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Gildeskatmester
Brynhild Hald
40 95 07 43
brynhild@hald2.dk
4.GILDE
Gildemester
Vagn Riber Andersen
21 82 80 55
vagn@danbi.dk
Gildekansler
Kirsten Nielsen
40 30 92 43
kn.pantholm@stofanet.dk

Gildeskatmester
Knud Wilken-Jensen
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Udlejning af Kløverhuset
Margot Maarbjerg 58 52 57 37
53 58 98 64
Margot.maarbjerg@gmail.com

Slagelsegildernes
fællessider
Gildehal med spejderdeltagelse
Onsdag den 7. november 2018 kl. 19.00
Vi starter med Gildehal kl. 19.00.
Under kaffen vil 2 af de spejdergrupper, der tidligere i år modtog donationer fra Sct. Georgs Gildernes Dispositionsfond, fortælle lidt om, hvad pengene er anvendt til.
Til slut skal vi høre om Ungdommens Ø – det tidligere Middelgrundsfort.
Det er Ulrich Kaarsgaard, spejder fra Ringsted, der vil fortælle os om projektet og vise billeder fra omdannelsen af Middelgrundsfortet til en ø for
alle unge.
Alle gildebrødre er velkomne.
Der vil blive opkrævet et mindre deltagergebyr.
Tilmelding til Agnete Berthelsen, e-mail: agnete@berthelsen.it
eller ring / SMS til: 28 19 51 23 senest den 1. november 2018.
Vel mødt, gruppe 3 Stære, 4. Gilde
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Kulturnatten.
Atter en gang løb Kulturnatten over Slagelse, og vi havde igen i år
telt på Nytorv, hvor vi solgte øl, vand, pølser og kaffe. I år havde vi
mindsket teltet til 9 x 18 meter. Vi forsøgte os også med et antal
borde, hvor folk kunne stå op og drikke deres øl i stedet for at sidde
ned. Dette for at undgå, at teltet blev brugt som ”varmestue”. Ligeledes havde vi lånt en trailer hos Egons busser. Alt sammen for at
minimere udgifterne og øge omsætningen. Sidste år havde vi udsolgt
af pølser kl. 23. I år havde vi bestilt en kasse pølser mere for at undgå gentagelse med det resultat, at vi i år havde to kasser pølser i
overskud, og da disse ikke kan leveres tilbage, er det direkte spild.
Opsætning, klargøring samt pyntning af telte forløb planmæssigt, og
vi var færdige ved 15-tiden, hvor de to vagter mødte ind. Klokken
17.30 åbnede vi for salget i teltet samt ølvognen placeret i nærheden af teltet.
Aftenen forløb for så vidt fint med en god stemning. Der var blot det
mishag ved det, at der kom for få mennesker i teltet. Først ved 21tiden var der nogenlunde gang i salget, som dog sluttede ved godt
23-tiden. Vi havde i år annonceret, at teltet var åbent til 01.00; men
allerede kort efter midnat var der ikke et øje i teltet, og vi begyndte
oprydningen.
På udvalgets vegne vil jeg gerne sige tak til alle, som ydede en fin
indsats i løbet af dagen og aftenen. Regnskabet er stort set på plads.
Der er lige en enkelt lille ting, der skal afklares med Showtech. Vi har
i år et væsentligt mindre overskud, end vi havde forventet i udvalget, og vi vil indstille udvalgets evaluering til Fællesrådet på Fællesmødet, som afholdes den 24. i denne måned.
Endnu engang tak for indsatsen.
Ole Jørgensen
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Tillykke
Fødselsdage i november, december 2018 og januar 2019

November 2018:
Leif Johansen
Agnes Jørgensen
December 2018:
Filip Sebastian
Britta Petersen
Else Knudsen

26.11.
29.11.
07.12.
19.12.
21.12.

Januar 2019:
Tim Esbern Jensen
Aase Høyer
Mogens Kürstein
Palle Maarbjerg

16.01.
16.01.
21.01.
31.01.

Jubilarer:
Inger Christiansen
Palle Maarbjerg
Anna-Sophie Ross

30 år den 19.01.2019
25 år den 29.01.2019
50 år den 12.02.2019
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KOMMENDE ARRANGEMENTER:
3. Gilde:
2018
21. november
Åben Gildehal
9. december
Juleløjer
2019
9. januar
Gilderådsmøde
26. januar
Nytårsgildehal
Slagelsegilderne:
2018
4. november
Indsamling Dansk Flygtningehjælp
Distriktet:
2019
3. november
I-DAG
22. januar
Distriktsrådsmøde i Sorø
Til alle gildebrødre
Vi håber, at alle nu er kommet godt i gang i de nye grupper.
Hvis nogen ønsker gruppelisterne udsendt pr. mail, da henvend jer til
Inger.
Som I jo har opdaget, valgte vi at opløse gruppe D og fordele de 5
gildebrødre i de øvrige grupper.
Fordelingen kan ses på de nye grønne gruppelister.
Det vil betyde en mindre ændring i Folderen:
Åben gildehal den 21/11: Gruppe E holder 5 min Sct. Georg.
Juleløjer den 9/12: 1 fra hver gruppe tager sig af dette arrangement.
Man bedes melde sig til Aase Høyer, mail: aasehoeyer@mail.dk
eller tlf. 40 15 89 40.
Inger ( ksl )
Adresseændringer:
Troels Foldager ny adresse: Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum.
Troels overføres til Farum Gildet ved en gildehal den 14.11.2018.
Britta Petersen ny adresse: Slagelse Landevej 107 A, 4241 Vemmelev.
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Mindeord for Addy Foldager
Det var med sorg, at vi i 3. Gilde modtog meddelelsen om, at Addy var
gået bort den 28. sept. 2018.
Jeg lærte Addy og Troels at kende i 2010, da de efter 1. Gildes lukning
valgte at fortsætte deres gildearbejde i 3. Gilde, og jeg var i 2 på hinanden
følgende gildesæsoner også i gruppe med de to dejlige mennesker.
Addy var som en lille solstråle, altid smilende, positiv og glad. Men hun
havde også sine meningers mod, og så havde hun også en god portion
humor. Jeg kan ikke glemme hendes bemærkning, sagt med et kærligt
blik, møntet på Troels: ”Ja, han er god at ha´ gående”!
I gruppen var Addy yderst aktiv omkring vores opgaver, når vi skulle arrangere fester og eftergildehaller. En knag til borddækning sammen med
Troels. Igennem mange år var de også begge med til at pynte Sct. Georgs
Gildernes telt til Sct. Michaels nat.
De var også altid mødesikre og ankom som oftest hånd i hånd til gildehaller, gildemøder, fester og gruppemøder. De var meget glade for at være
gildebrødre.
Addy var også en meget gæstfri person. Jeg har flere gange besøgt Addy
og Troels i deres hyggelige lejlighed i Slagelse i forbindelse med deres
mærkedage, og dem har der været nogle stykker af her i de senere år - 90
og 95 års fødselsdag, 70 års bryllupsdag og fælles 40 års Gildejubilæum.
Og så var der dækket festligt morgenbord med brød og pålæg. Det var
altid hyggeligt at være i selskab med dem og deres familie.
Men desværre blev det på det seneste dårligere med Addys helbred, og
hun var flere gange indlagt på sygehuset. Og pludselig en dag forlød det:
Addy og Troels er flyttet til Solgaven i Farum. Da blev vi da lige noget
forbavsede. Men det var nok et klogt træk - alt i alt.
Nu sender vi kærlige tanker til Troels, der har mistet sin kærlige ægtefælle og bedste ven gennem mere end 70 år.
Æret være Addys minde.

Anne Marie Sørensen
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Tur til Johannes Larsen Museet i Kerteminde
Tekst: Hanne Bang Mikkelsen
Foto: Inger Grønborg
Søndag den 9. september 2018 kørte vi 10 personer og en dejlig
hundehvalp fra Kløverhuset, i 3 biler, afsted til Kerteminde.
Johannes Larsen Museet kaldes for Danmarks smukkeste kunstnerhjem. Huset rummer atelier, væksthus, bolig, kunstbygning og en
dejlig stor have med spændende træer, planter, gæs, ænder og høns.
Johannes og Alhed flyttede ind i villaen i 1902, og det blev et samlingspunkt for mange kunstnere, bl.a. Fynbomalerne.
Johannes Larsen fandt inspiration til sine dejlige malerier og skitser
i den skønne natur omkring Kerteminde. Han er nok mest kendt for
sine fuglemotiver. Han havde stor kærlighed til fugle og naturen,
hvilket museet også lægger stor vægt på.
På museet var der en særudstilling af Christine Swane. Hendes malerier spænder lige fra portrætter, naturalistiske og til det mere moderne figurative. Hun er også meget inspireret af naturen. De blågrønne farver dominerer mange af hendes moderne malerier.
Da vi var godt fyldt op af kunst, indtog vi vores mad ved den gamle
mølle. Her fik vi en lille regnbyge - men pyt - vores humør var
højt. Kaffehuset var lukket grundet renovering, men museet tilbød
gratis kaffe, the og et stykke chokolade.
Efter en sidste kunstrunde kørte vi til et konditori i byen. Her havde
nogle drømt om den fynske brunsviger, men æv det havde de ikke,
så vi fik i stedet lækre konditorkager.
Derefter kørte vi til lystbådehavnen, som var et dejligt sted med
mange flotte sejlskibe og en fantastisk badestrand.
Efter en dejlig oplevelsesrig dag i det fynske, gik turen atter hjemad mod Slagelse.
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Gruppe A har ordet
Tekst: Tim
Mig og mit liv
Hvorfor har jeg valgt et liv på landet? Hvorfor bor jeg ikke i byen, hvor jeg nemt
kan komme til alt? Det spørgsmål får jeg ofte stillet.
Når jeg skal svare på det, så er mine første svar: Jeg skal ikke vise hensyn til naboer. Jeg kan slå græs, når jeg vil, jeg kan rode med mine maskiner, når jeg vil. Jeg
kan bygge og rode i haven, når jeg vil. Alt i alt kan jeg gøre helt, som jeg vil.
Jeg kan rende uden tøj til mit vildmarksbad, sove i min shelter og lave mad på bål,
jeg kan spille på mine trommer, og jeg kan ride mine heste. Jeg er tættere på naturen, end hvis jeg boede i byen. Naturen og mine dyr fylder rigtig meget i mit liv.
Hestene har været med mig, siden jeg var dreng, og jeg slipper dem aldrig.
Hvorfor valgte jeg så den islandske hest. Fordi den har personlighed, 5 gangarter
med 3 forskellige tempi, og fordi den viser, at den kan lide mig - ikke altid når den
skal kaldes ind. Det har jeg folk til. Men når den så er kommet, så bliver vi et, når
vi træner, omgås og bare er sammen. Jeg elsker, når alle mine heste er i stalden om
vinteren, hvor deres gumlen kan få alt stress til at forsvinde. Som person vil de
fleste nok kalde mig en mand med megen energi. Det at arbejde med dyr, både når
jeg rider hestene, og når jeg omgås dem gør, at jeg får ro. Alle mine heste har hver
deres temperament og personlighed. Helt ligesom vi mennesker har.
Det er ikke alene hestene, der gør, at jeg elsker at bo på landet. Jeg nyder at være
på min gård, jeg nyder at være i min have. Jeg nyder at få besøg af alle dem, der
godt kan lide at besøge os. Her er næsten altid mennesker, som enten kommer blot
for at få en kop kaffe og en snak, eller de kommer for at høre, om der er noget de
kan hjælpe med. Gode naboer og venner, der har hjulpet rigtig meget, for at gården
nu står, som jeg længe har ønske mig. Der er bygget rigtig meget om de sidste 4 år,
og der kan jeg kun sige, at jeg er glad for vores naboer.
Jeg ved godt, at når alderen kommer til at trykke, så kan vi ikke bo på gården mere.
Der er alt for meget, der skal vedligeholdes. Så er min drøm at sidde med min pibe
og fortælle om mit håndværk og mit liv. Derfor er det bare så heldigt, at man i Andelslandsbyen i Holbæk nu har åbnet et blikkenslagerværksted, hvor jeg godt kan
se mig selv være en af de frivillige. Sådan et sted vil jeg gerne blive gammel. Sammen med alle de andre, der har en passion for at fortælle de næste generationer,
hvordan vores liv har været.
Eller måske skulle jeg blive professionel trommeslager eller musiker, for jeg er en
af dem, der kan spille ”Midt om natten” og ”Om lidt blir’ her stille”. Lyden af min
barndom og min ungdom. Heldigvis dør musikken ikke, men desværre er Larsen
ikke blandt os mere.
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INDBYDELSE TIL
ÅBEN GILDEHAL
Onsdag den 21/11 2018 kl. 19.00 i
Kløverhuset, Teglværksvej 11
Kære gildebrødre samt evt. kommende gildebrødre
Det er os i 3. Sct. Georgs Gilde i Slagelse en glæde at invitere
venner, bekendte, familie med interesse for arbejdet i Sct. Georgs
Gildet til vores årlige, åbne gildehal.
I vil få lejlighed til at overvære en gildehal og fornemme den
højtidelige stemning der, samt efter gildehallen blive orienteret om
Gildebevægelsen generelt og 3. Gildes arbejde.
Her vil der blive serveret et let traktement samt sunget nogle af
vores dejlige sange.
Traktementet er gratis for vore gæster, dog er drikkevarer for egen
regning.
Forventet sluttidspunkt kl. ca. 22
Tilmelding senest onsdag den 14/11 til:
Susanne Jensen, tlf. 61 71 44 40
mail: susanne@annemarievej.dk
eller
Kirsten E. Jensen, tlf. 20 81 34 48, mail: harbech@mail.dk
Husk: Tilmelding af gæster, afbud fra gildebrødre.
Med gildehilsen gruppe C

STADEN
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Kære gildebrødre
Julen nærmer sig stille og roligt, så lad os, traditionen
tro, skyde julemåneden i gang med juleløjer i Kløverhuset:

Søndag, den 9. december, kl. 13.00
Det vil glæde os at se gildebrødre med ledsagere til en
hyggelig eftermiddag.
Der serveres en lækker julemenu med kaffe – pris kr.
100,00.
Tilmelding senest 2. december til:
Aase Høyer, 40158940 eller aasehoeyer@mail.dk.
HUSK GAVE TIL STEDET
På gensyn
Juleudvalget på tværs af grupperne.

12

Nytårsgildehal
med væbneroptagelse og en 50 års jubilar
Gruppe E byder velkommen til nytårsgildehal
Lørdag den 26. januar 2019
Gildehal
kl. 16.30
Middag
kl. 18.00
Festmiddagen kommer til at koste 160 kr., men menuen afslører vi ikke endnu.
Påklædning: Festtøj

GODE VENNER
er som stjerner
SELVOM DU IKKE
altid kan se dem
ved du, at de altid
ER DER….

Tilmelding senest den 14. januar 2019 til Grethe på mail:
grethe-jensen@mail.dk eller telefon nr. 20 93 59 35
Husk afbud til gildehal – tilmelding til festmiddag
Vel mødt til en højtidelig og glad aften
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En eftermiddag med spejderaktiviteter
Ved vores 50 års jubilæum tidligere på året uddelte vi donationer til
3 organisationer. En af donationerne gik til Ungdommens Røde Kors
i Slagelse til projekt efterårslejr for udsatte børn og unge, Stillingelejren.
Lejrens målgruppe er børn og unge i alderen 7-14 år fra Slagelse
Kommune, som tilbydes et ophold med masser af aktiviteter, frisk
luft og nye kammeratskaber.
Ved uddelingen af donationen blev vi inviteret til at besøge
”Stillingelejren”, der afholdtes i Bildsø Feriekoloni.
Det takkede vi naturligvis ja til, og i det skønneste løvfald man kan
tænke sig, mødte en flok gildebrødre op i lejren, hvor vi fik os en rigtig god oplevelse sammen med børn og unge samt repræsentanter fra
Ungdommens Røde Kors.
Vi gennemførte et lille spejderløb med 3 poster: Knob, kimsleg og
kast med redningsreb, og børnene gik til posterne med stor interesse
og energi.
Undervejs i forløbet hyggede vi os med børnene, havde sjove og gode snakke.
Sidst på eftermiddagen var tiden kommet til lejrbålet og snobrød med
hjemmelavet syltetøj. Det var en stor succes.
Her fattede Filip sin guitar, og vi sang et par af vores gode gamle
spejdersange samt nogle af Kim Larsens mest kendte og dejlige sange, og her kom der gang i børnenes sangstemmer.
Det var en rigtig fin eftermiddag, og vi glædede os over ved selvsyn
at opleve, at vores donation var givet til et særdeles godt og nyttigt
formål.
Tekst: Aase Høyer
Fotos: Inger og Filip
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Gruppe C’s besøg hos Y’s MEN’S CLUB den 9. oktober 2018.
Vi besøgte Y’s MEN’S Club den 9. oktober. Vi blev meget vel modtaget, og
dagens menu var suppe og boller, dertil postevand. Senere fik vi kaffe og
kage.
Slagelse Y`s Men`s Club er en del af Y´s Men`s International, der er en international kluborganisation med ca. 1600 klubber i 71 lande i alle verdensdele.Navnet har sin oprindelse fra det amerikanske ord for KFUM
( YMCA ), deraf Yèt ( wai )De optager både mænd og kvinder og er en bevægelse, der bygger på et kristent livssyn.Klubbens værdier er: Den kristne
tro, Fællesskabet, Engagement i samfundet og Tolerance.De fortalte om
deres club, som hvert år optager 2 nye medlemmer, og de ønsker ikke at
være mere end 28-30 medlemmer. Klubben har de sidste 30 år udgivet
Slagelse-Julemærket, men er nu gået over til at sælge Y´smenjulekalendere.På deres cafemøder producerer de håndarbejder i stor stil
samt sangkufferter m.m., som de sælger.De indsamler brugte frimærker
og udfører praktisk arbejde i forbindelse med arrangementer. De har boder ved jule- og påskemarkeder samt uddeler kirkeblade i Antvorskov
Sogn.I klubåret 2017/18 uddelte de ca. 70.000 kr. til forskellige organisationer.Kontingent er på 150,- kr. pr. måned, men indeholder så alt fortæring
mm. ved møderne.
Derefter fortalte vi, hvad Sct. Georgs Gilderne er. Grethe fortalte om Sct.
Georgs Gildernes oprettelse mm, samt om Fredslyset, som der var stor
interesse for hos Y`s Mens.Inger fortalte om vores gilde med megen musik og sang og om vores egen sangbog , at vi hjælper til ved Slagelse Marchen samt sælger øl og pølser på Nytorv til Sct. Michaels Nat.. Vi deler
kirkeblade ud for Sct. Mikkels Kirke.Margot fortalte om Fællesrådet og
Kløverhuset og samarbejdet med 4. Gilde samt om vores hjælp til spejderløb.Der var enighed om, at vi havde meget til fælles.Efter en fællessang
sluttede præsidenten af med at læse søndagens tekst samt at bede Fadervor.
Gruppe C/ Susanne og Inger
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Sommersammenkomsten d. 21. august med uddeling af donationer.
Nederst: Eftergildehal hos Tim og Kirsten i ridehallen.
Filip
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Gildemøde– Træskomuseum, Buerup
Den 10. Oktober 2018 havde 22 gildebrødre fra 3. Gilde
fundet vej til Buerup Træskomuseum. Efter en dejlig køretur med udsigt ud over Tissø kom vi til Træskomuseet.
Oprindelig var der fra 1877 købmandshandel i bygningen.
I 1993 blev der indrettet træskofabrik og efter træsko produktionens ophør er stedet nu befolket med 18 udstillere
af forskellige kunsthåndværk. Udstillerne lejer sig ind i
bygningen og bemander åbningstiderne på skift. Det er en
særdeles interessant og varieret udstilling af alle former
for kunsthåndværk. Det er også muligt at få en smagsprøve af den lokal bryggede øl, mjød eller en ravsnaps. De
fremmødte gildebrødre fik handlet en hel del med de 5
fremmødte kunsthåndværkere.
Museet har også masser af aktiviteter for børn og voksne
med de arbejdende værksteder i skoleferier.
Gert Hansen, som er ejer af Træskomuseet, fortalte os om
husets historie og historier fra området omkring Buerup.
En særdeles interessant og udbytterig aften og et besøg på
museet kan absolut anbefales.
Gunnar
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Til lykke
12.11.
05.12.
15.12.
15.12.
28.12.
14.01.

Jytte Becker
Susanne Hansen
Erik Becker
Pia Jeppesen
Søren Juul Nerenst
Brian Berthelsen

60 år

Kommende arrangementer
4. gilde
07.11.
24.11.
05.12.
02.01.
16.01.

Spejdergildehal
Sognenyt
Julestue
Nytårsgildehal
Gilderådsmøde

Fællesarr.
04.11.

Indsamling Dansk Flygtningehjælp

Distriktet
03.11.
22.01.

I-Dag
Distriktsrådsmøde
STADEN
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HJERTERNES FEST
Sæt kryds i kalenderen og kom til julestue
onsdag den 05.12 Kl. 19.00
for gildebrødre og fæller.
Vi sørger for et jule-traktement til en sædvanlig fornuftig gildepris.
Vi skal hygge og lære at passe på/sætte pris på vores alles hjerter
– også i den søde juletid.
HUSK tilmelding af både gildebrødre og gæster,
senest lørdag den 01. dec til Kirsten N. på mail
kn.pantholm@stofanet.dk eller SMS til 4030 9243
Velmødt
Gruppe 4, Solsorte
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INVITATION
NYTÅRSGILDEHAL 2019
Onsdag den. 2. Januar
Det vil glæde os i gruppe 5 - Mejser at se alle gildebrødre til nytårsgildehal i
Kløverhuset den første onsdag i 2019 kl.19.00.
Aftenens program er:
Kl. 19.00 - 19.30
Kl. 19.30 - 20.15
Kl. 20.30 - 22.00

Vandrehal med velkomstdrink
Nytårsgildehal
Eftergildehal, hvor der serveres en let anretning
Kaffe / te med lidt sødt til

Under kaffen skal vi have “de små grå celler” (Hercule Poirot) aktiveret.
Vi skal jo forberede os på et nyt gildeår - med udfordringer, aktiviteter og
ikke mindst hyggeligt samvær.

Evt. AFBUD til Estrid
estridflensborg@hotmail.com
eller pr. tlf. 23351444
Alle ønskes en god jul og godt nytår
Gildehilsen
Gruppe 5

STADEN
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Åben familiegildehal
Onsdag den 26. september 2018.
Den varme og tørre sommer i 2018 har slået alle rekorder. Vi havde lagt
vores friluftsgildehal på en af de første efterårsdage, hvor mange havde
tændt for varmen i de små hjem. Det blæste og småregnede. Derfor holdt vi
vores friluftsgildehal i Kløverhuset inden døre.
Erik Becker tog i sin gildemestertale fat i temaet om civilisation og natur.
Det var delvis genbrug af en gildemestertale fra 1986. Det var den gang,
man talte om bæredygtighed. Det var også på den tid, man planlagde den
faste forbindelse over Storebælt.

Knud Vagn Larsen causerede i sine 5 min. om forbud mod cannabis, kriminalitet og ressourceforbrug.
I anledning af efterårets komme havde gruppe 1-Spurve sørget for varm
aspargessuppe og et glas hvidvin.
Efter suppen fortalte tidl. skoleleder Curt Asklund fra Korsør om Sprogø. Vi
hørte om istidens landskab, geologi og klimaændringer, om Valdemar den
Stores borg og sørøveri og om den faste forbindelse over / under Storebælt,
der bruger Sprogø som trædesten. Historien om pigehjemmet 1923-61 er
aktuel med filmatiseringen af Jussi Adler-Olsens roman ”Journal 64”.
Vi fik kaffe mens Curt viste billeder og fortalte. Mange passerer Sprogø,
men øen er lukket for offentligheden. Det skyldes netop afvejningen mellem
beskyttelse og benyttelse af naturen. Man kan kun besøge Sprogø på organiserede ture gennem turistforeningen. Mange af os havde været på sådanne
ture til Sprogø. Det kan anbefales.
Ole Skude
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udkommer:
Månederne: Deadline:
1. februar
15. januar
1. april
15. marts
1. juni
15. maj
1. september 15. august
1. november 15. oktober

Næste nummer af
STADEN udkommer
1.februar 2019
Deadline 15. januar
og omfatter tiden
frem til 1. april 2019
Stof til Staden - kontakt lokalredaktørerne:
Elisabeth Holmgaard ( 3. Gilde)
58 52 71 50/ 27 12 71 50
elhola@stofanet.dk

Kirsten Nielsen ( 4. Gilde)
40 30 92 43
kn.pantholm@stofanet.dk

Ansvarshavende redaktør:
Filip Sebastian
58 18 61 63/ 21 45 37 67 - Filipsnekkerupvej@gmail.com
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