Flensborg
Solveig Møller
Jan Rømer
Lars Egeskov
Kirsten Nielsen

20. juni
29. juni
5. juli
7. juli
9. juli 70 år
23. juli
28. juli
29. juli
15. august
17. august
26. august
27. august

---oo0oo--KOMMENDE ARRANGEMENTER
4. gilde
16. aug.
Åben familie-/friluftsgildehal
23. aug.
Gilderådsmøde
02. sept. Fødselsdagsgildehal
- indbydelse udsendes pr. mail
10. sept. Løvfaldstur
Fællesgildet
17.-18. juni Slagelsemarchen
Distriktet
07. juni
Friluftsgildehal
---oo0oo---
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VELKOMMEN OG TIL LYKKE
Vores Sct. Georgsgildehal d. 22. april var i år ekstraordinært festlig, idet vi kunne optage 2 nye svende i gildet,
nemlig Lene Becker og Karsten Lindby. Velkommen til
jer. Vi håber, at jeres deltagelse i 4. gilde må blive til glæde og gavn for jer såvel som for gildet.
Herudover var det en fornøjelse at kunne optage 2 nye
væbnere, nemlig Pia Jeppesen og Gitte Brostrøm. Til lykke til jer.
Endelig takkede Nete af som gildemester efter 3 år i embedet. Tak til Nete for på forbilledlig vis at have varetaget
embedet. Hendes afløser i gildemestersædet Erik Becker
blev indsat. Velkommen til Erik med håb om et konstruktivt samarbejde.
Kirsten
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Endnu ”en Becker” i 4. Gilde
Lørdag den 22.april blev jeg optaget som svend i 4. Gilde,
og det var en fin og højtidelig aften.
En sensommerdag i 2016 skrev Inger Juul en mail til mig
og spurgte, om ikke det var ved at være tid til, at jeg skulle
være Gildebror—og det tog ikke lang tid at overveje. Tak
for det ”skub” Inger.
På en måde har jeg fået gilde-arbejdet ind med modermælken, idet mine forældre jo i mange år har været medlem af
først 3. og senere 4. Gilde, men der er også en masse nye
ting for mig, og jeg har jo aldrig deltaget som Gildebror.
At jeg blev optaget på en aften, hvor min far samtidig blev
indsat som Gildemester i 4. Gilde for 3. gang, gjorde ikke
min aften mindre mindeværdig.
Jeg er gift med Michael (Sport Direct Slagelse, erhvervs-og
sportsbeklædning) og sammen har vi to voksne børn. Mathilde på 22 år, læser på CBS og bor på Nørrebro. Mathias
på 25 år, tømrer og bor sammen med sin kæreste og hendes 3 børn og deres fælles lille Freja på 14 mdr. (vores første barnebarn).
Som barn/ung var jeg både junior og spejder i Trelleborg,
og som voksen var jeg i nogle år juniorleder for 1. Hellig
Anders i Slagelse.
Til daglig arbejder jeg som HR Koordinator hos Metro Service i København. Metro Service står for driften af den eksisterende Metro og skal også stå for driften af den kommende City Ring. En af mine opgaver bliver at ansætte 200-250
personer indenfor det næste 1½ år.
Jeg er også medlem af amatørteateret Krabasken og sidder
i bestyrelsen.
Tusind tak for en hjertevarm og imødekommende modtagelse i 4. Gilde. Jeg ser frem til mange oplevelser med jer
alle sammen.
Med Gildehilsen Lene
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Åben Familie/Friluftsgildehal
Onsdag den 16. august 2017 kl. 19.00
KOBÆK HYTTEN
Lærkevej 15, Kobæk, 4230 Skælskør
http://antvorskovdivision.dk/kobaek
Aftenens program:
➢ Kl. 19.00 Gildebrødre m.fl. bydes velkommen
➢

Kl. 19.05 Flaget sættes

➢

Kl. 19.10 Lille spejderaktivitet for både børn og voksne

➢

Kl. 20.15 Gildehal

➢

Kl. 21.00 Servering af let traktement

➢

Kl. 22.00 Aftenen rundes af med en fællessang / Tak for i aften

Alle medbringer en stol at sidde på samt påklædning efter vejrforhold.
Evt. afbud for gildebrødre samt tilmelding af familiemedlemmer senest
den 10. august 2017 til Dorthe Hjelmroth på
mail dorthehjelmroth@mail.dk el. mobil 20 67 05 11
Med Gildehilsen Gruppe 3, Stære

STADEN
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Besøg på Bien.
Stærenes gruppemøde den 3. april gik til det gamle træskib,
Bien, som ligger i Korsør havn.
Skibet er en fuldrigget Galease fra 1898 og har været i privat
eje de sidste 35 år, hvor skipper selv har lavet det meste ombord. Skibet har tidligere været brugt til bl.a. stenfiskeri, men
er nu ombygget og udstyret med moderne teknik og bruges til
fisketure, lejrskoleophold, og endagsture. Der er sovepladser
til 23 personer, og ved endagsture er der plads til max. 40 personer.
Efter en rundvisning på skibet nød vi Helles medbragte hjemmebag og kaffe under dæk. Her kunne skipper berette om flere
af de spændende ture, som han har været ude på med dette flotte skib. Skipper kunne fortælle, at skibet bl.a. har været på en
meget hård tur til de baltiske lande, hvor skibet gik læk, og
man måtte få det repareret i Tallinn. Det var en hård tur.
Skipper er nu ved at nå en alder, hvor han gerne vil have skibet
videre. Planen er, at skibet skal sælges til en Fond og renoveres
af elever fra produktionshøjskolen, og man håber på at kunne
starte et projekt med produktionshøjskolen.
Under vores tur på skibet ser vi, der også er et skilt med navnet
”Håbet”. Dette stammer fra en børnekrimi fra 1990, hvor skibet havde en rolle. Denne film hedder ” det levende lig”
En rigtig dejlig aften med god forplejning, godt vejr og spændende fortælling af skipper.
Lone
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VÆBNERSVAR GITTE BROSTRØM 22. APRIL 2017

Spørgsmål: Forskelle og ligheder i Det danske Spejderkorps
og Sct. Georgsgilderne
Når vi i DDS planlægger vores spejdermøder, tilstræber vi at
komme igennem 8 punkter, uanset om det er et møde eller en
lejr.
1. Der skal være oplevelser
2. Learning by doing
3. Patruljeliv
4. Friluftsliv
5. Værdier
6. Medbestemmelse og ansvarlighed
7. Aktiviteter og færdigheder
8. Samfundsliv
Når jeg sammenligner de 2 korps, kan jeg finde paralleller,
men også forskelligheder. Oplevelser, patruljeliv, værdier,
medbestemmelse og ansvarlighed, aktiviteter og retfærdighed og samfundsliv. Det er alt sammen fælles værdier, som
jeg finder begge steder. Friluftsliv og Learning by doing, det
hænder men ikke ofte, at det også findes i Sct. Georgsgilderne. Der hvor jeg også kan se en lighed, det er i måden at opbygge korpsene på. Være opdelt i patruljer, rykke op fra
svend til væbner og videre til ridder. I spejderkorpset hedder
det bare noget andet, fra mini til junior og fra junior til senior. Vi kan også alle lide at holde fast i vores traditioner og
alligevel lave en fornyelse, så vi udvikler os.
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Der hvor jeg bl.a. kan se en forskel er, at mange personer kender spejderne men ikke ved, hvad Sct.
Georgsgilderne er. I spejderbevægelsen lærer børn
børn nye færdigheder. I Sct. Georsgsgilderne er det
kun voksne. Spejderbevægelsen holder ugentlige møder, hvor vi holder månedlige møder. Og så en meget
væsentligt forskel: Spejdere elsker mærker – jo flere
jo bedre. Det har jeg endnu ikke oplevet hos Sct.
Georgsgilderne, men det kan jo være, det kommer. Vi
vil jo gerne tiltrække de yngre. En anden forskel er
også, at Sct. Georsgilderne samler penge ind og giver
videre. Spejderne er ofte dem, som får penge.
Sct.Georsgilderne planlægger/ og står ved poster på
løb, hvor spejderne kommer forbi.
På den måde har spejderne og Sct. Georgsgilderne en
fælles oplevelse, og for mig er det en dejlig sammenhæng.
Når spejderne er sammen, er det oftest med uniformen på, da uniformen er med til at skabe fællesskabet
– også når der skal festes. Når vi fester i Sct. Georgsgilderne, er det med lidt pænere tøj end ellers.
Men vigtigst for mig, så er der plads begge steder til
at udvikle sin viden og ændre sine holdninger, fordi
man er blevet klogere og derved blevet rigere.

Velkommen til
Lene Becker!
Se side 17.
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VÆBNERSVAR PIA JEPPESEN 22. APRIL.

Spørgsmål:
På hvilken måde mener du, at spejderbevægelsen og gildebevægelsen har hjulpet dig i
din personlige udvikling?
Kan du nævne områder, hvor gildebevægelsen kunne gøre mere?
Spejderbevægelsen har givet mig basisværdierne i form af spejderloven. Allerede inden jeg
startede til spejder, var det nogle af de værdier,
jeg havde med hjemmefra, om det var fordi min
far har været spejder, eller om det er fordi, mine
forældre mente, det var gode værdier, det ved
jeg ikke, men da jeg lærte spejderloven, kunne
jeg genkende det, og det har også siden betydet meget for mig. Da jeg så startede i gildet og
lærte gildeloven at kende, var det let for mig at
forholde mig til den, da jeg ser den som en
overbygning til spejderloven.
Jeg har tit, særligt i arbejdssammenhæng, fået
at vide, at jeg er meget ærlig, jeg siger, hvad
jeg mener, om fællesskabet er enige eller ej,
men det betyder ikke, at jeg holder på min ret.
Jeg lytter også til andre, og sammen finder vi så
den bedste løsning. Det har ind i mellem givet
gnidninger, når jeg er rendt ind i ledere, der ikke
kan håndtere ærlighed, men hellere vil gemme
problemer. Dog er det også noget af det, jeg
har høstet stor ros for, da de bedste beslutninger tages på et oplyst grundlag.
STADEN
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I de grupper jeg har været i, siden jeg startede i Gildet, har vi arbejdet med forskellige emner. Jeg nyder
at komme til gruppemøderne og høre andres meninger om emnerne, og jeg nyder muligheden for at
sætte mig ind i noget, jeg ellers aldrig ville have
overvejet - jeg føler det udvider min viden og mit
kendskab til verden.
Hvis jeg skulle komme med konkrete punkter, hvor
gildebevægelsen kunne gøre mere, så tror jeg, det
handler om oplysning til lederne og spejderne. Inden
jeg startede i gildet troede jeg ikke, at man måtte
være aktiv spejder, og jeg troede, at der var et alderskrav. Da jeg stadig var aktiv spejder, tænkte jeg
ikke mere over det, før jeg talte med Inger, da vi
skulle lukke 1. Hellig Anders Gruppe, og Gildet skulle overtage Kløverhuset. Så jeg tror, at mere konkret
oplysning om, hvad Gildet er og laver, udover spejderløbene, vil fremme en bedre forståelse fra spejderne og lederne.
En anden ting kunne være, at alle grupperne i 4. Gilde som en del af gruppemøderne skulle tage mindst
ét punkt fra Gildeloven som emne på ét møde. Jeg
tror, at alle grupperne på den ene eller anden måde
berører Gildeloven, men samtidig tror jeg også, at
hvis ét af punkterne fra Gildeloven var et emne til et
møde, så ville vi opnå en endnu større forståelse for
hinanden, da det som med alt andet er forskelligt,
hvad vi hver især lægger i det.
STADEN.
Send venligst tekst og fotos hver for sig.
Husk at bladet kun er A5 størrelse, så der er begrænset
plads på hver side! Indbydelser og dagsordener skal kunne
stå på en side (i skriftstørrelse mindst 11) i bladet.
Hilsen fra Filip
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