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Slagelsegildernes
fællessider
Museums nyt
Vi takker meget for de gamle spejderblade fra krigens tid samt standeren fra Kong Slaug. Vi har lagt nogle stykker frem på bordet til alles
læsning. Men det ville være dejligt at vide, hvor de stammer fra, samt
hvem der har lagt dem op på museet?

Mv gildehilsen Solveig
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En hyggelig aften i Naturens Tegn
Fælles Friluftgildehal for 3. & 4. Gilde
Onsdag den 19. maj 2021 i bålhuset ved Bakkely Skov
Lærkerne fra 4. Gilde stod for aftenens arrangement, og vi var i alt 27 gildebrødre
fra 3. og 4. Gilde.
Vi startede med gildehal, hvor gildemester Vagn Andersen holdt sin
gildemestertale omkring menneskets sårbarhed overfor overlevelse - vores art er
alene/ensom. I dag anser vi det som naturligt, at der kun er én art af mennesker, Homo sapiens, på Jorden, hvilket faktisk kun har været tilfældet de seneste
17.000 år. Vores ”ensomme” tilværelse som art i dag er derfor meget usædvanlig
og fortæller os om den helt specielle natur ved Homo sapiens.
I 5 min. Sct. Georg causerede Birgitte Andersen om nogle af de spor/følger vi,
både samfundsmæssigt og personligt sikkert vil opleve i kølvandet efter Covid 19.
Vil vi lære noget af den? Hvad bringer vi videre fra det sidste år? Får vi nye normer – i forhold til rejser med fly, socialt samvær, nye værdier. En ting var hun
sikker på, verden bliver ikke, som den var før.
Et par gode indlæg, der gav stof til eftertanke.
Efter gildehallen fandt vi alle den medbragte kaffe frem og arrangerende gruppe
Lærker fremtryllede en lækker corona-betjent (dvs servitørerne var iført coronaserverings-handsker) kagebuffet. Kaffe og kagen blev nydt – snakken gik, det var
dejligt at ses igen.
Efter kaffen kom lokalhistoriker Kurt Rehder og fortalte om Bakkely skov, Bakkelygård og om nogle af de personer, der hørte til området.
Bakkely Skov ligger ved Vemmelev og er ejet af Naturstyrelsen.
Ejeren af Bakkelygård, Peter Madsen var ugift. Han havde på sine ældre dage et
ønske om at oprette en skov på sine arealer og indgik en aftale med Skov- og Naturstyrelsen/Falster Skovdistrikt om afhændelse af sin ejendom til dette formål.
Samtidig lykkedes det at erhverve arealer på naboejendommene, så en skov kunne få den ønskede størrelse. Efter Peter Madsens død overgik også bygningerne
til Skov- og Naturstyrelsen.
Bakkely Skov: De første træer blev plantet i 1996, så der er tale om en helt ny
skov. Skoven er på i alt 62 ha. (1 ha. = 10.000 m2 ). Bakkely skov rummer bl.a. en
hundeskov, picnicpladser, shelterplads og en 5 km riderute parallelt med stierne i
skoven.
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En af Vemmelevs ”farende svende” var ”korporal Rasmussen”. Han og en anden
farende svend, - Alexander Køhler - travede rundt og tiggede ved dørene. Hos
Peter Madsen på Bakkelygård var der efter sigende altid mad og husrum til overnatning – i stalden naturligvis. På korporalens ældre dage stillede Peter Madsen
en bygning fra en nedlagt ejendom til rådighed for korporalen. Denne blev kaldt
”Korporalens Minde”.
Alt i alt en hyggelig aften med bål, læ for regn og vind, men alligevel en følelse af
at være ude. Masser af sang, snak og gensynsglæde.
Tak for det 

Tekst: Inger Juul
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Fødselsdage juni, juli og august 2021
Juni 2021:
Preben Rasmussen
Kirsten Kirkvåg
Solveig Johansen
Anne Marie Sørensen
Merete Nielsen
Hanne Bentsen
Juli 2021:
Inger Grønborg
Hanne Bang

02.06.
12.06.
23.06.
24.06
24.06.
26.06.

Tillykke!

27.07.
31.07.

August 2021
Susanne Jensen

04.08.

Jubilarer:
Karen Madsen
Aase Kanding

25 år den 1. juni
50 år den 10. juli 2021

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
3. Gilde:
5. juni:
11. august:
25. august:
August

Fødselsdagsgildehal
Friluftsgildehal
Gilderådsmøde
Sognenyt

Slagelse Gilderne:
19.-20. juni

Slagelse marchen - AFLYST

Arrangementerne er med forbehold.
Staden 6

Kære allesammen.
Endelig får vi lov at være lidt mere og flere sammen.
I skrivende stund glæder vi os til at møde gildebrødrene til vores 54
års fødselsdagsfest den 5/6.
Tak til jer, der kom og hyggede med os ved bålet og til jer, der var
med til en hyggelig aften med 4. Gilde til friluftsgildehal i Vemmelev.
Nu ser vi frem til en lys og dejlig sommer med håb om, at vi atter
kan mødes både i grupperne og til de fælles arrangementer.
Citat: Det er det, der sker undervejs, der er livets mening. Livet
handler ikke om at blive salig eller vinde eller nå et bestemt mål. Gaven til os er, at vi lever.
Opgaven er at leve hver dag. (…..) Vi skal være på vej.
Der er altid nogen, der kalder – det vigtige er, at man kommer, når
der bliver kaldt.
Til slut kommer et vers fra Johannes Møllehave:
Denne morgens mulighed.
Hang du fast i glemte dage,
i en fortid, som kan nage,
alt bliver givet nyt tilbage.
Denne morgens mulighed.
Med disse ord ønsker vi alle gildebrødre med familier en rigtig dejlig
sommer.
På gensyn til august.
Brynhild – Merete - Inger

Meddelelser
Tonnie vil gerne have slettet sin mailadresse
Aase H ny mailadresse:aase@freddiehoeyer.dk
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Samvær, sang, leg og aktivitetsdag.
29. juni fra kl. 11.00
Dalmose naturpark.

Traditionen tro afholder vi igen i år en dag, hvor vi har mulighed for at være sammen , hygge og lege - eller overnatte
i det fri.
Vi skal i år være i et dejligt område i Dalmose , hvor der er
mulighed for ture i skoven, plads til at spille spil, slappe, af
få en sang eller to - eller ikke at forglemme tid til en rigtig
god snak. Om aftenen vil der være lejrbål.
I skal selv medbringe mad og drikke
Vi holder gang i grill /bål.
I kan komme hvornår på dagen, I har mulighed for at deltage, blot vil vi bede jer om at give Karen besked, så vi ved,
hvor mange der kommer. TLF. 21678850
Hvis der er nogen, der har lyst til at overnatte og vågne op
til fuglekvidren, er der 3 store sheltere, eller man kan slå
telt op.
Vel mødt
Karen, Filip, Margot
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EN NY BEGYNDELSE

Den 15. april mødtes vi for første gang i Fårehuset på Reersø. Det
var en underlig fornemmelse, som at starte i en ny gruppe men med
samme kendte ansigter. Der gik nu ikke lang tid, før vi var bænket
uden for og godt fra hinanden. Så kunne vi nyde udsigten og hinanden i fulde drag, imens de sponsorerede pølser og rødvin kom på bordet. Snakken gik helt afslappet, og selv om huset er kendt som en
hejrekoloni, oplevede vi at se en stork i vandkanten. Aftalen var, at vi
kun skulle nyde at være sammen samt fortælle om, hvordan vi hver
havde klaret ensomheden i tiden, som var gået. Vi fik dog planlagt de
næste møder og glædede os
til at mødes i Kløverhuset
den 20. maj kl. 1300.
Fra Reersøhymnens 5 vers.

Vejlens stille vod og enge
et naturens fuglebo
her koster det ingen penge,
blot at nyde fred og ro.
Fårehuset med det runde
tag
Gyldne strå på kampesten
Glad i folden føllet springer
Yndefuldt på spinkle ben.

Rickard
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Så kom den tid vi længtes mod,
ved bålets stille gløder.

Og hvor har vi længtes efter at mødes
og tale sammen.
Den 12. maj havde ledelsen gjort det
muligt, at vi kunne mødes ved bålpladsen i Kløverhuset. En halv snes
gildebrødre plus en lille hundehvalp,
var mødt op.
Det var en fantastisk stemning, der
mødte mig, da jeg kom. Ilden blussede flot, kaffen duftede og en dejlig
kage, som jeg tror Merete havde bagt.
Men det aller dejligste var at møde
gildebrødrene efter så lang tid alene.
Selvfølgelig fik jeg en klump i halsen,
for det var første gang, jeg var i gildet
uden Palle. Men heldigvis havde jeg min lille nye ven med. Dewey,
en lille hundehvalp på 11 uger, og var der nogen, der nød det, var
det ham, alle de mange knus og nye mennesker, der syntes, at han
var dejlig, var en stor oplevelse for ham. Han gik lige i brædderne,
da vi kom hjem.
Tusind tak til ledelsen for at have arrangeret denne aften, det var
lige, hvad vi havde brug for.
Margot
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Gitte holder 5 min. Sct. Georg

Fødselsdagsgildehal den 5. juni 2021

Efter lang tids nedlukning kunne vi endelig mødes – og det også indendørs.
Vi kunne på denne aften også fejre hele 2 jubilarer, nemlig Richard, som har været
gildebror i 60 år og Karen, som har været gildebror i 25 år. Tillykke til jer begge.
Gruppe C havde sørget for et dejligt traktement, og underholdning skortede det
heller ikke på. Vi fik besøg af ensemblet Birger Andersen på klaver og John Anderberg med italienske sange.
Aase Høyer og Filip – i morgenkåbe og med morgenhår - gav os en sjov oplevelse
med ”Pensionistvisen”.
Det er ikke SÅ kedeligt at være pensionist i 3. Gilde!!!
En uforglemmelig aften, som fløj afsted med god stemning, i godt selskab, som
bar præg af lang tids adskillelse, hvor det var ligesom at være ”hjemme” igen.
Inger holdt en MEGET velforberedt, nærværende, aktuel og tankevækkende gildemestertale.
Tak for en dejlig aften.
Elisabeth
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Mine 60 år som Gildebror
Man skulle ha ‘været spejder for at komme i Sct. Georg Gildet.
Jeg vidste absolut intet om, at Gildet eksisterede, så da jeg under optagelsen
blev spurgt om, hvorfor jeg ville være Gildebror, anede jeg ikke, hvad jeg
skulle sige. Året efter blev jeg svend, men det var stadig ikke gået op for
mig, hvad det hele gik ud på. Der var ingen forberedelser, ingen fortalte noget. Senere har jeg forstået det.
Startede i Søborg, hvor grupperne havde navne som Uglerne, Sekstetten,
Rebellerne med flere. Senere gik jeg over til Bagsværd Gildet og derfra til
Slagelse. I Bagsværd har jeg beklædt flere ledelsesposter, f.eks. skatmester
og kansler. Jeg har aldrig været gildemester, kun deltaget i kursus for ledelse. Jeg prøvede dog at fungere som gildemester en aften. Det var til afslutningen af kurset. Hanne Vibe var kansler, jeg husker ikke, hvem der var
skatmester. Hanne og jeg bestemte, at vi som afslutning spillede ”Nu letter
tågen”.
Jeg har været med til at planlægge mange haller og møder. I Søborg havde
vi altid et tema for aftenen, vi havde en chefdekoratør fra Hermans magasin,
han skaffede effekterne til aftens tema. Vi byggede bl.a. en negerlandsby.
Det var, mens vi holdt til i en børnehave på Søborg Torv, hvor alt skulle ned
efter mødet. Det blev en gang imellem meget sent, før vi var færdige. En
gildehal jeg husker tydeligt, var med GM Mogens. Vi opbyggede en parisisk
café, hvor gildebrødrene blev anvist pladser ved små borde, efterhånden
som de kom. Vi havde opstillet 2 lysbilledapparater som var synkroniseret
til at skiftes til at vise billeder fra forskellige steder i Danmark. Så diskuterede vi de forskellige emner der kom frem.
Jeg har været med til at lave diverse ting til tombolaer, vi havde på torvet.
Stille tombolaen op, tage den ned og køre det hele i hi - alt blev lånt. Jeg har
samarbejdet med mange brødre fra andre gilder. Jeg kan nævne folk som
Friier, Jørgen Edevang, Sten Stensen (som jeg mener var medstifter af Gildebevægelsen.)
Jeg har været til møder og fester mange forskellige steder, Admiral Gjeddes
gård, hvor vi blev kørt hjem i et salatfad og Laden i Ballerup. Mange kirker
har jeg også været i og så en mølle, der stod mellem Roskilde og Holbæk.
Jeg har oplevet mange spændende, sjove og meget tragiske ting i de 60 år,
som er bag mig, men jeg har altid forsøgt at optræde på en værdig måde og
hjælpe til, hvis jeg oplevede uret, mindre bemidlede og forkerte ting, jeg har
haft mulighed for at bekæmpe.
Jeg har aldrig følt, at jeg er medlem af en forening. Jeg mener, at jeg altid
har optrådt som en gildebror. En der hjælper de svage og som altid er parat
til at træde til, hvor det er nødvendigt. Hjulpet en selvmordstruet, hevet en
op af vandet som ville drukne sig og forsøgt at redde en med hjertestop. Altså levet livet i Liden Lund.
Richard
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Tillykke!
20. juni
22. juni
29. juni
7. juli
9. juli
23. juli
28. juli
29. juli
15. aug.
17. aug.
26. aug.
27. aug.
5. sept.

Jørgen Kyhn
Knud Vagn Larsen
Inger Juul
Marianne Martinsen
Finn Nielsen
Ellen Smidt
Knud Wilken-Jensen
Estrid Flensborg
Solveig Møller
Jan Rømer
Lars Egeskov
Kirsten Nielsen
Solveig Møller

75 år
70 år
75 år
70 år
50 år
40 års gildejubilæum

Kommende arrangementer
4. Gilde:
18. august Gilderådsmøde
4. september 40 års jubilæumsgildehal
Alle gildebrødre ønskes en rigtig dejlig sommer!
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Gilderådsmøde
Onsdag den 18. august 2021 kl. 19.30
i Kløverhuset.

Ud over gildeledelsen skal der stille en repræsentant for hver gruppe. Er
den valgte gruppeformand forhindret, bedes man finde en substitut. Alle
andre gildebrødre er naturligvis velkomne, f.eks. løbsansvarlige, aktive i
fællesråd, distrikt m.v.
Mødets formål er at få overblik over, hvad vi har gjort, og hvad vi gerne vil
gøre i den kommende halvårsperiode.
DAGSORDEN:
1. Siden sidst
2. Spejderløb
3. Fællesråd og lokaler
Halvårsmødet maj 2021
4. Distriktet
5. Nyt fra grupperne
6. Kommende møder / arrangementer / ture
7. Orientering om 40-års jubilæum
8. Evt.

På ledelsens vegne
Agnete Berthelsen, GK
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Kom til åben friluftsgildehal
onsdag, den 22. september 2021 kl. 18:30

hos Finn, Knivkærvej 70, Korsør.
Plan for aftenen:
- Rundtur i Finns have, evt. en tur til
stranden.
- Spisning.
Grp 1. Spurve sørger for grillet kød med
tilbehør samt kaffe/te.
I skal selv medbringe drikkelse og spisegrej.
- Åben Gildehal (Tak for i aften).
Prisen vil være overkommelig!!!
Tilmelding senest søndag den 19.sep. 2021 til
Nete 2819 5123 eller Jørgen 4157 7118 (ring
eller sms).
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Sct. Georgs Gildehal d. 29. maj
Efter en laaaaaang nedlukningsperiode lykkedes det at afholde et gildearrangement, hvor vi alle kunne se hinanden igen. Og det var dejligt – vi har
haft abstinenser.
I gildehallen startede vi med at optage Dorte Mogensen, som i en længere
periode har fulgt arbejdet i gildesammenhæng, så vidt det nu har været muligt. Et stort VELKOMMEN til Dorte. Vi glæder os til samarbejdet og er
overbevist om, at du vil blive et stort aktiv for vort fællesskab.
Noget forsinket fik vi oplæst Sct. Georgs-budskabet og i kor aflagt vort
gildeløfte.
Endvidere var det tid til at indsætte en ny skatmester. Vagn takkede Knud
for samarbejdet gennem en periode, som på alle måder har været usædvanligt. På vort gildeting var Pia Jeppesen valgt til ny skatmester, og vi byder
hende alle velkommen i embedet.
Gruppe 4, Solsorte, havde arrangeret en dejlig middag med alt, hvad dertil
hører, og jeg tror ikke, at nogen var i tvivl om, at glæden ved at være sammen i Kløverhuset igen var stor. Snakken gik ualmindelig livligt ved alle
borde, og der blev hygget igennem.
Tak for en dejlig aften.
Tekst: Kirsten Nielsen
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Anderledes gruppemøder
Som alle andre gildebrødre stod vi i Gruppe 2 Lærker i starten af det nye
år i den situation, at vi ikke længere kunne mødes hos hinanden p.g.a Corona-restriktionerne. Så vi måtte tænke alternativt. I første omgang valgte
vi at holde et par on-line-møder på Teams. Med nogle begyndervanskeligheder lykkedes det at samle medlemmerne omkring skærmen – og det
var fint i mangel af bedre – men hurtigt blev vi enige om, at vi meget gerne ville se hinanden ”in natura” og enedes om, at måden måtte blive nogle
udendørs møder, og det har været en ubetinget succes.
Vi har nydt forårets gradvise komme og vandret først i Slagelse Lystskov
(hvor der heldigvis ikke var nogen køer, som var interesseret i os), hvor vi
nød den medbragte kaffe og kage ved shelteren på Spejderstadion. Næste
tur gik til området ved Kongsgården lidt uden for Sorø. Her introducerede
Birgitte os til det naturskønne område ned mod Susåen. Den ret nye bro
over åen åbner mulighed for at fortsætte spadsereturen til Næsby, hvor vi
bl.a. kiggede på kirke og kirkegård. Det er et pragtfuldt område, som
varmt kan anbefales.
I april måned har vi nået hele 2 ture – først til Fugledegård ved Tissø, hvor
Søren er en kender. Også en naturperle med fuglekig over søen og til det
store område, hvor der i vikingetiden fandtes et betydningsfuldt vikingecenter. Senere på måneden lagde vi turen til Vemmelev/Bakkely Skov for
at finde et egnet sted at afholde den fælles friluftsgildehal d. 19. maj. Dorthe havde arrangeret et besøg i Vemmelev Kirke og fortalte lidt om tilblivelsen af Bakkely Skov og om korporalens hus. Spejdernes område ved
den gamle gård viste sig velegnet til både gildehal som til indtagelse af
kaffe/kage. – Endnu en tur gik til Korsør. På grund af rusk og regn begrænsede turen sig til et kig på området omkring den gamle færge, Broen,
som med tiden skal blive centrum for spændende vand-/frilufts-aktiviteter.
Toppen af poppen oplevede gruppen i form af en sejltur med Søren og
Ingers skib M/S Seick med udgangspunkt i Mullerup Havn. Efter en frisk
– noget vuggende – tur lagde vi til ved Musholm, som bl.a. byder på næsten urørt natur, masser af edderfugle- og mågereder og vilde kaniner.
Tilbage på skibet blev der serveret kaffe og lagkage. Således veltilpasse
satte vi kursen mod Reersø Havn, hvor Søren serverede lækker aftensmad.
Sidste etape var turen tilbage til Mullerup Havn. En fantastisk, vel tilrettelagt tur, hvor vi trods halvdårlige vejrudsigter var begunstiget med tørvej7.
Humøret manglede heller ikke. Vi håber, at vores oplevelser kan inspirere
andre grupper.
Foto samt forsiden: Søren Nerenst
Tekst: Kirsten Nielsen
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Vemmelev Kirke

Søren og Ingers skib M/S Seick.

Fotos: Søren Nerenst.
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4. Sct. Georgs Gilde, Slagelse
afholder åben jubilæumsgildehal
den 4. september 2021 kl. 16.00
i Kløverhuset
med efterfølgende vandrehal.
Gildebrødre fra andre gilder er velkomne,
dog ønskes tilmelding på mail til:
agnete@berthelsen.it
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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. september 2021
Deadline 15. august
og omfatter tiden
frem til 1. februar 2021

Stof til Staden - kontakt lokalredaktørerne:
Elisabeth Holmgaard ( 3. Gilde)
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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