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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
Filip Sebastian
58 18 61 63/21 45 37 67
lofi@mail.dk

Gildemester Filip Sebastian
Gildemester Vagn Riber Andersen

Gildekansler
Inger Grønborg
22 34 19 47
ingergronborg@gmail.com

Økonomiansvarlig
Ulla Broløs
22 72 36 51
broloes@stofanet.dk
Margot Maarbjerg (3. Gilde)
58 52 57 37/ 53 58 98 64
Margot.maarbjerg@gmail.com
STADEN
Chefredaktør
Filip Sebastian
58 18 61 63/21 45 37 67
filipsnekkerupvej@gmail.com
LOKALREDAKTØRER
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
Hjemmesiden:
www.slagelsegilderne.dk
pia.jeppesen.1980@gmail.com
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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
58 52 12 88/ 22 68 12 88
wilkenjensen@gmail.com
Udlejning af Kløverhuset
Margot Maarbjerg 58 52 57 37
53 58 98 64
Margot.maarbjerg@gmail.com

Slagelsegildernes
fællessider
Indkaldelse til majmøde
onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.30
i
Kløverhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent og evt. stemmetællere
2. Fællesrådets beretning
3. Laugs- og udvalgsberetninger
4. Kløverhuset
5. Behandling af indkomne forslag
6. Økonomimesteren forelægger de reviderede regnskaber,
budgetter og bekræfter kontingent.
7. Valg af økonomimester for 2 år
På valg er Ulla Broløs (modtager genvalg)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år
På valg er Poul-Erik Johansen (revisor) og Karen Madsen
(revisorsuppleant)
9. Orientering om gildernes valg til Fællesråd, laug og udvalg
10. Eventuelt
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet, bedes sendt til: Agnete
Berthelsen på mail: agnete@berthelsen.it senest 3 uger før
– dvs. senest den 17. april 2019.
Alle gildebrødre fra 3. og 4. Gilde er velkomne.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Gildehilsen
Fællesrådet.
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Invitation til Friluftsgildehal
Mejser, 4. Gilde, inviterer til fælles friluftsgildehal.

Onsdag den 22. maj kl. 18.30 i Kløverhuset
Husk at medbringe stol, bord, mad og drikke til eget forbrug - vi sørger for kage til den medbragte kaffe.
Vi håber, vejrguderne er med os, så vi kan opholde os ude hele aftenen ved
bålet.

Tilmelding senest den 20. maj til Estrid Flensborg
Mail.: estridflensborg@hotmail.com eller på 23 34 14 44

Loppemarked
Vi afholder loppemarked i Kløverhuset
søndag den 7. april 2019 fra kl. 11:00 til kl. 15:00.
Husk alle gildebrødre kan aflevere ting til loppemarkedet fredag den 5. april fra
kl. 16.00 til 19.00 eller lørdag den 6. april fra kl. 10.00 til kl. 12.00 i Kløverhuset.
Hvis dine ting ikke bliver solgt, har du mulighed for selv at afhente disse kl.
15:00 om søndagen. Alle ting, der ikke er solgt, vil ellers blive afhentet af Røde
Kors.
Husk at vi ikke modtager hårde hvidevarer, store møbler eller ting med skår.
Vi vil sælge kaffe og kage til gæsterne.
Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig som hjælper, kan du nå det endnu til en i
Styregruppen.

Mange hilsner Styregruppen
Karen og Margot 3. gilde og Ulla 4. gilde.
Udbetaling af Andelsbeviser
Hvis du er født fra den 01.01.1953 til 31.12.1954 kan du få udbetalt den sidste
halvdel af dine andelsbeviser. Andelsbeviserne skal afleveres til økonomimesteren påført konto nr..
Vær opmærksom på, at anmodning om udbetaling skal være sket senest den
31.12.2019, ellers vil beløbet tilgå Fællesrådets midler.
I øvrigt kan oplyses, at de sidste andelsbeviser vil blive indløst i 2020.
Ulla Broløs
Økonomimester
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Fælles gildemøde ”Nødhjælp”

Sct. Georgs Gilderne i Slagelse havde
inviteret seniorkonsulent
Ulrich Piltoft fra Folkekirkens Nødhjælp
til at fortælle om organisationens arbejde.
Det blev en forrygende aften med en
meget engageret og medrivende foredragsholder.
Folkekirkens Nødhjælp er en vigtig aktør blandt de NGO organisationer, der arbejder med vilje og energi på at gøre en forskel i en verden,
hvor der desværre er utrolig stor forskel på menneskers levevilkår.
Arbejdet foregår på mange fronter.
Udover at bringe akut nødhjælp, arbejdes der med at formidle kendskab til ny teknologi og støtte til at opbygge stabile samfund.
Gennem alt arbejdet går der en intens bestræbelse på at indgive tro på
egne kræfter i lokalbefolkningen og mod til at tage fat.
Ulrich Piltoft fremlagde også FNs 17 nye verdens mål og stillede
spørgsmålet: Hvad kan vi gøre, både som enkeltpersoner og som grupper; grupper der føler et samfundsansvar. Det førte til en ivrig spørgelyst og meningsudveksling.
Folkekirkens Nødhjælp afholdt d. 10. marts husstandsindsamling.
Palle
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Folkekirkens Nødhjælp – opgaver og dilemmaer
Fælles gildemøde med Ulrich Piltoft
onsdag den 6. februar 2019.

Vi fik noget med hjem, noget at tænke på om den verden, vi lever i på godt
og ondt - og på de muligheder, vi hver især har for at gå i den rigtige retning.
Ulrich Piltoft har rødder i FDF og er ad den vej kommet med i Folkekirkens
Nødhjælp. Ulrich arbejder som senior-konsulent i Folkekirkens Nødhjælp
med ansvar for indsamlinger og er samtidig leder af FDF´s internationale
paraply, Global Fellowship.
Han gjorde meget ud af de grundlæggende værdier og de dilemmaer, der
uundgåeligt opstår for humanitært arbejde, hvor man støtter nogen i konfliktfyldte områder.

Der er 3 slags indsats:
Kort sigt - akut nødhjælp ved katastrofer.
Mellemlangt sigt - opbygning af lokale fællesskaber.
Langt sigt - indsats mod alle former for ulighed.
Jeg hæftede mig meget ved de lokale fællesskaber, hvor man - uden sofistikeret teknologi og elektronik - kan samarbejde om at landbrug og vandforsyning, ligesom da man i Danmark for 150 år siden udviklede landet med andelsbevægelsen som løftestang.
.
Krigene i Syrien og Yemen samt situationen i Myanmar har været nogle af
de seneste tunge dilemmaer. Udgangspunkt er, at det er civilbefolkningen,
sjældent magthaverne, der lider nød. Ulrich omtalte ikke direkte flygtningestrømmen fra Mellemøsten og Afrika mod Europa og de problemer, det giver i dagens Europa, men fik dog med henvisning til Palæstina nævnt, at
mure og grænsevagter sjældent er løsningen mod diskrimination og dårlige
levevilkår.
Gennem selvvalgt overpris på kaffen fik vi samlet godt 1.300,- kr ind til Folkekirkens Nødhjælp. Det blev en aften, hvor vi fik noget at tænke over.
Ole Skude
Staden 6

( forkortet af red.)

Spejderlederprisen 2019:

Det er af stor betydning for
spejderarbejdets succes, at
man har en god leder.
Spejderlederne er frivillige
og ulønnede, og det er derfor
vigtigt, at deres arbejde påskønnes. Derfor lægger vi
stor vægt på, at vi hvert år
kan uddele spejderlederprisen.
I år blev den givet til Maria Neuman Stendorf, der har været ulveleder i 1. Slagelse Gruppe – Sct. Michael i ca. 12 år.
I begrundelsen fra Sct. Michaels Gruppe, for indstillingen af Maria til
årets spejderlederpris står der, at Maria i de 12 år hun har været ulveleder har været det absolut faste holdepunkt i ulveflokken. Foruden at
være den inspirerende leder både for ulveungerne og diverse assistenter, har Maria også været drivkraft og organisator for andre af gruppens aktiviteter, herunder nævnes som noget særligt den årlige grillfest med 200 deltagere.
Maria bliver her også betegnet som et behageligt og tålmodigt gemyt.
I Sct. Georgsgilderne har vi også stiftet bekendtskab med Maria bl.a.
ved vores årlige Sct. Georgsløb, hvor vi ved selvsyn har bemærket,
hvor god hun er til at bakke op om ”hendes” spejdere, og hvor glade
de er for hende.
Efter den højtidelige gildehal med uddeling af donationerne, gennemført af hhv. gildemester fra 3. Gilde Filip Sebastian og gildemester
for 4. Gilde Vagn Riber Andersen, blev der hyggesnakket over kaffen
med dejlig kringle.
Aase Høyer
3. Gilde Slagelse
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Sct. Georgsgilderne i Slagelse uddelte igen i år donationer til glæde for modtagere og givere.
Lørdag eftermiddag i Kløverhuset på Teglværksvej, som er mødestedet for Sct. Georgs Gilderne i Slagelse, strømmede det ind med spejdere i uniform, repræsentanter fra nogle af byens velgørende organisationer og gildebrødre fra 3. og 4. Gilde i Slagelse.
Anledningen var, at der, traditionen tro, skulle uddeles donationer.
Pengene til donationerne kommer fra ihærdige gildebrødres indtjening ved aktiviteter i byen som Sct. Michaels Nat, telt på Nytorv med
salg af pølser m.v., Slagelse Marchen, en tilbagevendende populær
march, hvor det er muligt at gå spændende og smukke ruter i Slagelse
og omegn 10, 25 og 40 km.
Gilderne har en naturlig tilknytning til spejderne i området, idet gildebrødrene jo er tidligere spejdere. Derfor er det en glæde, når vi på
denne dag, dels kan møde spejderne personligt og dels kan yde økonomisk støtte til deres spejderarbejde.
Mange gildebrødre har endvidere tilknytning til byens hjælpeorganisationer på forskellig måde, så det glæder os naturligvis også at kunne donere penge hertil.
I år blev der uddelt penge til:
- KFUM, Sct. Michaels Gruppe – Tilskud til sommerlejr i Kandersteg.
-

De grønne pigespejdere, Slagelse – Tilskud til at deltage i
korpsets 100 års jubilæum i Århus.

-

Det Danske Spejderkorps Trelleborg – Tilskud til sommerlejr.

-

Cafè Stedet på Herrestræde og Kirkens Korshærs Varmestue
på Sdr. Stationsvej fik hver tilskud til deres årlige udflugt.
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Sct. Georgs Løbet
for spejdere 7 - 12 år
lørdag den 4. maj
afholdes ved Kløverhuset.
Håber, at vi ses 
I år er temaet: Kongernes Danmark – en rejse i tiden – i verdens ældste kongerige.
Posterne tager udgangspunkt i tiden omkring: Gorm den gamle, Valdemar Sejr,
Margrethe d. 1., Christian d. 4., Frederik d. 3. og Frederik d. 7.
I lighed med sidste år har vi sløjfet postdommermødet et par uger inden løbet. I
stedet tager løbsudvalget kontakt til de enkelte grupper og præsenterer posten på
et gruppemøde.
Posterne leveres grydeklare af løbsudvalget og udleveres på løbsdagen kl. 8.15 til en
repræsentant for posten.
Kl. 8.30 er morgenkaffen klar til alle postdommerne – her serveres kaffe/the, brød,
smør og ost mm. Briefing om tidsramme, praktiske oplysninger mm.
Kl. 9.15 forlades Kløverhuset og man går til posterne, hvor opgaven klargøres.
Efter løbet serveres lune chokoladeboller med sodavand til alle, inden der afholdes
en tovtrækningskonkurrence.
13.45 er der præmieoverrækkelse og arrangementet slutter kl. 14.00.
Vel mødt –

Mogens Kürstein, Brynhild Hald, Ellen Smidt, Jørgen Kyhn,
Susanne Hansen og Inger Juul
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Mohrondoløb 2019
I weekenden den 09.-10. marts 2019 blev endnu et vellykket Mohrondoløb afviklet. Spejderløbet er for spejdere mellem 11-16 år. 12 patruljer med 61 friske spejdere var tilmeldt og fik én på opleveren på Slagelse Brandskole og i Korsør Lystskov.
Temaet for løbet i år var ”JUSTICE LEAGUE – you can´t save the world alone.”
Lørdag eftermiddag mødtes alle på Slagelse Brandskole, og her havde Brandskolen
arrangeret det som en øvelse for deres frivillige, så spejderne kom igennem 7-8
forskellige ”brandfarlige” og meget lærerige udfordringer på ca. 3½ time. Blandt
andet kunne de opleve en togkatastrofe i Storebæltstunnelen, og her skulle spejderne redde de tilskadekomne ud af et røgfyldt tog i en tro kopi af den rigtige tunnel.
De kunne også lære at slukke brand i en gryde på komfuret, at styre en brandslange
med et kraftigt vandtryk og ikke mindst bruge deres førstehjælpsviden omkring en
busulykke (hvor den ekstra udfordring var at buschaufføren var polsk-talende!)
Alle spejdere klarede sig godt og syntes rigtig godt om eftermiddagens lærende
aktivitet, som blev afviklet uden point.
Brandskolen havde lavet kartoffelmos og kødsauce i deres mobile gullasch-kanon.
Stor succes og alle blev mætte. Tak til Harboes Bryggeri som havde sponseret sodavand. En kæmpe tak til Slagelse Brandskole.
Kl. 19.00 gik starten til årets aften/natteløb, og spejderne gik ud og fordelte sig på
én af de 6 poster i Korsør Lystskov. I de næste 5-6 timer skulle spejderne hjælpe
superheltene i Justice League.
En stor tak til distriktets Sct. Georgs Gilder, der virkelig havde gjort sig umage
med at lave nogle spændende og udfordrende poster. På alle poster blev der hygget
med ild i bålfade, snacks og utrolig godt humør. Spejderne skulle blandt andet:
lave elektricitet, køre med fjernstyrede tanks, løse en gåde/kode, få alle igennem en
samarbejdsøvelse, flytte vand i tagrender og lave en lasso. Derudover var der to
tjek-poster, så man sikrede sig at alle spejderne fandt frem til overnatningsstedet på
Jens Baggesenskolen. Her ventede der spejderne et par grillpølser, inden de fandt
ned i soveposen.
Søndag formiddag var der morgenmad og afslutning på gårdspladsen og vinderne
af Mohrondoløbet 2019 blev:

1. Skildpadderne fra Verninge KFUM (Fyn)
2. Skovtroldene fra Solskinstroppen DDS (Skælskør)
3. Skovfolket fra Verninge FKUM (Fyn)
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Udover en tak til de 40 personer fra Sct. Georgs Gilderne i Ringsted, Sorø, Slagelse, Korsør og Skælskør skal der også rettes en stor tak til de 23
frivillige spejderledere der i løbet af weekenden hjalp som figuranter på
Brandskolen og som tjek-post-vagter ved natteløbet.

Mohrondoløbets styregruppe
Søren Juul Nerenst
Ulrich Kaarsgaard
Steen G. Hansen
Lene Becker
Jan Rømer

Foto: Søren Nerenst
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Tillykke
Fødselsdage i februar og marts 2019
April 2019:
Margot Maarbjerg
Gitte Hansen
Elisabeth Holmgaard
Gurli Stick
Maj 2019:
Kirsten Esbern Jensen
Jubilar:
Solveig Johansen

11.04.
14.04.
16.04.
25.04.
22.05.
50 år den 5. juni 2019

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
3. Gilde:
24. april:
Sct. Georgs Aften
22. maj:
Fælles friluftsgildehal ved 4. Gilde
23. maj:
Sognenyt
8. juni:
Fødselsdagsgildehal
Slagelsegilderne:
7. april:
4. maj:
8. maj:
22. maj:

Loppemarked
Sct. Georgsløb
Halvårsmøde Fællesrådet
Fælles friluftsgildehal ved 4. Gilde

Distriktet:
11. april:
15. maj:

Distriktsgildehal med ridderoptaglse
Distriktsgildeting i Skælskør

Husk at samle effekter til loppemar ked søndag den 7. april 2019
STADEN
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Nytårsgildehal med væbneroptagelse og jubilæum
Den 26. januar 2019 mødte festklædte og forventningsfulde gildebrødre op i Kløverhuset til årets store fest. I år var der en særlig
stemning, for Marianne og Britta skulle optages som væbnere, og
Anna-Sophie havde 50 års jubilæum, og Palle 25 års jubilæum.
Det blev en meget flot aften med mange gæster, især til jubilarerne,
hvis familier var til stede, det gav en særlig stemning.
Gildehallen var meget højtidelig, og jubilarerne fik overrakt henholdsvis 50 års nålen i guld og 25 års nålen i sølv, samt en fin gildemestertale.
Der blev givet nogle fine væbnersvar, som blev aflagt på en ny og
anderledes måde, en måde
som vi fremover kan bruge i
mange situationer. Godt gået!
Eftergildehallen var særdeles flot, hyggelig og højtidelig. Smukt pyntede borde og
god mad, mange fine indslag, taler og gaver til væbnerne og jubilarerne. Til stor
begejstring fra forsamlingen,
viste jeg et maleri af Palle
som ca. 12-årig i spejderuniform. Maleriet er malet af hans far.
Selv om det var vinter og koldt, fik vi fornemmelsen af sommer,
for pludselig dukkede to spejdere op, (Brynhild og Tim) som ikke
kunne finde frem i mørket, og da de nu alligevel var her, kunne de
lige så godt lave lidt lejrbålstemning med lege og spejderråb. En
god ide´.
En stor tak til gruppe E for det store og flotte arrangement. Det
blev en aften, som jeg vil huske med stor glæde.
Tekst: Margot, foto: Filip
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Tillykke til Marianne og Britta - vores nye væbnere

Foto: Filip

Gildetinget 2019
2 år er gået som kansler i 3. Gilde.
Det har på mange måder været 2 lærerige år. Specielt mht. arbejdet
med computer, som jeg ikke havde den store erfaring med.
Tak til alle gildebrødre for jeres forståelse for de fejl, der er opstået
undervejs og for jeres tålmodighed.
Sidst, men ikke mindst TAK for support fra Elisabeth samt de to
gildemestre, Aase og Filip, for hjælp og støtte undervejs.
Og nu VELKOMMEN til Merete som ny kansler. Tak fordi du sagde ja til udfordringen.

Inger
Nyt fra ledelsen.
Vi har nu overstået en lang grå vinter og kan se frem til de lyse timer. Jeg
synes selv, at vi kom godt igennem vores årlige gildeting - trods flere vanskelige punkter. Stor tak til Inger for din indsats som kansler - og velkommen til Merete.
Filip
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Til lykke
04.04.
09.04.
19.04.
24.04.
05.05
20.05.
22.05.

Gitte Brostrøm
Karen Lystrup Christensen
Stine Lerke
Birgitte Andersen
Vagn Riber Andersen
Ulla Broløs
Agnete Berthelsen

Kommende arrangementer
4. Gilde
27.04.
Fællesarr.
07.04.
04.05.
08.05.
22.05.
Distriktet
11.04.
15.05.
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Sct. Georgsgildehal
Loppemarked
Sct. Georgsløb
Halvårsmøde i Fællesrådet
Fælles friluftsgildehal
Distriktsgildehal m. ridderoptagelse
Distriktsgildeting

Mindeord
For blot få dage siden modtog vi det triste budskab, at Aase Bjerring var
død efter et relativ kort sygdomsforløb.
4. Gilde har mistet en meget vellidt og aktiv gildebror igennem 36 år.
Aase var født i Svinninge i 1950. Student og sygeplejerske fra Slagelse
sygeplejeskole. Det var starten på Aases karriere. Hendes videreuddannelse
og en del ledelsesjob begyndte. Dansk Sygeplejeråd, Sæby Sygehus, leder i
hjemmeplejen i Slagelse samt Filadelfia, herefter forskellige jobs inden for
Regionen sluttende med vicedirektørjob i Holbæk. Alt det nåede hun med
en Master i sygepleje fra Århus og senere overbygning i ledelse. Altid med
fine spor blandt sine medarbejdere, stor respekt for det enkelte menneske,
og stor loyalitet og medmenneskelighed.
Over flere perioder var hun valgt ind i menighedsrådet for Sct. Mikkels
Kirke.
Åse var af hjertet spejder hele sit liv.
Det startede i Svinninge hos de blå pigespejdere og sluttede desværre for få
dage siden. Spejderleder i Kong Slaug Gruppe, deltager i en masse korpslejre, divisionslejre, Blå sommer og Spejdernes lejr. Leder på Nekselø og
meget andet.
Vi optog Aase og Flemming i 4. Gilde i 1983, så vi nåede at have hende
hos os i 36 år. Altid aktiv, altid lyttende, men også kritisk, så vi fik fornøjelse af hendes store ledelseserfaring. Aase blev væbner i 1985, gildemester
i 1990-92 og ridder i 1993. Hun deltog aktivt i Slagelse Marchen, var lokalkoordinator for landsindsamlingen til fordel for Dansk Flygtningehjælp
og i gruppen der står for Sct. Georgsløbet.
Der er mange der har nydt godt af hendes store hjælpsomhed og medleven,
når der var brug for det. Hun havde et job med mange udfordringer og lange arbejdsdage, men deltog også altid i vores gildehaller, møder, ture og
gruppemøder.
Vi vil savne hende meget.
Aase var for kort tid siden gået på pension, og nu skulle hun have et velfortjent otium sammen med Flemming. Foruden sin mand Flemming efterlader hun sig en søn Casper, der er gift med Louise, og hun nåede netop at
blive farmor til en lille pige.
Vores medfølelse og tanker går til hele familien.
Æret være Aases minde.

Erik Becker
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Velkommen til
Sct. Georgsgildehal med efterfølgende ”Væbnerfest Special”
Lørdag den 27. april 2019 kl. 17.00 i Kløverhuset
I Sct. Georgs Gildehallen skal vi traditionen tro høre Sct. Georgs-budskabet, bekræfte vores Sct. Georgs-løfte samt have vores nye kansler indsat, hvormed der
også takkes af for den nuværende.
Til denne – årets mest højtidelige Gildehal – håber vi at se alle Gildebrødre. Skulle du være forhindret, så meld venligst afbud til Gildemester Vagn på mail
vagn@danbi.dk el. tlf. 21828055

Efter gildehallen vil der kl. 18.30 være ”Væbnerfest Special” for alle gilde-brødre
med ledsagere.
Der vil blive serveret en lækker menu og i løbet af aftenen vil der være god og
hyggelig underholdning.

Der er Fri BAR – dvs: Alle medbringer
selv drikkevarer. Det er lige meget, om du vælger øl/
vand/rødvin eller hvidvin, det hele passer fint til
maden – du har frit valg 
Endvidere skal alle hver medbringe en flot, stor knap samt nål og tråd.
Da vi skal ud i byen og bestille mad, beder vi om tilmelding til ”Væbnerfest Special” af både gildebrødre og ægtefæller/ledsagere senest fredag d. 12. april 2019
til Inger Juul på mail inger@juul-nerenst.dk el. tlf. 51563659.
Vi glæder os til at se jer alle til en festlig aften.
Med gildehilsen
Solsortene
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Besøg hos Det Buddhistiske Tempel i Korsør
Gruppen Solsorte var onsdag den 30. januar 2019 på besøg i Det Buddhistiske Tempel, Wat Phra Dhammakaya på Skovvej 120 i Korsør.
Når man træder indenfor i det, der tidligere var restaurant Skovlyst, mødes man af ualmindelig gæstfrie mennesker, der har indrettet bygningen
til et ud af to buddhistiske templer i Danmark.
Man mødes af et prægtigt syn, hvor alle lokaler er istandsat med pomp,
pragt og guld.
I Korsør templet bor der to munke (som bød os velkommen i deres karakteristiske orange klæder) og 3 frivillige hjælpere (klædt i hvidt tøj, så
alle ser ens ud).
Vi fik en fin fortælling om templet og om religionen – både gennem en
lille film og fortælling. Vi fik muligheden for at prøve at meditere og
blev ført igennem en 15 min. session, hvor vi gerne måtte falde i søvn,
men dog ikke måtte falde ned af stolene :)
Vi prøvede at ofre klæder til de to munke og lærte at bukke og neje korrekt. Vi udførte et par traditionelle ritualer, der skulle give os held og
lykke.
Til slut blev vi budt på traditionelle smagsprøver fra det thailandske
køkken og en god uformel snak, hvor vi måtte stille alverdens spørgsmål.
TAK til det Wat Phra Dhammaka i Korsør for det gæstfrie og informative besøg.
Bonusinfo: Alle interesserede er velkomne hver
lørdag el. søndag i Korsør til gratis meditation.
Læs mere her http://
www.dhammakaya.dk/

Lene Becker

18

STADEN

19

STADEN

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. juni 2019
Deadline 15. maj
og omfatter tiden
frem til 1. september 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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