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GILDETS START OG
GRUNDLÆGGENDE IDEER
Af Hans Vallentin Stoltz

STARTEN
4. Sct. Georgs Gilde i Slagelse blev stiftet
5. september 1981.

Kaffebord på Øland i 2012

I 2014 gik turen i Kr. Himmelfartsferien til Fur. I
2015 gik turen til Sønderjylland, hvor vi også var
på Sild.

Mad over bål på Fuhr i 2014
Den første gildeledelse er indsat af Grethe Jensen,
GM i 3. Sct. Georgs Gilde, Slagelse

Det bestod af 10 gildebrødre fra 3. Slagelse, 3 fra
2. Slagelse, 1 genoptagelse og 3 nyoptagelser.

I 2017 var vi på Rügen i Tyskland og året efter i
Järnavik i Sverige. I 2020 gik turen til Frederikshavn og Læsø

Efterhånden var der så mange gildebrødre i 3.
Slagelse, at vi følte, at det var på tide at starte et
nyt gilde. Vi ville fokusere mere på at samarbejde med spejderne, der jo netop er vores bagland.
Allerede i marts kundgjorde vi for de andre gilder, at vi ville starte et nyt gilde med netop intentioner om mere spejderrelaterede opgaver.
Fra februar holdt vi fælles opstartsmøder, og her
blev vi enige om at udarbejde et arbejdsgrundlag, hvor vi netop kunne præcisere vores målsætninger for arbejdet og også, at vi maksimalt
ville være 40 medlemmer, så det gjorde en forskel om vi mødte op eller ej.

Og i skrivende stund ved vi, at der er gang i
planlægningen af en tur i Kristi Himmelfartsferien i 2022. Hvor mon turen går hen?

Ligeledes var det vigtigt ikke at optage flere, end
vi kunne nå at introducere i gildet. Vi oprettede
en ”føl-ordning”, der betød, at der til hver ny
gildebroder blev knyttet en person, som mankunne stille alle de spørgsmål, man ville, om vores til tider måske lidt specielle arbejdsmåde.
Vi havde ikke hørt om andre, der således havde
beskrevet deres mål, men for os var det naturligt.
Gruppebillede fra Læsø i september 2020
2
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GILDETURE

4 KLØVER

Af Inger Juul

I 4. Gilde er der de sidste 15 år nærmest opbygget en god tradition for, at nogle tager initiativ til
en tur og efterhånden er Kr. Himmelfartsferien
blevet brugt som ramme.
Det kan være en gruppe, der enes om at arrangere en tur eller nogle gildebrødre der på tværs
bliver enige om, at de gerne vil arrangere en tur
til et spændende sted.
Vi har været ca. 20-30 personer pr. gang – incl.
ægtefæller. Overordnet er der følgende fællestræk for turene: Transporten foregår i privatbiler, hvor brændstofforbruget dækkes. Vi bor enkelt men i orden – det har været på sovesale, på
pensionater, på hoteller – bare vi finder et godt
sted, hvor vi alle kan være i ly, med en god seng
og et bad. Vi vil gerne ud og opleve noget. Vi
spiser sammen, vi hygger os sammen, lærer hinanden bedre at kende. Er der noget der driller
eller ikke fungerer, så tager vi det med og får en
anden oplevelse end den planlagte. Der er altid
god stemning på gildeturene og vi kommer hjem
med en masse gode fælles oplevelser og minder.
I maj 2008 var vi på weekendtur, hvor vi boede
på Rodbjerggaard ved Vejle (Sct. Georgs Gilderne i Danmarks hytte og lejrplads, der siden er
blevet solgt). I 2009 gik turen til Nekselø. .

Hvad er det hele værd i et gilde, hvis der ikke
kommunikeres godt nok ud? Jeg havde været
med til at lave blad i 3. Slagelse, og Elna og jeg
påtog os derfor at lave et gildeblad for 4. Gilde.
Det fik navnet 4 KLØVER og var spændende at
lave. Vi sørgede for at få folk til at referere arrangementer, men ellers udførtes redaktionen på
én aften, hvor der blev renskrevet, klippet sammen og derefter trykt. Efter 5 år blev 4 KLØVER
desværre erstattet af et fælles gildeblad i Slagelse.

SPEJDERKONTAKT
Hurtigt fik vi god kontakt til spejderne, og i 1983
holdt vi en spejdergildehal på Trelleborg med 35
deltagende spejdere.

Højtidelig stemning i det gamle vikingehus

OLDEBJERG
Umiddelbart efter starten af 4. Gilde blev vi kontaktet af divisionschefen for DDS Antvorskov Div.
Torben Jensen, Diller, med opfordring til at
”adoptere” Oldebjerggrunden. Det passede fint
ind i vores intentioner om mere spejderrelateret
arbejde, og vi sagde straks ja til det.
Der var de gode gamle shelter på grunden. Vi har
så i tidens løb opsat pumpe fra brønden og senere fået indlagt vandværksvand. Vi har bygget en
åben stuga og et vaske-/toiletskur, samt indgangsportal og raftestativ.

Bålbøf på Nekselø

I august 2012 var vi i Sverige på Øland. Vi boede
på hotel i Kalmar
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Livlig byggeaktivitet på Oldebjerg
3

Desuden sørger vi for græsslåning, beskæring og
fornyelse af beplantningen. Også udlejning af
grunden har gildet påtaget sig.

Stolthed over vel udført arbejde

Arbejdet med alt dette har givet mange gode
timer sammen, hvor vi efterfølgende har hygget
os ved bålet. Det sociale aspekt kan ikke vurderes højt nok og har bidraget til et godt liv i gildet.
Det er synd, at vi i dag har for travlt til den slags
fælles arbejder.
Arbejdet har således båret lønnen i sig selv, men
hvert år får Erik en flaske Gl. Dansk fra divisionen, som vi nyder i forbindelse med arbejdet på
Oldebjerg.

Oldebjergs indgangsportal males

LOKALER

Temaerne som Mohrondoløbet bygges op over
er meget forskellige. Gennem de sidste 15 år har
der bla. været: Kender I Skammerens datter? H. C. Andersens eventyr - En rejse i Dianalund og
omegns historie (Kolonien, Holberg, Tørvegravning under anden verdenskrig mm) - Dr. Who
(med hjemmeopgaven at hver patrulje skulle
fremstille og medbringe et stk sonisk skruetrækker, som både skal have lyd og lys i) og i 2019 var
der besøg på Brandskolen i Korsør med mange
spændende aktiviter .-Mohrondo-løbet i 2020 og
2021 blev aflyst pga. Corona.
Mohrondoløbet fylder meget for gildebrødrene i
4. Gilde, derfor føler vi også et vist ejerskab og
betragter det, som en væsentlig del af vores
spejderaktiviteter. Et lille kuriosum er, at vi på
vores natløbspost i de sidste 10 år har uddelt
lune gildegifler til spejderne, efter at de har løst
postopgaven. Det har været en succes hos spejderne og blevet en god tradition.

Donationsgildehal og Lederpris i februar
Gennem mange år har 4. Gilde sammen med 3.
Gilde haft et stort øltelt på Nytorv Sct. Michaels
Nat i september. Den indsats vi lagde der medførte et godt overskud, som vi donerede til spejderaktiviteter samt til humanitære formål. Også
fra Slagelse Marchen kom der er et flot overskud, der blev doneret til disse formål. Aktiviteterne omkring Sct. Michaels Nat har de senere år
ændret sig, så overskuddet fra ølteltet har været
meget begrænset og donationerne derfor minimeret. Men lørdagen tættest på den 22. februar
er der blevet uddelt donationer – samt siden
2007 er der uddelt en spejderlederpris, hvor
vedkommende får 1000 kr. samt en indrammet
tegning ofte af lederens spejderhus, tegnet af
Ole Skude.

Sammen med de andre gilder i Slagelse har vi fra
starten haft fælles lokaler på Schweizerplads 8.
I 1992 synes vi at lokalerne burde renoveres,
ligesom der var behov for et større køkken.
Det var især os fra 4. Gilde, der trak læsset. Der
blev lavet højere trappe udendørs, gulvet i entreen blev hævet, og et par vægge blev ændret.
Også ved dette større fælles arbejde viste det
sig, at samarbejdet fungerede, og det gav fremover bedre indbyrdes forståelse og samarbejde.

4

Gildehal med spejderdeltagelse i november
Første onsdag i november inviterer vi de ældste
spejdere/seniorer/ledere og gruppestyrelsen
samt 3. Gilde til Gildehal. I eftergildehallen har vi
ofte haft 3-4 af grupperne, der modtog donationer i februar, til at komme og fortælle om hvilke
aktiviteter de har brugt pengene til. Der er blevet fortalt om mange spændende oplevelser på
inden- og udenlandske lejre, store som små, vist
flotte billeder – både still og levende.
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Sct. Georgsløbet er et løb med 6 poster, der er
bygget op over det samme tema, men ofte på
grundlag af klassiske spejderfærdigheder. Til
løbet udarbejdes ofte et PAS, hvor der er nogle
foropgaver, som spejderne skal besvare inden
løbet. Det kan f.eks være noget om knob, om
flaget, om personlige mål eller om signaturer.
Hver spejder sit pas, der medbringes på løbet og
hvor der stemples/markeres, hver gang en post
er besøgt.
Udover læderlapper til de bedste patruljer, turnout og bedste flok, udleveres der også det populære rød-hvide Sct. Georgsløbs-mærke til spejderne. Der deltager ca. 14-16 hold hvert år og
der er plads til flere.
Vi glæder os til at arrangere Sct. Georgsløbet
2022 efter vi har haft Corona-aflysninger i 2020
og 2021.

Mohrondoløbet
2. weekend i marts løber Mohrondo-løbet af
stablen. Det er et spejderløb for de 11-16 årige
spejdere. Mohrondoløbet arrangeres i Vestsjællands distrikt i et samarbejde gilderne imellem.
Gennem de senere år har 4. Gilde haft flere gildebrødre i løbsledelsen og i koordinerende roller. Der er også indgået et samarbejde med et
par gode erfarne spejderledere, der er indtrådt i
løbsledelsen. Dette har givet en god dynamik og
nye muligheder, hvilket har været godt.
Mohrondoløbet består af et dagorienteringsløb
med opgaver lørdag eftermiddag, fællesspisning
og et natløb bygget over et spændende tema.
Natmad omkring midnat og derefter overnatning
i gymnastiksal etc. Efter morgenmad søndag er
der præmieoverrækkelse.

Spejderne kæmper
om den flotte vandrepokal Mohrondostammen, hvor
den vindende patrulje skal påsætte/tilføre deres
præg i form af en
læderlap, et træsnit etc
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”Gul patrulje” holder pause

SPEJDERAKTIVITETER
Af Kurt Nielsen
Da vi for 25 år siden startede 4. Gilde i Slagelse,
skulle gildearbejdet som nævnt være mere spejderorienteret. I alle årene er vi da også gået meget aktivt ind for at lave nogle gode løb for spejdere i alle aldre.

Miniløb
Er et årligt tilbagevendende løb for spejdere i
alderen 8-12 år i Slagelse og omegn. Det er det
eneste løb, der efter alle disse år er tilbage at
arrangere lokalt. Det afvikles som regel sidste
søndag i april.

Miniløb i Lystskoven på en dejlig forårsdag

Løbet har deltagelse af både mini- og juniorspejdere. Derfor er der på posterne to sværhedsgrader af opgaven, så der er udfordring til alle.

5

Mohrondoløb
Man har i Slagelse frem til 1992 lavet Sct.
Georgsløb. Men derefter gik man over til at lave
Mohrondoløb på distriktsplan. Løbet henvender
sig til de lidt større spejdere i alderen 12-16 år.
Mohrondoløbet ligger i slutningen af marts og
starter med dagaktiviteter eller dagløb lørdag og
slutter med natløb og præmieoverrækkelse søndag. Spejderne overnatter på en skole eller lignende faciliteter. Dette løb fungerer som et perfekt samlingspunkt for gildebrødre i hele Vestsjællands Distrikt.

Elefantløb
I sommeren 1991 fandt 3 gildebrødre sammen,
fordi de syntes, der manglede et udfordrende
løb for de ældste spejdere i alderen 17-23 år.
Elefantløbet strakte sig også over en lørdag/
søndag. Spejderne deltog i sjak på 2 eller 3 personer. Efter tilmel-dingen fik de først tid og sted
for løbsstart at vide fredagen før afviklingen.
Samtidig oplystes om en hemmelig opgave, der
skulle færdiggøres inden start.
Løbet indeholdt 12 poster og foregik på tid, det
vil sige, at posterne kun havde åbent i et begrænset tidsrum, hvilket betød, at der for spejdernes vedkommende skulle prioriteres i tid.
Man fandt hurtigt ud af at tilføje en old-boys
klasse, da det blev et meget attraktivt løb.

SPEJDERAKTIVITETER 2006-2021
Af Inger Juul

4.Gilde er stadig et Gilde med god kontakt til
spejderne i området og i løbet af et år er der 4
arrangementer, som vi inviterer spejdere og /
eller lederne med til.

Sct. Georgsløbet for spejdere fra 7-12 år.
Tidligere hed løbet Miniløbet, men da dette navn
kunne misforstås i forhold til DDS’ greninddeling
besluttede vi i starten af 10’erne at ændre navnet til det mere sigende navn Sct. Georgsløbet.
Løbet afholdes som et lørdagsløb omkring den
første weekend i maj, alt efter kalenderen og
helligdage. Alle spejdergrupper primært omkring
Slagelse inviteres. Grupper uden for vores område kan anmode om en invitation og på den måde
få lov til at deltage, så der er deltagelse fra spejdere fra alle korps fra Slagelse, Vemmelev, Dalmose, Gørlev, Høng, Dianalund og Ringsted. Korsørspejderne er på vej.
Løbet arrangeres af gildebrødre fra 3. og 4. Gilde. 3. Gilde står for udarbejdelse og afvikling af 2
poster og 4. Gilde står for de sidste 4 poster
samt for tovholderfunktionen/kontakten til spejderne.

En af ideerne bag Elefantløbet var at skabe et
fælles forum for gilderne i hele Vestsjælland,
hvilket også lykkedes til fulde.
Løbet blev arrangeret med god tilslutning gennem 12 år, men måtte så indstilles mens legen
var god pga. manglende ressourcer til at planlægge/forestå afviklingen af løbet.
Præmieuddeling til Sct. Georgsløb v. Kløverhuset

Spejdergildehal
Et andet arrangement som led i spejderaktiviteterne er de årlige spejdergildehaller - almindelige gildehaller, hvortil man inviterer gruppernes
ældste spejdere og ledere til at deltage for at se,
hvad gilderne også har at byde på.

Korpslejr
4. Gilde har altid været meget aktive i forbindelse med specielt de blå spejderes korpslejre. I
1989 havde vi en gildebror, Preben Nielsen, som
korpslejrchef. Andre ledende poster var ligeledes
besat af medlemmer af 4. Gilde, bl.a. kan nævnes Christian Esko Nielsen og Thomas Junker i
vagt/sikkerhed, Flemming Nielsen i teknik og Per
Christensen som chef for økonomien. Adskillige
andre gildebrødre deltog som civile hjælpere, og
også på de efterfølgende korpslejre har 4. Gilde
været flot repræsenteret med hjælpere.
6

Efterhånden er det blevet en god tradition, at vi
benytter kvarteret omkring Kløverhuset, da det
dels er et rigtigt godt område med gode steder
til poster - med begrænset trafik og dels er der
ved Kløverhuset god plads til at samles udendørs. Der er flagstang, mulighed for bål, gode
toiletforhold, gode rammer for lederpleje, alle
postmaterialer etc. er samlet der – og så kan vi
samtidig benytte os af, at lederne (og naturligvis
også spejderne og deres forældre) ser hvor vi
holder til og får mulighed for at lære os lidt bedre at kende og måske kan det skabe kontakt med
henblik på nye gildebrødre senere.
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I årene 2014 – 2017
var vi kontrol march
for militære marchgængere forud for
deres deltagelse i
Nijmegen Marchen

Disse år var antallet af marchgængere mellem
498 og 551. Marchen har tillige bidraget med
pæne overskud til dispositionsfonden, ligesom
mange gildebrødre hvert år ser frem til, at være
med på netop deres rasteplads.
Den 20. Slagelse march afholdes d. 18 – 19. juni
2022 med de sædvanlige marchruter samt en
100 km tur.
Glæd jer til at være med!

Lejrens vartegn – Blå Sommer 1999

ET VÆLD AF ARRANGEMENTER,
TURE, REJSER OG MINDERIGE
OPLEVELSER
Af Karen Lystrup Christensen

De 17 gildebrødre, som stiftede 4. Gilde havde
mange gode ideer og målsætninger for, hvordan
et gilde skulle drives. Spejderkontakten var meget vigtig, familien skulle være en del af gildelivet, og gruppemøder med et seriøst indhold var i
højsædet. Familieturen skulle være en årligt tilbagevendende, programsat begivenhed.

40 ÅRS JUBILAR I 4. GILDE.
Af Solveig Møller

Som medlem af 4. gilde kan jeg se tilbage på
mange gode og sjove oplevelser. Ikke kun udflugter og ture ud i det ganske land, men også
det daglige gildearbejde som gruppemøder og
lignende.
De senere år har vi altid haft nogle spændende
emner, som har været meget lærerige. Man får
udvidet sin horisont samt lærer en del om andre mennesker uden for ens egen familie og
vennekreds.
Det sociale samvær til gruppemøderne er guld
værd for mig. Der har været diskussioner, men
altid med positiv stemning.
Det kan være svært at deltage i alt i gildet, derfor er det vigtigt at prioritere over sin egen tid.
Ingen kan deltage i alt.
Gildet har også været et sted, hvor jeg har fået
hjælp til nogle af livets udfordringer i form af
gode råd.
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Oldebjerggrunden blev hurtigt et projekt, vi tog
os af. Det er blevet til mange dejlige weekender,
hvor vi har overnattet i telte og lavet mad over
bål. Skønne aftener med sang, et glas rødvin og
mange myg. Ikke sjældent er familieturen gået til
Oldebjerg.

Der råhygges på Oldebjerg

Andre af vore familieture er gået til f.eks. Tydal.
Når jeg skriver Tydal, er der sikkert nogle, som
smiler og tænker, kan du huske?
Vi skulle også se andre steder. Et år drog vi til
Falster. Ved Stubbekøbing ligger gildehuset
”Amagerhus”, hvor vil tilbragte en dejlig weekend. Det var dengang, Farøbroerne blev bygget.
Vi kørte eftermiddagstur for at se det flotte byggeri. I Stubbekøbing havn tilbød div. kuttere sejlture, så man kunne se byggeriet fra vandsiden.
7

Thomas Junker påtog sig at lave en aftale med
skipperen på en af bådene, men det blev meget
dyrere end forventet, så han har siden måttet
høre for, at han ”købte” båden.
Sådan kunne jeg blive ved. Et år blev turen planlagt til DDS’ spejdercenter Gillastig i Sverige, hvor
vi hyggede os med alle børnene og så elge!
Så var der nogle år, hvor det var dagture, vi tog
ud på. En gik til Lejre Forsøgscenter ved Roskilde.
Det var en meget spændende dag, hvor vi bl.a.
selv gruttede vores korn til mel og bagte brød på
varme sten.
Efterhånden er det blevet sværere at samle hele
gildet til sådanne ture, så det må blive éndagsarrangementer. En gruppe arrangerede en tur til
Det Kongelige Teater med rundvisning bag scenen. Der er mange lange gange, ca.16 km. Vi spiste i teatrets bistro, derefter var der købt billetter til en forestilling i ”Stærekassen”.
En gruppe arrangerede en teatertur til Odense
og havde kontaktet et Odensegilde, som var
vært for os en hel dag. Vi var bl.a. på byvandring
og havde en interessant dag sammen med Odense-gildebrødrene. Det var en god måde at besøge et andet gilde på.
Grupperne har arrangeret mange fine ture, nu
uden børn, da de fleste er flyttet hjemmefra.
Bl.a. museumsbesøg på Arken, da man udstillede
Edvard Munchs ”Skriget”. Rundtur på Kastellet
ved Nyboder, inde at se Kastelkirken, også en
begivenhedsrig tur! Der var én, som blev lukket
ude, indtil Jørgen Kyhn opdagede, at en dør var
smækket. Tur til andelslandsbyen Nyvang ved
Holbæk. Den bød på rundvisning med fortælling
om, hvordan det var at leve i ”gamle dage”.
Der var en tur til Østfalster for at se Halskov
Vænge fortidsmindeskov. En guide viste omkring
og fortalte. Derefter var der besøg på Corselitze
Gods, hvor en skovfoged fortalte om skovdrift
før og nu og viste en stor samling værktøj. I pauserne blev der spist medbragt mad.

Slagelse Marchen
Sct. Georgs gildernes bidrag til
Slagelse Festuge 2001 - 2019
Af Jørgen Kyhn

Ved oprettelsen af Slagelse festuge i år 2001
blev foreninger og andre sammenslutninger opfordret til at komme med arrangementer til denne. Festugen skulle afholdes hvert år den sidste
uge i juni måned (uge 26).
Sct. Georgs Gilderne i Slagelse By besluttede, at
vi skulle være med og det med en to dages
march med ruter for øvede marchgængere (40
km), trænede motionister (25 km) og familier
med børn og hunde (10 km). Der blev nedsat en
arbejdsgruppe med gildebrødre fra alle fire gilder. Den første march blev afviklet i weekenden
op til uge 26 i år 2001 med Sloganet ”Gå ind i
Slagelse Festuge”. 105 marchgængere var med
det første år.
To kendte marchgængere som har været med hvert år næsten fra start.
”Kop” går yderst til
højre.

Fra 2005 er marchen hvert år blevet afholdt den
3. weekend i juni måned. Antallet af marchgængere er steget støt igennem alle årene, så vi i
2008 nåede op på 257 deltagere.
Den 10. Slagelse March markerede vi med de
gængse marchruter samt en 100 km. rute på 24
timer. I 2010 var der 327 deltagere, heraf 53 på
100 km

Rastepladserne lå for ca. hver 10. km og var bemandet med 2-4 gildebrødre. Frokost på rast
Oldebjerg i 2.Hellig Anders mastesejl.
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Fællesrådsformand
Agnete Berthelsen
byder velkommen
sammen med GM
Erik Becker, 4. gilde
og GM Aase Høyer,
3. gilde til åbent hus
i august 2017.

I år vandt vi en navnestrid over Slagelse Boligselskab om retten til navnet Kløverhuset. Deres hus
kommer i stedet til at hedde Kløvertårnet.
Vores Kløverhus blev opført i 1955 af pigespejderne og med den kærlighed vi giver huset, vil
det eksistere i mange år.

En gruppe syntes, at nu var det tid til en kanotur
på Susåen til Kongskilde Friluftsgård. Der var selvfølgelig nogle, der fik en våd sok, men en rigtig
god tur igen og med godt vejr.

Sommerturen til Fugledegård ved Tissø. En guide
fortalte om, hvordan de arkæologiske undersøgelser på stedet begyndte med, at en landmand pløjede et kabel op, som så viste sig at være en guldarmring. Så kom der gang i undersøgelserne, og
de har stået på de seneste 15 år. Stedet har gode
faciliteter, så vi kunne sidde og grille vores mad.
Atter en rigtig dejlig tur.
Det kunne se ud, som om vi kun har beskæftiget
os med ture og udflugter. Vi har dog også foretaget os noget nyttigt og hjulpet spejderne. Der var
to år, hvor vi i samarbejde med spejdergruppen
Kong Slaug stablede sten (Herregårdssten) hos
Unicon ved Roskilde. En bunke sten, stor som et
hus, ca. 225 tons, skulle stables på paller med
håndkraft. Efter ca. 3½ time var vi færdige - og
trætte! Vi var 35 spejdere/forældre og gildebrødre
om arbejdet.

1. april 2011 overtog 3. og 4. gilde Kløverhuset,
sådan ser det ud i dag 10 år efter.

OLDEBJERG
Antvorskov Divisions lejrgrund passes fortsat af
4. gilde. Den kan vi slet ikke undvære.
Alle gildebrødre nyder vores hoveridage derude—og ikke mindst det sociale samvær bagefter.
I 2010 videregav Erik Becker stafetten til Brian
Berthelsen som ”oldefar” og sidste år fik Karsten
Lindby den, så Oldebjerg er fortsat i de bedste
hænder.
I løbet af de sidste 15 år er raftestativet blevet
udskiftet, og der er kommet fine muldtoiletter
med eget hus. Flagstangen er blevet udskiftet og
mange af de træer, som gildebrødre plantede
for år tilbage, er nu for store og bliver fældet.
I år er der tilkommet en ekstra shelter, som divisionens spejdere har flyttet hertil fra Sorø.
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Trods sliddet var der plads til store smil

På DDS’ Nekselø Spejdercenter har vi flere gange
været på arbejdsweekend. Vi har slået græs, ryddet ukrudt, efterset redningsveste, tjæret tag osv

Var dumdristigheden for stor?
9

Vi har naturligvis også benyttet lejligheden til at
nyde øens smukke natur.

KLØVERHUSET
Af Agnete Berthelsen

Adgangsforholdene til lokalerne beliggende på
1. sal på Schweizerpladsen 8 var ikke de bedste.
Skulle vi sætte en udvendig elevator op eller finde et andet sted. Der blev nedsat et udvalg,
som skulle undersøge mulighederne for nye lokaler. Det skulle vise sig at blive en vanskelig
opgave, men da det så mest håbløst ud, fik vi
tilbud om at overtage driften af Kløverhuset på
Teglværksvej efter spejderne.

På opdagelse i Nekseløs betagende natur

I et par år havde 4. Gilde en post i forbindelse
med et korpsligt seniorspejderløb ”Pramdrager”
ved Tystrup-Bavelsesøerne. Vi havde også her
vores børn med. Terrænet ved søbredden var
meget pladret, og børn kan jo godt blive uvenner. Solveigs Eva ville ikke finde sig i alt, men
desværre blev hun den lille! Hun fik et skub, så
hun landede med ansigtet nede i mudderet
efterladende et flot aftryk.

o0o–
Der begyndte at lyde røster om en tur til Norge,
Fyresdal i Telemark, i 1998. Birgitte og Jesper har
venner i Norge, som har hytter til udlejning, så vi
sprang til. Det var en dejlig tid med planlægningen, og det blev en rigtig god tur, hvor vi var
sammen i nogle dejlige dage. ”Søbageren” Jens
bagte brød til os hver morgen, Ole Rosborg hjalp
ham.

Dans på Bryggen

Der var gået nogle år så var tiden inde til at rejse
igen. Nete og Brian forslog en tur til Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) i Grønland i 2005. De
havde været der året før, så de syntes, at gildebrødrene skulle opleve det samme. Der var indkvartering i gamle amerikanske håndværkerbarakker ”vandrehjemmet”.
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Det nedsatte byggeudvalg havde vurderet at
ombygningen ville koste ca. 100.000,- kr.
Halvdelen havde fælleskassen og de sidste
50. 000,- kr. blev fremskaffet ved donationer og
ved salg af andelsbeviser til gildebrødre, hvoraf
mange senere blev doneret til gildet!
Så blev der knoklet af gildebrødre fra både 3. og
4. gilde. Der var en arbejdsiver og arbejdsglæde
lige fra starten, og der opstod en samhørighed
gilderne imellem, som vi til stor glæde har bevaret.
Den 28. aug. 2011 kunne vi i flot solskin med
deltagelse af 100 gæster indvie vores nye gildehus. Vi fik overrakt nyt flag af Danmarkssamfundet, og de to faneheroldere Ole Jørgensen 3.
gilde og vores egen Kurt Nielsen satte flaget
mens Jørgen Kyhn blæste en fanfare på sin
trompet.

Og vi har ikke ligget på den lade side siden indvielsen. Der er kommet nyt handicapvenligt toilet,
nye kloakker, nyt køkken og vi fik taget afsked
med rotterne under gulvet!
Der er blevet nedsat et fællesråd, som har det
overordnede ansvar for vores fælles hus.
Vi holder meget af Kløverhuset, som bliver brugt
flittigt – både af os selv, men også spejderne
kommer der tit.
I 2017 indbød vi naboer, sponsorer, spejdere
mfl. til åbent hus, så vi kunne vise det færdige
resultat frem og sige tak for sponsorater mm..
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4. gildes liv og historie i perioden
2006—2021
4. Gilde Slagelse, en idé, der stadig holder!
Af gildemester Vagn Riber Andersen

Da en gruppe gildebrødre fra de andre Slagelsegilder i 1981 besluttede at oprette et nyt gilde,
var det for mere målrettet at kunne fokusere på
samarbejdet med spejderne.
Gennem de seneste 40 år, har det været vores
gennemgående tema, og vi er fortsat de drivende kræfter i flere spejderløb og spejderarrangementer, og faste deltagere i både korps- og divisionslejre.
Men vi er meget mere end det! Aktivitetslisten
spænder lige fra Slagelsemarchen, over festugedeltagelse til flygtningeindsamling og kirkebladsuddeling. Hvem sagde fyrre, fed og færdig!

Der var fjeldvandring: 14 km, og ture med specialbyggede køretøjer til indlandsisen, hvor der
naturligvis blev nydt en whisky med indlandsisterninger! Der var udflugt til Russel Gletcheren
og safaritur for at se moskusokser. Det var en
rigtig oplevelsesrig tur med deltagelse af hele 20
gildebrødre/ægtefæller og 8 ”gæster”.

Russel Gletcheren ved Kangarlussuaq
-o 0 o -

Nej, vi er stadig i fuld vigør, og selvom vi de seneste år har været ramt af Coronarestriktioner,
arbejder vi stadig på at udvikle gildet, og få flere
medlemmer.
Selvom det er dejligt at kunne kigge tilbage på
40 succesfulde år, er det vigtigere at kigge fremad, og spørge os selv, hvor vi gerne vil være, når
der igen er gået 40 år, og hvordan vi opnår det.
Det bør føjes til vores fokuspunkter.
For mig er 4. gilde et særdeles harmonisk gilde.
Alle kender alle, og alle snakker godt sammen.
Personligt tror jeg det hænger sammen med
vores engagement. Arrangementerne, turene,
gruppearbejdet. Alle de steder, hvor vi løfter i
flok, og skal samarbejde. Det giver en samhørighed, der gør, at vi passer godt på hinanden, og
gør 4. Gilde til et trygt sted at være, og et dejligt
sted at mødes.

I de første år efter 4. Gildes start afholdt vi nogle
arrangementer sammen med 3. Gilde, bl.a. kanoture. Det blev dog ikke til så mange ture. Efterhånden var der kommet så mange restriktioner
for sejladsen på Susåen, at det stoppede af sig
selv.

4.gildes nuværende 33 medlemmer:

Vi har deltaget i drageskydning ved skydebanen
ved Oksebro – en aktivitet som igennem 25 år
markerede starten på gildeåret.

GM Vagn Riber Andersen, GK: Agnete Engell
Berthelsen, GS Pia Jeppesen, DH Estrid Flensborg, FH og fællesformand Søren Juul Nerenst,
Karen L. Christensen, Jørgen Kyhn, Jytte Becker,
Erik Becker, Flemming Bjerring, Finn E. Nielsen,
Lars Egeskov, Stine Lerke, Dorte Mogensen,
Knud Wilken-Jensen, Kirsten E. Nielsen, Ellen
Smidt, Birgitte Andersen, Dorthe Hjelmroth,
Solveig Møller, Karsten Lindby, Susanne Hansen, Inger Juul, Jesper Ourø Jensen, Marianne
Martinsen, Brian Berthelsen, Ole Skude, Lene
Becker, Thomas Junker, Ulla Broløs, Knud Vagn
Larsen, Edith Larsen og Jan Rømer.
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Fastelavnsfest skiftedes 3. og 4. Gilde til at holde,
men efterhånden gad vores børn ikke være med.
De syntes, at de var blevet for store, og vi havde
ikke rigtigt fået børnebørn endnu, så det hørte
op.
Vi har været med til mange aktiviteter sammen
med de øvrige Slagelsegilder. Tombola i Vestsjællandscentret, bankospil med Banko-Carl og
loppe-/kræmmermarked afholdt forskellige steder i byen. Disse arrangementer har haft til formål at samle penge sammen til dispositionsfonden til uddeling til spejdere og andre ansøgere.

Efter Stadsgildets nedlæggelse i 1995/96 er gilderne gået sammen om andre arrangementer:
Slagelse Marchen (Slagelse Festuge) og Kulturnatten eller Sct. Michaels nat for at tjene penge
til vores hjælpearbejde.

-o0oJeg kunne blive ved! I løbet af de 25 år er der
sket mangt og meget, men jeg er jo nødt til at
begrænse mig, for som vi siger i vores gilde ”Det
skal være sjovt at være gildebror”.
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GILDELEDELSER

GENNEM 40 ÅR

Valgt år:

GILDEMESTER

KANSLER

SKATMESTER

1981

Erik Becker Rasmussen

Per Christensen

Kirsten Nielsen

1983
1984

Elna Valentin Pedersen
Johnny Andersen

1985
1986

Jytte Becker Rasmussen
Peter Müller

1987
1988

Hans Valentin Pedersen

Aase Bjerring

Solveig Møller

Birte Petersen
Flemming Nielsen

Peter Clemmensen

1995
1996

Niels Gerner
Thomas Junker

1993
1994

Anne Marie Junker
Kirsten E. Nielsen

1991
1992

Kurt Nielsen
Ellen Smidt

1989
1990

Karen L. Christensen

Ellen Smidt
Karen L. Christensen

Birgitte Andersen

Ellen Smidt

1997

Vagn Riber Andersen

1998

Ulla Broløs

1999

Per Christensen

2000

Thomas Junker

2001
2002

Jan Rømer
Karen L. Christensen

Jørgen Kyhn

2003

Finn Nielsen

2004
2005

Ellen Margr. Blomhøj
Erik Becker Rasmussen

2006

Agnete Berthelsen

2007

Dorthe Hjelmroth

2008

Inger Juul

2009

Jens Blomhøj

2010

Ole Skude

2011

Ulla Broløs

2012

Merete Løvstrand

2013
2014

Vagn Riber Andersen
Agnete Berthelsen

2015

Ellen Smidt

2016

Kirsten E. Nielsen

2017

Erik Becker

2018

Vagn Riber Andersen

2019
2020
2021

Knud Wilken-Jensen
Agnete Berthelsen

Vagn Riber Andersen
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Pia Jeppesen

