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TELEFON OG MAILADRESSER
FÆLLESRÅDET
Formand
Agnete Engell Berthelsen
58 50 17 32 / 28 19 51 23
agnete@berthelsen.it

3.GILDE
Gildemester
Aase Høyer
tlf. 58 52 89 40 / 40 15 89 40
aasehoeyer@mail.dk

Gildemester
Aase Høyer
tlf. 58 52 89 40 / 40 15 89 40
aasehoeyer@mail.dk

Gildekansler
Elisabeth Holmgaard
58 52 71 50 / 27 12 71 50
elhola@stofanet.dk

Økonomiansvarlig
Ulla Broløs
40 14 87 92
broloes@stofanet.dk

Gildeskatmester
Jens Mortensen
41 58 58 99
jenszobbe@gmail.com

STADEN
Chefredaktør
Margot Maarbjerg
tlf.58 52 57 37 / 53 58 98 64
sct.staden@gmail.com
LOKALREDAKTØRER
Palle Maarbjerg 3. Gilde
tlf.58 52 57 37 / 53 55 04 25
palle.maarbjerg@gmail.com
Kirsten Nielsen
4. Gilde
40 30 92 43
kn.pantholm@stofanet.dk
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4.GILDE
Gildemester
Agnete Engell Berthelsen
58 50 17 32 / 28 19 51 23
agnete@berthelsen.it
Gildekansler
Vagn Riber Andersen
58 53 18 60 / 21 82 80 55
kansleren@danbi.dk
Gildeskatmester
Ellen Smidt
58 53 02 72/60 83 68 84
ensmidt@gmail.com

FÆLLES
GILDET
Indkaldelse til ½-årsmøde i
Fællesrådet for Sct. Georgs Gilderne i Slagelse
onsdag den 28. oktober 2015 kl. 19.30 i Kløverhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Siden sidst.
3. Økonomisk overblik.
4. Status fra indendørsudvalg.
5. Status fra udendørsudvalg.
6. Status på ombygning.
7. Status over afholdte aktiviteter:
•
Friluftsgildehal
•
Slagelsemarchen
•
Sct. Michaels Nat
•
Staden
•
Kløverhuset – udlejninger
8. Fælles aktiviteter i 2016
9. Dansk Flygtningehjælp – forslag til ny koordinator.
10. 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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Temamøde i Distriktet
Distriktet arrangerer torsdag den 10. september 2015
et temamøde i gildehuset i Skælskør.

Landsgildemester Helmut Werth vil tale om det at være spejder,
gildebror og ønskerne om at modernisere gildebevægelsen.
Gildebevægelsen skal være mere synlig i voret danske samfund,
og fornyelsen skal ske indefra og ikke fra sidelinien.
Husk at distriktets møder ikke kun er for gildeledelserne,
alle er velkomne.
DUS Ole Skude

4

Indbydelse til
SPEJDERKOORDINERINGSMØDE
onsdag den 21. oktober 2015
kl. 19.30 i gildelokalerne, Kløverhuset.
DELTAGERE
Gildebrødre i 3. og 4. Gilde med interesse for planlægning af
spejderaktiviteter.
Det er forudsat, at de ansvarlige for følgende aktiviteter vil være til
stede:
Gildehal med spejderdeltagelse: 4. gilde v/gruppe 2
Sct. Georgsløbet: Løbsgruppen
Mohrondoløbet: Løbsgruppen
DAGSORDEN

1.

Gildehal med spejderdeltagelse den 4. november 2015.

2.

Sct. Georgsløb – evaluering af 2015 og planer for 2016.

3.

Mohrondoløb – evaluering af 2015 og planer for 2016.

4.

Donationsgildehal – lørdag den 20. februar 2016.
I 2016 er det 4. gilde, der står for gildehal og det praktiske.

5.

Andre spejderrelaterede emner.

6.

Eventuelt.

Evt. henvendelse om mødet rettes til Agnete Berthelsen.
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498 marchgængere var med på den 15. Slagelse March.
Tekst: Jørgen Kyhn Tegning : Ole Skude

Den 3. weekend i juni måned er der Slagelse March.
Dette er blevet et fast tilbagevendende arrangement, som både marchgængere og vi i gilderne ser frem til.
I år var det så 15.gang, vi arrangerede Slagelse March. Et arrangement som
giver en del arbejde, men også mange gode oplevelser, ligesom den er med til
at give en økonomisk håndsrækning til spejderarbejdet m.m. i Slagelse By og
omegn.
I tilslutning til de vanlige ruter på 40, 25, og 10 km. havde vi i år en 100 km
rute.
51 marchgængere valgte 100 km. turen, som skulle gennemføres på 24 timer.
Ruten var lagt i to sløjfer på henholdsvis 58 km og 42 km. En marchgænger
med GPS målte ruten til 99,7 km, og tættere kan vi næppe komme de 100 km.
Fra 100 km. gængernes side skortede det ikke på opfordring til at have 100
km. hvert år. Men vi har besluttet, at den kun skal være med hvert 5. år, altså
næste gang i 2020.
Igen i år havde vi stor glæde af de militære kontrolgængere. Militære hold er
med deres sange og råb med til at sætte kolorit på marchen.
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Regnskabet er endnu ikke afsluttet, og selvom vi har fået en uventet regning
fra kommunen for anvendelse af lokalerne på VUC, kommer vi ud med et
pænt overskud til Dispositionsfonden.
Vi har glade marchgængere, som kommer hjem med gode oplevelser. Tydelig
ruteafmærkning, gode rastepladser med en glad betjening, super morgen- og
aftensmad, godt fungerende start og mål.
Fra marchgruppens side skal der lyde en tak til alle gildebrødre for indsatsen.
Vi har trukket på samme hammel, og indsatsen har i høj grad været
medvirkende til marchens gode resultat.
Den 16. Slagelse March afholdes den 3. weekend i juni 2016 (18 -19. juni).
Noter allerede nu datoen i jeres kalender.
Med gildehilsen
Kai Boye, Ole Jørgensen, Thomas Junker, Ulla Broløs, Jørgen Kyhn

Vær opmærksom på ændrede datoer
FOR HOVERIDAGE:
2015:

LØRDAG, DEN 5. SEPTEMBER – KL. 10-14.

2016:

SØNDAG, DEN 10. APRIL – KL. 10-14.

Lad os møde op i Kløverhuset – første gang 5. september –
og ”hjælpe” udendørsudvalget med at få udført nogle af de
opgaver, der ligger og venter.
Vi sørger for kaffe og formiddagsbrød.
Fællesrådet
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Rundt om Antvorskov ruiner. Tekst og tegning Ole Skude
Onsdag den 5. august havde 3. gilde inviteret til besøg på Antvorskov Ruiner
med Jens Jørgensen. Det blev et tilløbsstykke med over 50 deltagere, mange
var uden for gilderne.
Vi var så mange, at det var svært at råbe forsamlingen op så tæt på motorvejen. Derfor startede Jens i Kløverhuset med en historietime. Derefter gik vi
en tur til åstedet og kom tilbage til debat, kage og kaffe i Kløverhuset.
Der har i år været politisk blæst om Antvorskov Ruin. For nogle i byrådet er
det en værdifuld byggegrund tæt ved motorvejen. Jens Jørgensen, der mener
stedet er en del af Danmarks DNA, ridsede tingene op på en spændende og
underholdende måde. Der var god spørgelyst under og efter fortællingen.
Slagelse by og Antvorskov Kloster er et af rigets arnesteder. Den unge kong
Valdemar (den Store) erhvervede i 1157 kongemagten efter længere tids uro.
Han allierede sig med den unge Roskilde-bisp Absalon fra den mægtige
Hvideslægt. De var opvokset sammen og havde begge deres base i Slagelse by,
hvor begge havde en gård.
De samlede den verdslige og åndelige (kirkelige) magt.
Absalon og Valdemar fik Johannitterne, til landet ved at opføre Antvorskov
Kloster syd for Slagelse omkring 1170. Johannitterne var hospitals-riddere med
militær erfaring fra korstogene. Det var fra starten et stort anlæg.
Antvorskov Kloster, senere Antvorskov Slot, var et af de steder, hvorfra landet
blev regeret. Frederik den 2. boede ofte her.
Sidst i 1500-tallet blev København landets permanente hovedstad.
På Antvorskov blev bygget nyt slot efter reformationen. Det forfaldt og stedet
blev i 1700-tallet nærmest brugt som stenbrud. Mursten var dyre. De blev
genbrugt til mange af egnens herregårde.
På Antvorskov Ruin ser vi i dag de sørgelige rester, klemt af byudvikling og
motorvej. Vi kan se lidt af sydfløjen med det første rigtige hospital i Danmark.
Fundamenterne til kloster og slot er begravet for enden af Slotsalleen.
Avlsbygninger, fiskedamme m.v. lå på det flade område, hvor der i dag er
motorvej og Stop 39.
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Jens Jørgensen er tidligere borgmester, historiker og byrådsmedlem.
Forståelsen for landets historie burde give området endnu en chance, så byens
borgere og gæster kan opleve stedet og forstå dets betydning.
Antvorskov har langt større historisk betydning end Jelling og Trelleborg.
Mange spurgte til, hvorfor der så ikke var sket noget her.
Der er ikke råd til det hele, og der er for tiden større interesse for vikingetiden
end for middelalderen. Byrådet agter at udskrive en idekonkurrence om
området.
Godt initiativ. Alle fik en spændende fortælling og blev en del klogere på
Danmarks historie. Det blev en rigtig god sommeraften.
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I-Dag
Lørdag den 7. november 2015 Kl. 10.00
Sognegården, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev
Program:
Kl. 10.00

Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød

Kl. 10.30

Henning Jahn – pensioneret udviklingschef for handicap
og psykiatri og en af ildsjælene bag Dansk Forhistorisk
Museum i Slagelse – vil fortælle om flg.:
”Fra Isolation og deportation til medborger”.

Kl. 12.15

Frokost: Der serveres en varm ret, incl. 1 vand/øl.

Kl. 13.15
Lasse Jensen – fhv. chef for tv-avisen og fhv.
kanalchef for DR1 og DR2, nuværende fast
mediekommentator på Dagbladet Information også kendt for udsendelsen Mennesker og Medier – vil
fortælle om flg.: ”Fra massemedier til en hel masse
medier. Medieudviklingen i DK.”
Kaffe og kage serveres i en pause.
Kl. 15.15

Farvel og tak for I-DAG.
I-dagen er et tilbud til samtlige gildebrødre med
ledsager samt gæster
Pris for hele arrangementet kr. 200,00
Direkte og bindende tilmelding med angivelse af navn
og gilde senest mandag den 26. oktober 2015 til
DUS Ole Skude – Vestsjælland
Telefon 58522458
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kke
Tilly

Ole Jørgensen
Leif Kirkvåg
Grethe Jensen
Jørgen Wessel Larsen
Ulla Sørensen
Vagn Ettrup
Gunnar Jensen
Marianne Clausen
Benny Kreutzfeldt
Richard Mejer
Susanne Friis Jacobsen

01. september.
03. september.
04. september.
17. september.
18. september.
19. september.
19. oktober.
22. oktober
25. oktober.
28. oktober.
30. oktober.

Nye adresser!
Grethe Jensen er flyttet til Antvorskov Alle 85
Tlf. 20935935 mail grethe-jensen@mail.dk
Elva Nielsen
Kunnerupvej 198, stue 12
Kolt 8361 Hasselager
STADEN
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Husk! Husk! Husk!
Hvis du ikke har fået tilmeldt dig?
Så gør det nu.
Tilmelding snarest til Margot
mail: margot.maarbjerg@gmail.com
tlf. 53 58 98 64
Lørdag den 12. september er der
sommerudflugt til Andelslandsbyen Nyvang
for gildebrødre, familie og venner.
.

Vi mødes ved VUC kl.10.00 og fordeler os i bilerne.
Husk kaffe til udturen og en god madpakke.
Der bliver arrangeret en hestevognstur, så alle, der er
gangbesværede, også kan opleve hele landsbyen.
Hestevognsturen tager ca. 1½ time
Hele turen koster 155 kr. pr. person ved min.20 personer.
Prisen dækker entre og hestevogn.

Hilsen Kirsten H., Anne Marie og Margot
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Nyt fra ledelsen.
Kære Gildebrødre i 3. Gilde Slagelse.
Velkommen til efterårets gildeaktiviteter.
Allerede nu kan det mærkes, at dagene bliver mærkbart kortere, og
tiden hvor gildeaktiviteterne genoptages nærmer sig, en tid som jeg
ser frem til med glæde, og som jeg håber og tror, at I også gør.
Jeg håber, at I alle har haft en god sommer med familie og venner og
med oplevelser af en slags, der har glædet jer.
I sommerens løb har der, endnu engang, og med succes, været afholdt
telttur, denne gang i Bisserup. En anden succes var aftenturen til
Antvorskov Ruiner, hvor ca. 50 personer deltog og kunne glæde sig
over historiker Jens Jørgensens levende og charmerende foredrag.
Væbnerforberedelse. Her i efteråret vil Susanne Friis Jakobsen og
Gitte Hansen deltage i væbnerforberedelse. Aase Kanding og Kirsten
Kirkvåg vil forestå forberedelsen, således at de to kan optages i
væbnernes kreds ved Væbnerhallen 30. januar 2016.
Hoveridage. Vi har, p.g.a. nogle sammenfald i kalenderen, været nødt
til at ændre de ellers planlagte hoveridage – se andet sted i bladet.
De bedste gildehilsener
Elisabeth, Jens og Aase

STADEN
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Sommerlejren. Tekst: Palle. Foto: Hans, Margot.
Igen i år var vi en håndfuld gildebrødre, der drog på spejderlejr i Bisserup
med bare en enkelt overnatning. Vi var 11, der overnattede, heriblandt
en forhåbentlig kommende gildebror, Jørgen og hans kone Birte.
Vi mødtes onsdag den 15. juli kl. 10.00 på parkeringspladsen ved
Christiansholm Plantage i Bisserup, åbnede leddet og kørte ind og slog
lejr og hejste flaget.
Så var der tur langs stranden, hvor nogle af os gik i vandet. Derpå
hyggelig frokost, og efter frokosten legede vi med Kongespil og
Petanque. Filip og Hans spillede til folkedans, instrueret af Filip. I kan
forstå, at vi morede os og nød lejrlivet.
Jørgen, vores forhåbentlig kommende gildebror, viste sig at være en
fortrinlig brændehugger og bålmester, så der var snart gode gløder
under grillen. Der kom gæster til spisning, nemlig Inger G., Ulla, Inger C
og Anne Marie. Efter spisningen var der rå- hygge ved lejrbålet med
munter snak og de gode gamle sange.
Dagen efter gik vi en lang tur i skoven, inden vi spiste frokost. Efter
frokosten brød vi lejren og pakkede bilerne. Så halede vi flaget ned og
kørte hjem.
Det ser ud til, at sådan en lille telttur er en god og populær ide, så vi
tænker at gentage succesen til næste år. Arrangementet er åbent for alle
gildebrødre fra begge gilderne.
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Indkaldelse til gilderådsmøde onsdag den 16. september 2015
kl. 19.00 i Kløverhuset.
Dagsorden:
1. Nyt fra ledelsen:
Generelt fra 3.Gilde v/ Elisabeth Holmgaard
Fællesrådet v/Elisabeth Holmgaard
Udlejning v/Margot Maarbjerg
2. Nyt fra de nye grupper.
3. Nyt fra laug og udvalg:
Lokalredaktør:
Palle Maarbjerg
Aktivitetsudvalg:
Anne-Marie Sørensen, Margot Maarbjerg, Kirsten Harbech
Spejderlaug:
Palle Maarbjerg, Filip Sebastian
Indendørsudvalg:
Gurli Stick, Grethe Jensen, Inger Grønborg
Udendørsudvalg:
Mogens Kürstein, Preben Rasmussen, Jørgen Larsen,
Karen Madsen, Hanne Bang
SlagelseMarch:
Ole Jørgensen, Kai Boye
Dansk Flygtningehjælp:
Anna-Sophie Ross, Anne Marie Sørensen
Jubilæums/fødselsdagsudvalg:
Agnes Jørgensen, Anne Marie Sørensen
Sognenyt:
Inger Grønborg
4. Eventuelt.
Alle er velkomne, der serveres kaffe med brød.
Selv er jeg fraværende ved dette møde p.g.a. rejse til Canada.
Elisabeth vil være mødeleder.
Gildehilsen Aase
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Tilly

kke

Dorthe Hjelmroth
Jesper Ourø

21. september
26. Oktober

Kommende arrangementer
4. gilde
07. oktober
21. oktober
04. november

Gildemøde
Spejderkoordineringsmøde
Spejdergildehal

Fællesgildet
05. september
28. oktober

Hoveridag
Halvårsmøde

Distriktet
20. oktober
07. november

Fellowshipdag
I-Dag

STADEN
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Kære 4. gilde.
Så er det nu vi skal tage den lysegrønne aktivitetskalender for 2015/16 i
brug – for nu er friluftsgildehallen, Slagelsemarchen og Sct. Hans bag
os, og vi skal i gang med andet halvår af 2015.
Jeg håber, I alle har haft en god sommer og nydt det afvekslende
danske sommervejr.
Men nu kalder arbejdet igen – både det erhvervsmæssige og ikke
mindst gildearbejdet.
Forude venter en spændende gildetur til Sønderjylland. Jeg ved gruppe
2 har et alsidigt program klar, og diverse faciliteter m.v. er blevet
tjekket ved selvsyn, så alt er under kontrol. Alle jer, der skal afsted,
ønskes en rigtig god tur, og vi andre venter spændt på at høre om jeres
oplevelser!
5. september afholder vi fødselsdagsgildehal og skal fejre 4. gildes 34
års fødselsdag, og den 19-20. september deltager Vagn og jeg i
Landsgildetinget i Køge.
Til Sct. Michaels Nat den 25. september er vi med igen. Her er der
hårdt brug for jeres arbejdskraft – så meld positivt tilbage, når Kirsten
sender vagtskemaet ud. Det er jo også sådan en aften, vi har mulighed
for at gøre opmærksom på os selv.
Så husk tørklæde m.v. med gildelogoet og tag gerne en snak med
gæsterne i teltet om det at være gildebror.
Gildehilsen
Nete
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Husk! Husk! Husk!
4. Gilde fejrer fødselsdag
lørdag den 5. september 2015
i Kløverhuset
Kl. 17.00 holder vi fødselsdagsgildehal,
kun for gildebrødre m/k
Kl. 18.30 er der middag for
gildebrødre m/k og ledsagere.
Vi forventer, at I møder op i festlig
påklædning og med godt humør.
Tilmelding til middag til
Merete Løvstad, tlf. 40966730 eller
mail ml@sport.dk
senest søndag 30. august 2015.
Indtil da ønsker vi alle en
god sommer fra gruppe 3 – stære

STADEN

19

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

udkommer:

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

Næste nummer af
STADEN udkommer
1. november 2015.
Deadline 15. august 2015
og omfatter tiden
frem til 15. oktober 2015

REDAKTØR:
Margot Maarbjerg

tlf.:
58 52 57 37
mobil: 53 58 98 64
sct.staden@gmail.com

