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3.GILDE
Gildemester
Aase Høyer
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aasehoyer@mail.dk

Gildemester Aase Høyer
Gildemester Erik Becker

Gildekansler
Inger Grønborg
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ingergronborg@gmail.com

Økonomiansvarlig
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22 72 36 51
broloes@stofanet.dk
Margot Maarbjerg
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Margot.maarbjerg@gmail.com
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Kirsten Nielsen
4. Gilde
40 30 92 43
kn.pantholm@stofanet.dk
Hjemmesiden:
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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
Indkaldes til 1/2 årsmøde i
Fællesrådet for Sct. Georgs Gilderne i Slagelse
Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19.30 i Kløverhuset
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Siden sidst
Økonomisk overblik
Status fra indendørsudvalg
Status fra udendørsudvalg
Status over afholdte aktiviteter:
➢ Friluftsgildehal
➢ Slagelsemarchen
➢ Sct. Michaels Nat
➢ Staden
➢ Kløverhuset – udlejninger
Behandling af indkomne forslag
Fælles aktiviteter i 2017/2018
Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på mødet, bedes sendt til Agnete Berthelsen på mail: agnete@berthelsen.it senest 3 uger før ½ årsmødet.
Alle gildebrødre i 3. og 4. Gilde er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig.
Fællesrådet er vært ved en kop kaffe.
Gildehilsen
Fællesrådet
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Indbydelse til
SPEJDERKOORDINERINGSMØDE
Onsdag d. 18. oktober 2017 kl. 19.30 i Kløverhuset

DAGSORDEN:
1. Gildehal med spejderdeltagelse d. 1. nov. 2017
2. Sct. Georgsløb – evaluering af 2017 og planer for 2018
3. Mohrondoløb – evaluering af 2017 og planer for 2018
4. Donationsgildehal d. 24. febr. 2018
4. Gilde står for gildehallen, og 3. Gilde tager sig af det praktiske.
5. Andre spejderrelaterede emner
6.

Eventuelt

DELTAGERE:
Gildebrødre i 3. og 4. gilde med interesse for planlægning og afvikling af
spejderaktiviteter.
Det forudsættes, at de ansvarlige for følgende aktiviteter vil være til stede:
- re. 1. – 4. gilde v/gr. 2
- re. 2. – repræsentanter for løbsteamet
- re. 3. – repræsentanter for løbsteamet
- re. 4. – repræsentanter for turhavende gruppe i 3. gilde
Evt. spørgsmål om mødet rettes til Erik Becker.
Tilmelding ikke nødvendig.
På ledelsens vegne
GK Kirsten Nielsen
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Fælles I-Dag for Dragsholm, Gøngerne
og Vestsjællands distrikter
Lørdag den 4. nov. 2017 kl. 10.00 – 15.15
Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev
Vi starter med betaling og morgenkaffe.
Før middag taler fhv. forstander for
Testrup højskole, tidl. medlem af Etisk råd
og skribent Jørgen Carlsen (f. 1949) om
Rend mig i kompetencerne.
Kompetenceudvikling er et af tidens hurra-ord,
der ikke altid bruges rigtigt. Vi er mennesker,
ikke omvandrende kompetence-profiler.
Varm mad og en øl/vand i frokostpausen.
Efter middag og indlagt kaffepause taler
forfatteren Morten Pape (f. 1986) om
sin debutroman Planen fra 2015.
Den handler om forfatterens barndom og
opvækst i ghetto-samfundet Urbanplanen
på Amager, om at overleve på tværs af
kulturelle og religiøse skel, om fremmedhad,
danskerhad, tabermentalitet og mønsterbrud,
kort sagt om at finde sig selv i et mikro-kaos.
I-dagen er åben for gildebrødre med ledsager
og gæster. Prisen er 200,- kr.

Nærmere oplysninger og tilmelding med navn
og gilde senest 25. oktober 2017 til Ole Skude
goskude@stofanet.dk / tlf. 5852 2458.
STADEN

5

514 gængere var med på
Den 17. Slagelse March
I
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Igen i år nåede Slagelse Marchen op på over de 500 deltagere. Et
flot resultat, som vi godt kan være stolte af.
Marchen i år var begunstiget af megen flot presseomtale såvel før
som efter marchen. Omtalen havde den positive virkning, at antallet af 10 km-gængere steg til det dobbelte af, hvad vi hidtil har set.
Vi var igen i år kontrolmarch for militære marchgængere, som stillede med 320 deltagere. Der var imidlertid færre overnattende gængere. Dette har bevirket, at omsætningen har været en smule anderledes end de sidste par år. Regnskabet er endnu ikke færdigt. Der
bliver et pænt overskud, om end vi må forvente, at det bliver en
smule mindre end de to foregående år.
Det reviderede regnskab vil blive gennemgået på fællesrådets oktober-møde.
Slagelse Marchen vil ikke kunne gennemføres uden, at vi alle trækker på samme hammel. Alle jer, der har været med som hjælpere,
har gjort et godt stykke arbejde. Alt har fungeret, og vi har igen i år
kun fået positive tilbagemeldinger fra march-gængerne om deres
oplevelser. Uanset om I var med hele weekenden eller på en rasteplads, ruteafmærkning m.m., så har I alle været med til at få det
hele til at hænge godt sammen.
Fra marchgruppens side vil godt sig tak til alle jer, som har været
med til at trække læsset. Vi håber, I er klar igen til den 18. Slagelse
March, der afholdes den 16.-17. juni 2018.
Fra Lodsejeres side har vi igen i år mødt en overordentlig stor velvilje og igen i år kunnet anvende faciliteter til rastepladser og skovveje til marchruter uden væsentlige udgifter for marchen.
Vi vil meget gerne fastholde niveauet på de godt 500 marchgængere, men ser gerne, at flere civile 40 km-gængere finder vej til vores
march.
Fra marchgruppens side vil vi gerne sige tak for denne gang. Vi er
klar igen i 2018.
Med gildehilsen

Ulla Broløs

Ole Jørgensen

Flemming Nielsen Bjerring

Thomas Junker
Jørgen Kyhn
STADEN

7

Tillykke!

Sct. Georgs
Gilderne i
Dragsholm,
Gøngerne og
Vestsjællands
Distrikter

Fødselsdage i september og oktober 2017
September 2017:
Ole Jørgensen
1.9.
Leif Kirkvåg
3.9.
Grethe Jensen
4.9.
Jørgen Larsen
17.9.
Ulla Sørensen
18.9.
Oktober 2017:
Gunnar Jensen
Marianne Clausen
Benny Kreutzfeldt
Richard Mejer
Susanne Friis Jakobsen

19.10. 65 år
22.10.
25.10.
28.10.
30.10.

Kontingent
350 kr. ( 4 rater årligt)
Indsættes på konto: Nordea 2204—717460561
Staden 8

Nyt fra ledelsen
Kære 3. Gilde
Vi kan vist godt blive enige om, at sommeren 2017 ikke blev en af de
bedste, men vi håber, at I alle har haft mulighed for at nyde de gode
dage, der har været indimellem, og at I har haft dejlige oplevelser.
Det nye gildeår er så småt i gang, og der er masser af aktiviteter at
tage fat på. Se kommende aktiviteter andet sted i bladet.
Vi har den glæde at fortælle, at vi har optagelse af to nye gildebrødre:
Den 13. september vil vi optage Jens Jakob Holm og
den 27. januar 18 vil vi optage Jytte Bangsgaard.
Jens Jakob har i en periode været tilknyttet gruppe E og Jytte gruppe
D.
Vi ser frem til deres optagelse og til et fremtidigt samvær med de to i
gildet.
På gensyn til et godt gilde år.
De varmeste gildehilsener
Inger, Brynhild og Aase

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
3. Gilde:
30. august
Gilderådsmøde
13. september Gildehal
11. oktober
Gildemøde ( nærmere indbydelse følger)
Fælles Gildet:
29. september Sct. Michaels Nat
25. oktober
Halvårsmøde Fællesrådet
Distriktet:
7. september Distriktsrådsmøde
23. oktober
Fellowshipaften ( bemærk ændret dato)
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Sommerudflugt i sommervejr.
En dejlig dag med både kultur og natur
Tekst: Palle
Fotos: Filip
Den 13. august mødtes vi ved Kløverhuset og fordelte os
i bilerne.
Afgang til Sorø Kunstmuseum for at se udstillingen med
Sophia Kalkaus værker.
Hun beskæftiger sig med nogle grundelementer i formverdenen; især cirkler. Når man ser og ser, indser man
også i hvor høj grad cirkler er en del af hele vor verden.
Sophia Kalkau bruger forskellige materialer, de ser ud
som keramik og metal, man får lyst til at føle på dem,
men der står at de ikke må berøres. Billederne er både
malerier, tegninger og foto.
Om søndagen er der gratis omvisning i de faste samlinger. Vi var nogle der benyttede os af det og fik hørt om
Guldalderen og det moderne gennembrud.
Vi drog videre til bådfarten på Sorø Sø. Det blæste lidt,
men vejret var smukt og solrigt, så det var godt at se og
høre om de historiske steder og øen ”Sor” mellem vandene Sorø Sø, Pedersborg Sø og Tuel Sø. Vi fik dejlige
sandwich, og da vi igen landede i Akademihaven, nød vi
kaffen og kagen og det herlige vejr. Der blev tid til en
gang Kongespil; jeg siger ikke, hvem der vandt, men
man må sande, at vi ikke har ungdommens sikre kast.
Der skal lyde en stor tak til aktivitetsudvalget for en fin
tur.
10

Foto: En af museets
smukke ikoner.
Temaet taler næsten
for sig selv.
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Frihed & hvad deraf følger!
Mennesket er dømt til at være frit. (Jean-Poul Satre)
Tamme fugle længes efter frihed- De vilde flyver. (ukendt)

Vi befinder os i et univers, der er karakteriseret ved, at alle har den
frie vilje, der indebærer, at vore medmennesker har samme ret, hvilket har den konsekvens, at vi pådrager os et ansvar overfor vor næste.
Det betyder, at vi har begrænset vore handlemuligheder, dersom vi
vil følge det gamle udsagn om, "at du skal gøre mod andre, som du
ønsker, andre skal gøre mod dig."
Nu er det sådan, at vi alle er forbundne, og det kan vi ikke løbe fra.
Det skyldes, at alt i denne verden er energi (frekvenser) med varierende svingningstal, uanset om det er lys, toner, varme, eller når vi
kommer tæt på hinanden indenfor 1 meter eller derunder, kan det
have den effekt, at vi er behageligt eller ubehageligt påvirkede.
Vi mærker den andens udstråling, og vi er
tiltrukket eller frastødt, men om vi vil det eller ej, er vi forbundne.
I det danske samfund er vi stort set alle lige, men hvad så med vort
ubehag i nogle situationer, hvor vi oplever negativ energi? Forsøg at
bevare respekten for den anden. Vi synger "Gildebror her er min
hånd”. I gildeloven er der hjælp at hente med ”at have respekt for
det, som har værdi for andre" og" at være venlig og forstående overfor andre". Den indre reaktion er naturbestemt, men vi bliver ved enhver gildehal mindet om vore løfter, og de betyder formentlig et og
andet.
Overstående danske lighedsprincip gælder desvære ikke for hele kloden, selv Europa lever ikke op til det. Det er mindre end halvdelen af
verdens befolkning. der er lige og frie, og det er beskæmmende. Så
kan FN proklamere nok så meget, og staternes ledere, der tilslutter
sig målene, kan rejse hjem og fortsætte deres dominans og magt og
12

I patruljen lærte vi, at alle kan bidrage med noget, og at alle besidder en viden/kunnen, der kan være et tilskud til at løse øjeblikkets
udfordring og dermed til helhedens succes.
Det geniale i patruljen (menneskelivet) er, at hvis vi tager imod og
ser muligheder, kan alle udvikle sig og sine muligheder, når vi tager
frihed, tolerance og tilliden til hjælp, og i taknemmelighed anvender
vores fælles ressourcer i og til opgaven.
Nogen kunne måske henkastet tro, at tilfældigheden kom os til
hjælp. Nu er det sådan med tilfældigheder, at de ofte (næsten altid)
har en visdom i sig, at de tilbyder den enkelte lærdom (at lære af
livet), en grundtanke, en hel del bare lader glide sig af hænde uden
overvejelse, også selv om det var en tak og tanke værd.
Fællesskabet i bred forstand er det, der holder os sammen, en faktor
der indeholder et meget væsentligt element i det forbundne nu såvel
som i tidligere tider, og kan være et udtryk for folkedybets sandhed
det, der skal og må drives frem nu som før. Tænk på de ildsjæle, der
uanset tilslutning fra toppen af samfundet, til en begyndelse presser
en ide frem (eksempelvis "Grøn Energi"), som vokser, selv om
mange i 60 -70-erne negligerede den.
Og sådan har de sandheder det, der gror frem fra dybet af samfundet.
Derfor må vi anerkende livets skønhed, også selv om verden kan
være nok så dyster. Et sted nede fra sås en tanke, der langsomt vokser frem med en løsning, der igen bringer lys og glæde til os og den
verden vi er forbundet med og sletter alt det, der kan forekomme
afskyeligt og ækelt.
Lad os hæfte os ved og tro på at fremtiden indeholder goder og livets skønhed i kærlighed - Livet er godt!
Jørgen Tubæk, Gruppe B
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Gruppe C går på sommerferie
Vi i gruppe C afsluttede vores første år sammen med en tur til Agersø.
Her var vi på byvandring med guide, hvor vi besøgte møllen, børstenbinderen, kirken, museet og brandstationen. Efterfølgende gik vi
til mit sommerhus og spiste en velfortjent medbragt frokost og efterfølgende kaffe på terrassen. Alt i alt en god tur og god afslutning inden sommerferien. Turen blev forlænget med 3 timer, da vi havde det
alt for hyggeligt til at drage hjem før.
Elisabeth

De to nye væbnere: HANNE OG KIRSTEN
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Kære alle gildebrødre.
Tak fordi I kom og var med til at festliggøre min fødselsdag.
Tak for alle gaverne.
Tak for godt humør trods vejret.
Kh Inger
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Stort TILLYKKE til Kirsten og Tim med deres
bryllup.
De hedder nu:
Kirsten Esbern Jensen og Tim Esbern Jensen.

Karen Madsen har fået ny mail:
Karenmadsen1@dukamail.dk
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TIL LYKKE
Dorthe Hjelmroth
Jesper Ourø Jensen

21. sept.
26. okt.
---oo0oo---

KOMMENDE ARRANGEMENTER
4. gilde
2. sept.
Fødselsdagsgildehal/-fest
10. sept. Løvfaldstur
4. okt.
Gildemøde
Fællesgildet
29. sept. Sct. Michaels Nat
18. okt.
Spejderkoordineringsmøde
25. okt.
Halvårsmøde
Distriktet
7. sept.
Distriktsrådsmøde
23. okt.
Fellowshiparrangement
---oo0oo---

OBS! Ny dato!!
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Løvfaldsturen søndag d. 10. September
går i år til det skønne

Odsherred
Vi mødes på Rådhuspladsen kl. 9.00 og kører til Asnæs, hvor vi
skal se Brandmuseet og "Huset i Asnæs", som er et kunstnerdrevet
udstillingssted.
Efter besøget på Brandmuseet indtages den medbragte frokost
(I selv har med), og vi tager videre til "Huset i Asnæs".
Læs evt. på hjemmesiderne: Odsherredbrandmuseum.dk og husetiasnaes.dk
Eftermiddagskaffen indtages på et smukt sted væk fra Asnæs. Vi,
Lærker, tager kage med til kaffen.
Der vil blive en mindre udgift til de 2 steder, da vi regner med en
guidet rundvisning og benzin.
I vil få en mail senere med bl.a. tidspunkterne, vi skal være de 2 steder.
Af praktiske grunde vil vi gerne have tilmelding samt hvem, der vil
lægge bil til.

Tilmelding til Karen karenlystrup@stofanet.dk el. 58528066 senest
d. 1. sept.
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15 gildebrødre fra 4. Gilde på Kurophold på
Rügen i Kristi Himmelfarsferien.
I 4. Gilde er der efterhånden tradition for, at der med
jævne mellemrum arrangeres en Gildetur med overnatning(er) og med kulturelt og socialt indhold. I år
havde vores gruppe 1, Spurve, taget initiativet og
indbudt til en 4 dages tur til Rügen.
15 gildebrødre havde takket ja til turen og fordelt i 4
biler drog vi afsted tidlig torsdag morgen den 25. maj
ca. kl. 06.30 fra Slagelse.
Vi mødtes i Gedser ca. 08.30, hvor færgen havde afgang kl. 09.00. Dejlig morgenmad på færgen. Fra Rostock kørte vi ad Landevej 105 til Stralsund og videre
over broen til gamle færgeleje Altefähr, hvor vi holdt
frokostpause med indtagelse af vore madpakker i det
smukkeste solskin. Eftermiddagskaffen blev indtaget i
Putbus på den centrale plads Cirkus, der var omkranset af store, hvide palæer.
Så gik det videre mod vores hotel i Lobbe. Vi blev
indkvarteret på SonnenStrand i Mönchgut. Aftensmaden blev indtaget allerede kl. 17 på en restaurant ca.
10 km fra hotellet. Om aftenen gik vi en tur ned til
stranden inden vi drak aftenkaffe og blev orienteret
om næste dags program.
Fredag den 26. maj kørte vi efter morgenmaden til
det Nordlige Rügen. Først kørte vi mod nord langs
østkysten til PRORA, som er et enormt ferieanlæg
STADEN
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(4,5 km langt) og badehotel opført af nazisterne før 2.
verdenskrig. Imponerende syn. Derefter kørte vi til
den lille landsby Putgarten, hvor vi parkerede og gik
de sidste par kilometer ud til fyrtårnene på Kap Arkona. En fin tur, hvor vi passerede små sjove butikker,
mange spisesteder og smuk natur. Tilbageturen tog vi
med et lille ”tog”.
Hjemme igen spiste vi aftensmad på en restaurant
skråt overfor vores Hotel ”Gasthof zum Wahlfisch”. Det
var så god en oplevelse, at vi var nødt til også at bestille bord der til om lørdagen.
Så aftenhygge og igen fine oplæg om Rügen – kultur,
historie - og om næste dags program.
Lørdag den 27. maj var det det Sydøstlige Rügen, der
skulle studeres. Vi startede med en smalsporet tur
med det fine gamle damptog Rasender Roland fra Putbus ud til jagtslottet Granitz og retur. Om eftermiddagen besøgte vil badebyen Sellin, der med sin charmerende badeby-udstråling tryllebandt os alle. Særligt
Seebruecke Sellin, en lang Pier ud i vandet, var et fantastisk syn. For enden af pieren var der en dykkerklokke, hvor man kunne komme ned og høre om livet på
havets bund. Dette vil vi dog hverken anbefale eller
skrive mere om.
Aftensmaden blev endnu engang nydt på Wahlfisch’en
efterfulgt af fælles aftenhygge på hotellet.
Søndag den 28. maj var hjemrejsedagen. Vi forlod hotellet ved 10-tiden og kørte så til Stralsund, hvor vi
sammen gik en tur i de smukke gamle gader og spiste
frokost, inden kursen blev sat mod Rostock.
Vi var hjemme igen i Slagelse ved 20-tiden. Endnu en
rigtig gildetur var oplevet.
20

Tak til arrangerende gruppe for en rigtig god og veltilrettelagt tur og tak til rejsefæller for den gode stemning – rigtig god Gildeånd.
Og hvor var vi heldige, tænk at vi var på gildetur i de
dage i 2017, hvor sommeren blev fyret af. ☺
Med gildehilsen
Søren og Inger

Husk
Fødselsdagsgildehallen – lørdag den 2. september
med genoptagelse af Edith og Knud Vagn Larsen
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Kære gildebrødre og pårørende
husk at komme til Gildemøde
Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 19.30
i Kløverhuset og få et spændende indblik i forholdene som de var i det tidligere Østtyskland
(DDR) set med et barns øjne.
Birgit Schwerdt vil fortælle
om det at vokse op i DDR og
sammenligne med, hvad hun
mødte, da hun kom til
Danmark i 1981.
Birgit medbringer nogle ting
fra sin barndom, ligesom der
vil blive rig mulighed for at
stille spørgsmål.
Efter foredraget vil der være kaffe med brød og
hvis tiden er til det, mulighed for at se billeder
og høre om gildets tur til Rügen.
Prisen kender vi endnu ikke, men den vil være
overkommelig.
Tilmelding af pårørende og evt. afbud til
Jørgen Kyhn evajoerkyhn@mail.dk eller 41 57 71 18
senest mandag, d. 2. oktober 2017.
22

Besynderligt fartøj! Historisk korrekt? eller hvad?
Der blev lige lidt plads tilovers i bladet.
I forbindelse med et besøg nær Odense blev jeg præsenteret
for dette mærkelige fartøj. Skibet blev oprindeligt bygget i
Norge og senere genopbygget i Odense. Ejeren, Martin Dannevang ,søgte et spændende projekt, og det fik han. Formålet
med skibet er egentlig at bevise, at man formodentlig har benyttet store skind ( fx som her, elsdyrskind) til tætning af fortidens skibe. Om der nogensinde har eksisteret et sådant fartøj
vides ikke!
Tekst og foto: Filip
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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
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1. november 2016.
Deadline 15. oktober
2017
og omfatter tiden
frem til 1. februar 2018
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