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ANDELSBEVISER.
Husk, at hvis du er født før 01.07.1945, kan du få udbetalt dit
andelsbevis nu. Dit andelsbevis bedes afleveret til
økonomimesteren påført bankkonto nr..
Vær opmærksom på, at hvis du er født før den 01.07.1945, skal
anmodning om udbetaling være sket senest den 31.12.2016,
ellers vil beløbet tilgå Fællesrådets midler.
Til alle gildebrødre: Hvis du allerede nu ved, at du vil ændre dit
andelsbevis til en donation til Fællesrådets midler, bedes du
aflevere andelsbeviset til økonomimesteren med påtegning om,
at du ønsker at give beløbet til Fællesrådet.
Ulla Broløs
Økonomimester

STOF TIL STADEN.
For at lette redaktørens arbejde - læs venligst følgende:
Tekst og billeder bedes sendt hver for sig.
Skriv enten med stor skriftstørrelse og korte linier
eller i A5 format.
Send i alm. skriveprogram fil og ikke som PDF eller andet skrivebeskyttet!
Hvis indlæg skrives med meget - og især bred tekst ( i egen opstilling), bliver opstilling og afsnit helt forrykket, og
skriftstørrelsen bliver for lille og vanskelig at læse.
Husk! At det hele skal formindskes til bladets A5 format.

Filip
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Indbydelse
Spejdere/spejderledere og gæster.
Sct. Georgsgilderne i Slagelse indbyder spejdere, spejderledere, FDFer, gildebrødre og
personer med interesse i gildebevægelse og spejdergildehal:
Onsdag den 2. november kl. 19.00
i Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse
Program:
19.00

Velkomst og sang

19.05
der i

Information om Solarisløbet ved Mikkel Dalsø og Nicolaj Roth, der begge
Antvorskov Division og har været aktive i klatreklanen.

har rød-

Solarisløbet er Danmarks hårdeste spejderløb, og hvert år er løbets historie koblet
til en samfundsrelevant problemstilling.
Solarisløbet er for alle korps og for alle spejdere, der er fyldt 14 år.
Men for at lave en mere fair konkurrence er løbet opdelt i to aldersklasser:
14 – 17 år og 18+. Alle skal dog igennem de samme udfordringer.
Du kan se mere om løbet på:
Hjemmeside:
http://wp.solaris.dk/
Youtube kanal: https://www.youtube.com/user/Solarislobet
Facebook:
https://www.facebook.com/solarisdk/?fref=ts

20.00

Vil der blive serveret en lille forfriskning.
Herefter vil 2 af de spejdergrupper, der tidligere i år modtog donationer fra Sct.
Georgsgildernes Dispositionsfond, fortælle lidt om hvad pengene er anvendt til.

Aftenen afsluttes med en traditionel gildehal.
21.30

Slut på arrangementet.

Deltagelse i spejdergildehal og traktement er gratis for alle spejdere/ledere og
gæster.
Tilmelding til Kirsten Andersen, email: kirsten_erik@mail.tele.dk
tlf. 58530145
senest den 30/10 – 2016.
Med gildehilsen,
Sct. Georgsgilderne, Slagelse
i Slagelse
STADEN
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Ny kalender på slagelsegilderne.dk
Vores hjemmeside slagelsegilderne.dk har fået ny kalender; Da flere bruger Google mail og
kalender ,har vi nu også fået en Google kalender, da det så er lettere at integrere gildekalenderen til sin egen kalender
— evt. på mobiltelefonen.
Herunder en guide til, hvordan den nye kalender tilføjes til ens egen Google kalender eller
andre kalendere, der kan bruge iCal format.

Når kalenderen bruges på hjemmesiden, kan du vælge, hvad du vil se ved at klikke på
til højre for ”Agenda” og fjerne P ved de kalendere, du ikke ønsker at se.

I bunden af kalendersiden vises en begivenhedsliste. Dette er en liste over alt ,hvad der er
indtastet for de valgte kalendere i den kommende tid. Også her kan du vælge, hvad du vil se,
ved at klikke på
se.

til højre for ”Agenda” og fjerne P ved de kalendere, du ikke ønsker at

Sådan tilføjes Gildekalender til min egen Google kalender:
Slagelse Gilderne har nedenstående kalendere. Det er muligt at tilføje til din egen Google
kalender (eller andre kalendere, der kan bruge iCal format).
I din Google kalender skal du under "Andre kalendere" vælge "Tilføj via webadresse" og kopiere og indsætte eller taste linket, du finder herunder til den kalender, du ønsker at tilføje.
Du kan fra hjemmesiden under kalender, kopiere og indsætte linket I et hvert kalenderprodukt, der understøtter iCal-formatet, eller indtaste linket.

Se nærmere på hjemmesiden: www.slagelsegilderne.dk
Pia Jeppesen

4

STADEN

5

Leif Johansen
26.11
Agnes Jørgensen
29.11
Filip Sebas an
07.12
Else Knudsen
21.12
Addy Foldager
14.12
Bri a Petersen
19.12
Tim Brøndel
16.01
Aase Høyer, 70 år
16.01
Mogens Kürstein
21.01
Jens Zobbe Mortensen 27.01
Palle Maarbjerg
31.01

Kontingent
350 kr. ( 4 rater årligt )
Indsættes på konto: Nordea 2204-717460561
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Nyt fra ledelsen.

Det er meget normalt, at gildebrødrene kommer i god tid, før gildehallen skal begynde kl.19.00. Herolder og ledelse møder endnu tidligere, da de skal have tid til at opstille gildehallen, men når dette er
gjort, lukkes dørene for gennemgang, så ledelse og herolder kan få
lov til at ”komme i stemning”.
Dørene vil fremover blive lukket kl. 18.30. Herefter er der ikke adgang til gildehallen, før dørherolden kalder gildebrødrene ind. En
gildehal skal være højtidelig, og derfor ønsker gildeledelsen, at alle
gildebrødre respekterer, at man træder ind i gildehallen uden at
snakke og prøver at føle den højtidelige stemning, som indgangsmusikken gerne skulle lægge op til.
Man bedes indtage sin plads uden at tale med hinanden, således at
en vis ærbødighed og højtidelig følelse kan indfinde sig.
Hverdagens små fortrædeligheder bør glemmes, når dørherolden
beder gildebrødrene indtage deres pladser. Vandrehallen forud for
gildehallen bør bruges til hilse på hinanden og tale sammen om dette og hint, så dette er overstået, når man skal ind i gildehallen.
Ledelsen. Leif, Elisabeth, Brynhild
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Indbydelse til
ÅBEN GILDEHAL
Onsdag den 9. november 2016 kl. 19.00
Kløverhuset, Teglværksvej 11, Slagelse
Kære venner, bekendte og familie til gildebrødre i 3. Gilde
Det vil glæde os i 3. Gilde Slagelse at se venner, bekendte og familie af gildebrødre til vores åbne gildehal.
Deltagelse i dette gildearrangement giver en mulighed for at overvære en gildehal, fornemme stemningen både i gildehallen, men også efter gildehallen, hvor
der kort vil blive orienteret om Gildebevægelsen generelt og om 3. Gilde i særdeleshed.
Der vil efter gildehallen blive serveret et let traktement, ligesom der vil blive sunget nogle af vores dejlige, danske sange. Traktementet er gratis for gæsterne,
men drikkevarer betales.
Forventet sluttidspunkt ca. kl. 22.00.
Tilmelding:
· Til den person i Gildet, som I kender, eller til
·

Kai Boye Hansen på mail: kaiboye@stofanet.dk eller
på telefon: 25 37 22 97 senest den 2. november 2016

.
HUSK: Gildebrødre afmelding
Gæster tilmelding
Med gildehilsen
Leif Kirkvåg, gildemester
3. Gilde Slagelse
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Julestue 2016
Gildebrødre med ledsagere inviteres l
Julestue søndag den 4. december
kl. 13.00 i Kløverhuset.
Der serveres en lækker julebuﬀet.
Kaﬀe med hjemmebag.
Pris 100 kr.
Tilmelding senest den 27. november
l: Grethe Jensen Tlf. 20935935
Grethe-jensen@mail.dk
Husk gaven l Stedet

STADEN
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Jytte Becker
12. nov.
Susanne Hansen
5. dec.
Erik Becker
15. dec. 75 år
Pia Jeppesen
15. dec.
Søren J. Nerenst 28.dec. 60 år
Brian Berthelsen 14. jan.
Kommende arrangementer:
4. Gilde:
2.11.16
26.11.16
7.12.16
4.01.16
18.01.16

Spejdergildehal
Sognenyt
Julestue ( indbydelse følger snarest pr. e-mail!)
Nytårsgildehal
Gilderådsmøde

Fællesgildet:
6.11.16 Indsamling til Dansk Flygtningehjælp

Distriktet:
5.11.16 I-dag
24.11.16 Ridderhal
30.01.17 Distriktsrådsmøde
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Løvfaldstur.
I dejligt sommervejr mødte 10 personer søndag den 11. september til afgang
fra Rådhuspladsen kl. 9.00 i 3 biler. Gruppe 1 og primært Ole Skude havde
arrangeret en tur til Andelslandsbyen Nyvang.
På turen derop tog vi nogle få afstikkere for at kigge på Bedre Byggeskik. I
1915 blev landsforeningen Bedre Byggeskik stiftet for at forbedre dansk bygningskultur. Foreningens arkitekter tegnede enkle huse med simple materialer
og håndværksmæssigt gode løsninger.
Bl.a. kørte vi forbi nogle præstegårde og husmandssteder og byvillaer, som
blev opført med gode klassiske materialer efter disse tegninger.
Der var høstmarked i Nyvang denne søndag, hvilket betød, at der var masser
af boder og gang i alle værksteder m.m. Der var en del mennesker, men på
grund af det ret store areal, som Nyvang råder over, føltes det kun dejligt, at
der var liv.Vores egen medbragte madpakke blev nydt samlet på et af de store
grønne områder i fortsat dejligt sommervejr.
Vi kørte fra Nyvang kl. 14.00 og tog en afstikker ind til Holbæk by og så Bygmesterskolen fra 1924, som i dag er ændret til boliger. Derfra kørte vi videre
til Vallekilde Højskole, stadig med focus på Bedre Byggeskik undervejs.
Ole havde lavet en aftale med Vallekilde om, at vi kunne indtage vores medbragte kaffe og masser af kager på deres terrasse med borde og bænke.
Derefter gik vi ind og så højskolen med dens flotte foredragssal bygget af
Martin Nyrup i 1907 som en tilbygning til den gamle del af skolen fra ca.
1865. Desuden kiggede vi ind i deres flotte Gymnastikhus fra 1884. Det er
bygget med facade af træspåner, ligesom en del af husene overfor skolen, bl.a
forstanderboligen, også er opført med træspåner som udvendig facade.
Her sluttede en dejlig dag, og tak til Ole for en veltilrettelagt tur.
Ulla.

SE FOTOS PÅ NÆSTE SIDE
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Den 5. oktober havde gruppe 2. indbudt til gildemøde, hvor
Kongelig Staldmester Per Thuesen
fortalte om arbejdet i De Kongelige Stalde.
Og det gjorde han fremragende. Fra første replik var vi klar over, at der
ventede os en fornøjelig aften. Og vi blev ikke skuffede.
Hvis navnet lyder bekendt, var det samme Per Thuesen, der var chef for
gardehusarregimentets hesteeskadron frem til sin tiltrædelse som dronningens staldmester for ca. 4 år siden. Inden da havde han haft en lang karriere inden for forsvaret, som han berettede om.
Inden han fik ansvaret for sammenlægningen og driften af hesteeskadronen i Slagelse, havde han aldrig siddet på en hest. Det havde ikke været
uden kvaler at tilegne sig den færdighed, hvilket han med stor selvironi
redegjorde for.
Jobbet som staldmester indebærer primært ansvaret for dronningens 13
hvide heste sammen med et samlet personale på 6,5 person. Hertil kommer alt fra opsyn og vedligeholdelse af diverse kareter incl. Guldkareten,
som for øvrigt er belagt med 24 karats bladguld, til togter med Kongeskibet og meget, meget mere. Absolut ikke noget kedeligt job. Og tilmed en
flot blå uniform, ganske vist med gule striber, så de kalder ham svenskeren.
Efter beretningen fulgte en kavalkade af billeder og indbydelse til alle om
at besøge staldene, gerne om formiddagen for så er det gratis, og døren
står åben.
Thuesen er en bredt favnende mand. Han elsker at gøre noget for andre,
sit personale, kræftramte børn på Rigshospitalet, borgerne i Slagelse m.m.
specielt hvis det samtidig træner hestene, og samtidig er han utrolig god
til at iscenesætte sig selv på underholdende vis.
Vi var desværre kun 17, synd for jer der ikke deltog.
Efter foredraget sørgede gruppen for kaffe og lækkert kagebord.
Tak for en dejlig aften.
Dorthe
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1. februar
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1. juni
1. september
1. november

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

Næste nummer af
STADEN udkommer
1. februar 2017 og omfa er
den frem l april 2017.
Deadline 15. januar2017
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