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Tekst: Agnete Berthelsen

Hjertestarter
I foråret fik vi et godt tilbud på en brugt hjertestarter, som
vi skyndte os at sige ja tak til. Da det er helt vores egen,
har vi valgt at anbringe den indenfor i gangen til venstre for
døren ind til gildelokalet. Men det skulle meget gerne fremgå af de fine skilte, der er sat op. Vi har efterfølgende tilkøbt et ”børnekort”, så hjertestarteren også må anvendes
på børn under 25 kg.
Men det er med hjertestarter som med andre forsikringer –
vi håber aldrig at få brug for den! Men hvis en person falder om med hjertestop – så kan den forhåbentlig være med
til at redde liv. Men husk først at ringe 112.
Vi har købt hjertestarteren af Claus Hagensen fra Ruds Vedby, og til vores fælles friluftsgildehal i maj, kom Claus og
demonstrerede brugen af den.
Når hjertestarteren aktiveres, forklarer den selv, hvordan
man skal bruge den. Hjertestarteren måler blandt andet
pulsen, så man ikke kommer til at støde, hvis det ikke er
nødvendigt.
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Indkaldelse til 1/2 årsmøde i
Fællesrådet for Sct. Georgs Gilderne i Slagelse
Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 19.30 i Kløverhuset
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent
Siden sidst
Økonomisk overblik
Status fra indendørsudvalg
Status fra udendørsudvalg.
Status på kloak og fjernvarme
Status over afholdte aktiviteter:
 Friluftsgildehal
 Slagelsemarchen
 Sct. Michaels Nat
 Staden
 Kløverhuset – udlejninger
8. Behandling af indkomne forslag
9. Fælles aktiviteter i 2016/2017
10. Eventuelt
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på mødet, bedes sendt til
Agnete Berthelsen på mail: agnete@berthelsen.it senest 3 uger
før ½ årsmødet.
Alle gildebrødre i 3. og 4. gilde er velkomne, tilmelding er ikke
nødvendig.
Fællesrådet er vært ved en kop kaffe.
Gildehilsen
Fællesrådet
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Indbydelse til
SPEJDERKOORDINERINGSMØDE
onsdag den 19. oktober 2016
kl. 19.30 i gildelokalerne, Kløverhuset.
DELTAGERE
Gildebrødre i 3. og 4. Gilde med interesse for planlægning af spejderaktiviteter.
Det er forudsat, at de ansvarlige for følgende aktiviteter vil være til
stede:
Gildehal med spejderdeltagelse: 4. gilde v/gruppe 3
Sct. Georgsløbet: Løbsgruppen
Mohrondoløbet: Løbsgruppen
DAGSORDEN:
1. Gildehal med spejderdeltagelse den 2. november 2016
2.

Sct. Georgsløb – evaluering af 2016 og planer for 2017

3.

Mohrondoløb – evaluering af 2016 og planer for 2017

4.

Donationsgildehal – lørdag den 25. februar 2017
I 2017 er det 3. gilde, der står for gildehal og 4. gilde v/
gruppe 2, der står for det praktiske

5.

Andre spejderrelaterede emner

6.

Eventuelt

Evt. henvendelse om mødet rettes til Agnete Berthelsen.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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NYHEDER/RETTELSER
Tekst: Agnete Berthelsen
Nyt fra Fællesrådet.
Velkommen til Filip Sebastian som vores nye redaktør af
Staden.
Jeg håber, alle gildebrødre vil bakke op om Filip og støtte
ham i hans arbejde med at videreføre Staden. Det gør vi
bedst ved at komme med indlæg og billeder og overholde
deadlines. God arbejdslyst til Filip og hans team.
Aktivitetskalender 2016 / 17
I den nye kalender har der på mystisk vis indsneget sig
nogle fejl i datoerne under Fællesgildet.
Følgende rettelser bedes noteret:
2016:
Fredag 30/9
Sct. Michaels Nat
Søndag 06/11
Dansk Flygtningehjælp
2017:
Lør/søn 11-12/03 Mohrondoløb
Lør/søn 17-18/06 Slagelse Marchen
Nyt om kloak og fjernvarme:
Her i skrivende stund lige før deadline er opgravningen
for den nye regnvandsledning i Teglværksvej stadig ikke
nået til Kløverhuset. Så den oprindelige tidsplan holder
ikke. Men ifølge SK Forsynings hjemmeside vil arbejdet
være udført inden udgangen af august. Tidsplanen for
fjernvarmen er stadig, at den vil blive udført i perioden
august til medio september.

Ulykke—sygdom,
Hvis du har en smartphone, så hent en
så kommer hjælpen hurtigere frem!
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112—akuthjælp
APP,
Nyttig viden!

Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne og Vestsjællands Distrikter

I-Dag
Lørdag den 5. november 2016 kl. 10.00
i Sognegården, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev

Program:
Kl. 10.00

Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød

Kl. 10.30

Gretelise Holm – for edr agsholder og jour nalist
Gretelises Danmarkshistorie.

Et foredrag, hvor Gretelise Holm (f. 1946) fortæller ”Den glemt Damarkshistorie” om opvæksten i
Syd- og Sønderjylland i 50`erne til en tilværelse som foredragsholder og journalist.
Kl. 12.15

Frokost: Der ser veres en var m r et, incl.1 vand/øl.

Kl. 13.15

Niels Helveg Petersen – fhv. radikal folketingsmedlem og minister .
Min Danmarkshistorie.
Niels Helveg (f. 1938) fortæller om episoder fra sit livslange engagement i midten af
dansk politik.
Kaffe og kage serveres i en pause.

Kl. 15.15

Farvel og tak for I-DAG
I-dagen er et tilbud til samtlige gildebrødre med ledsager samt gæster
Pris for hele arrangementet kr. 200
Direkte bindende tilmelding til nedenstående
med angivelse af navn og gilde
Senest mandag den 26. oktober 2016 til:

DUS Jette Rasmussen – Dragsholm
Vestsjælland
Telefon 5927 7269
2458
e-mail: jetteogfrode@mail.dk

DUS Ole Skude
telefon 5852
e-mail: goskude@stofanet.dk

Aase Dahl – Gøngerne telefon 56363430 e-mail: aase.dahl@haslevnet.dk
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Tekst: Kirsten Nielsen
OBS OBS OBS
SPEJDERGILDEHAL
Vi minder om, at der d. 2. november er spejdergildehal. Arrangerende gruppe vil snarest fortælle, hvad der
skal ske.
Hilsen
Gruppe 3, Stære

Ny redaktør!
Som tidligere nævnt har Margot efter mange års flot
og engageret arbejde med vores blad Staden valgt at
videregive dette job til en ny gildebror
– altså
mig!
Jeg er stolt over, at 3. og 4. Gilde har vist mig denne tillid
og vil selvfølgelig gøre mit allerbedste for at udføre opgaven tilfredsstillende.
Kort fortalt, så har jeg ikke tidligere beskæftiget med at
redigere eller at benytte programmet Publisher.
Jeg har dog erkendt, at jeg nu er kommet i den aldersgruppe, hvor det er tiltrængt og sundt at udfordre hjernecellerne samt stadig at kunne lære noget nyt.

8

16. Slagelse March med 520 marchgængere over to dage.
Marchgængerne ser ud til at have stabiliseret sig på omkring 500 om året. I 2015
var der 498 ude at gå, heraf 51 100km gængere og i år altså 520 ialt. Vi kan så
glæde os over, at Slagelse Marchen er et af de lidt større marcharrangementer i
Danmark.
Regnskabet er netop afsluttet med et overskud på kr. 31.200 fra dette års march.
Sidste år lagde vi penge til side til indkøb af nye medaljer. Disse penge er ikke brugt,
og det betyder, at der kan overføres i alt kr. 37.000 til Dispositionsfonden.
Det fine resultat kan kun opnås, når alle trækker på samme hammel. Der skal
derfor lyde en stor tak til alle jer, som igen i år har været med på rastepladserne,
rute-afmærkningen, marchsekretariatet m.v.. Marchgængerne kommer alle med
positive tilkendegivelser om vores march. Gode rastepladser, smilende og meget
venlig betjening, god og tydelig ruteafmærkning og et velfungerende marchsekretariat. Naturligvis var der også forslag om nye marchruter m.m. Samarbejdet
med kasernen fungerede ikke helt så godt, som vi kunne have ønsket os. Lørdag
konstaterede vi at der var et motorcross arrangement på øvelsespladsen. Vi måtte
derfor i al hast lægge ruten om, så den kom uden om kasernen. En forlængelse af
marchruten på 2 km. Marchgængerne tog det pænt.
Bespisningen af marchgængerne får meget ros. Vores morgenbord er meget flot.
Noget ganske særligt er den fælles aftenspisning. Menuen var forloren hare med
surt og kartoffelvenlig sovs og en lækker dessert. Igen i år roste marchgængerne
menuen.

Godt arbejde, god march, godt resultat – tak til jer alle for indsatsen
- notér allerede nu datoen for den 17. Slagelse March 17. – 18. juni 2017
i jeres kalender.

Med gildehilsen marchgruppen
Jørgen Ulla Thomas Ole Kai Boye Brian
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Tillykke!

Ole Jørgensen
Leif Kirkvåg
Grethe Jensen
Jørgen Wessel Larsen
Ulla Sørensen
Gunnar Jensen
Marianne Clausen
Benny Kreutzfeldt
Richard Mejer
Susanne Friis Jacobsen

01. september
03. september
04. september
17. september
18.september
19. oktober
22. oktober
25. oktober
28. oktober
30. oktober

Kontingent
350 kr. ( 4 rater årligt)
Indsættes på konto: Nordea 2204—717460561
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Friluftsgildehal
Når vi indbydes til friluftsgildehal, håber vi på godt vejr samt et godt
sted at være. Begge dele blev opfyldt. Der var ingen hedebølge, men
med fornuftig påklædning var det komfortabelt. Rammerne kunne
ikke være bedre, vi var på egen grund med højbordet tæt ved bålet. I
år var det 3. Gilde, der stod for aftenen med den nyindsatte gildemester Leif Kirkvåg til at bruge øksen, hvilket blev gjort med kyndig hånd.
Der var valgt god musik, som Jens Mortensen forvaltede.
Vi var fremme ved den 18. maj, så kulisserne var så smukke med udsprungne træer og buske. Flere sangfugle underholdt ganske gratis. –
Gildemesteren bød os velkommen ”i det grønne”. Her blev han bistået
af Erik Grip, der sang ”Velkommen i den grønne lund”! – Salig Grundtvig skrev i hine tider den smukke tekst, og Erik Grip lavede melodien. –
Han gav sangen vinger!
Leif kom i sin gildemestertale ind på sin opvækst inde på Vesterbro,
hvor det var ret så småt med natur og grønne pletter. – Men til alt
held kom han en del ud i Søndermarken, hvor han opdagede naturen,
hvor alle blomster og små vækster piblede frem, og hvor sangfugle
kunne høres. Disse oplevelser dannede baggrund for hans fremtid.
Biologi blev hans store interesse, og han uddannede sig til lærer. Var
for øvrigt med til at planlægge skoleskoven ved Skovsø.
Richard Mejer gav os 5 min. Sct. Georg. Han læste nogle smukke og
spændende vers, han kendte. Versene kom oprindeligt fra ”La Fontaines Fabler”, som var blevet oversat og gendigtet af Johannes Møllehave. Det var ganske morsomt og spændende. Denne Møllehave kan
noget med sproget!
Hvordan slutter man en skøn gildehal? – Man får hjælp af Louis Armstrong der sang

What a wonderful world

STADEN
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Mindeord
Den 16. juli mistede vi vores gamle gildebror, Solveig Olsen, der nåede at fylde
90 år, et langt liv, ikke mindst taget i betragtning, at de seneste leveår var
præget af svagt helbred, der medførte blindhed og hukommelsessvigt. Hun
blev dement og overført til plejeafdelingen på Antvorskov.
Men forud lå et langt og spændende liv. – Solveig blev født i Slagelse, hvor
hun blev en frisk spejderpige, der udviklede sig til spejderleder, hun endte
som divisionschef. – Og her huskes hun af Grethe Jensen, der i halvtresserne
bemærkede, at Solveig brugte skræddersyet uniform, at neglene var røde, at
frisuren var perfekt. – Spejder og dame!
Men hun kunne stadig med røjser gå i pløre og ælte på en lejr.
I bylivet i Slagelse blev hun kendt som kone til automobilforhandler Martin
Olsen. Efter Martins død videreførte hun firmaet ”P M Olsen”. – Her kom hendes lederevner hende til gavn, hun blev den første kvindelige direktør for General Motors i Danmark. – Hun kunne med et smil fortælle, det havde den
fordel ved større konferencer, at hun kom til ”højbords” som borddame for
dem med ”stjerner på”.
Naturligvis kom hun ind i l. Gilde, allerede i 1963, hvor hun selvfølgelig brugte
sine evner. Blev udmeldt i1982, da hun bosatte sig nogle år i Spanien. Da hun
vendte hjem i 1989 blev hun genoptaget i gildet, hvor hun følte sig hjemme. Hun tog imod valget som gildemester, det bekom hende godt, så hun tog en
periode mere. Hendes evner blev brugt. Det var fra 1990 til og med 1994. Opgaven blev klaret godt, vi fik gode gildemestertaler, dermed også gode minder.
Solveig hensad ikke som en gammel, sur kone, hun indfandt sig med sin skæbne. – Alt takket være gildebror Leif Johansen, der var Solveigs hjerteven gennem mere end 20 år. Dette tætte bånd betød, at Leif næsten dagligt var om
hende. Han var hendes øjne og øren og talerør. Han spiste ofte sammen med
hende. - Kunne hendes gaffel ikke ramme munden, kom Leifs hjælpende hånd,
måske skulle en serviet eftertørre. Leifs hjælp og omsorg var ganske enestående. – Kærligheden rakte!
Familien ønskede en helt privat og lukket bisættelse, hvilket vi må acceptere.
Heldigvis kan vi i den kommende gildehal mindes hende. - Dette med glæde
og respekt.

Æret være Solveig Olsens minde
Kai Boye
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Jeg er flyttet til Klokkestøbergade 26, st. tv.
Mit mobilnr. er: 24 22 53 54
( jeg har ikke fastnet mere)
Mit hus blev solgt på 4 dage !!
Jeg var derfor ”hjemløs” i 6 uger.
Men heldigvis fik midlertidig bopæl hos Inger Grønborg
og havde et pragtfuldt ophold der indtil min lejlighed blev
klar.
Med venlig hilsen
Gurli 3. Gilde.

Teltturen til Bisserup d. 15. og 16. juli.
Også i år lykkedes det at samle deltagere til vores årlige telttur! - Stort set de samme deltagere som sidste år.
Enkelte fravælger dog overnatningen.
Hvad går tiden så med?
Vi starter gerne med formiddagskaffen. Derefter sættes telte og hængekøjen op. Det bliver hurtigt tid til
den medbragte frokost—og snakken går!
Det er så blevet en tradition, at vi spiller Kongespil
med 2 hold. Der bliver selvfølgelig også tid til en tur
til stranden ( i år dog uden badning)
Dagen
sluttes naturligvis med madlavning over bål samt aftenhygge med fællessang.
Filip
STADEN
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Lidt stemningsbilleder fra teltturen til Bisserup:
Madlavningen ved bålet — lidt aftenhygge,
og Inger Grønborg, der får sig en voldsom gyngetur ved stranden.
14
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Der danses rock ved Fødselsdagsgildehallen d. 30. april!
Jens Blomhøj hjalp musikken med sin basguitar og sav!

Tak
Det var en stor glæde at modtage gildets gave ved min 85 års fødselsdag.
Tusind tak for hyggelige besøg, breve og mange søde hilsener.
Det blev en skøn dag.
Lia Winkler
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85 års fødselsdag.

Dorthe Hjelmroth, 70 år
Jesper Ourø Jensen

21. september
26. oktober

Kommende arrangementer:
4. gilde:
3. sept. Fødselsdagsgildehal
11. sept. Løvfaldstur
5. okt. Gildemøde
19. okt. Spejderkoordineringsmøde
Fællesgildet:
30. sept. Sct. Michaels Nat
26. okt. Halvårsmøde
Distriktet:
7. sept. Distriktsrådsmøde
25. okt. Fellowshipdag
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Tekst: Agnete Berthelsen
Kære 4. gilde
Så har vi taget hul på gildeår nr. 35. I år tillige med nye
grupper.
Efter den lange sommerpause skal der nu igen til at ske
en masse. Der er som altid nok at tage fat på. Alene i
september har vi fødselsdagsgildehal, løvfaldstur og Sct.
Michaels Nat. Og et gildemesterstævne, hvor vi deltager
alle tre, og det håber vi at få et godt fælles udbytte af.
For at spare på den dyre indkvartering på Bygholm Parkhotel har vi i stedet fundet en celle med tremmer for vinduerne i det tidligere Horsens Statsfængsel. Vi satser på,
at de kun beholder os den ene nat.

Endnu en gang tillykke til Else Madsen med hendes 25 års jubilæum som
gildebror dels i 1. Gilde og de seneste år i 4.Gilde.
Else blev fejret i forbindelse med den fælles friluftsgildehal d. 18. maj.
Gm Nete overrakte gildets gave og ønskede Else mange flere gode år som
gildebror i 4. Gilde.
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Tak til 4. Gilde for opmærksomheden ved mit 25 års jubilæum!
Mange hilsener
Else Madsen.

STADEN
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Løvfaldstur – Høstmarked i Andelslandsbyen og Bedre Byggeskik
Søndag 11. sept. 2016 kl. 9.00 – ca. 17.00
Vi mødes på Rådhuspladsen i Slagelse (Solvejgs hjørne) kl. 9.00 og kører senest
kl. 9.10 mod Holbæk i et passende antal biler. Vi regner med, at man deles om
kørslen.
Kurs mod Andelslandsbyen Nyvang, Oldvejen 25, 4300 Holbæk.
Ægtefæller, familie og venner er velkomne. Tilmelding mulig, men ikke nødvendig. Påklædning efter dagens vejrudsigt. Medbring gerne madkurv med egen frokost. Drikkevarer til frokost købes i traktørstedet Madam Blå, hvor man også kan
købe mad. Smørrebrød ca. 20,- kr pr. stk. Ingen lune retter denne dag g rundet
høstmarked.
Andelslandsbyen har åbent 10-16. Der skal betales entré på 120,- kr. Denne dag er
der høstmarked med forventet stort besøg. Vi har ikke bestilt rundvisning, der denne dag vil koste ekstra. Flere har været der før, så vi kan sikkert få meget ud af at
følges ad rundt. Se mere på andelslandsbyens hjemmeside http://adlbn.dk/.
En af klassikerne er husmandsstedet fra 1927, vist på den lille tegning øverst,
opført i Bedre Byggeskik, som prægede Andelstiden (1870-1920), f. eks. med
husmandsbrug, andelsmejerier, skoler, stationsbyer, enfamiliehuse i byerne, hvor
Bakkekammen i den østlige del af Holbæk rummer noget af det bedste i landet. Det
var her journalisten Peter Olesen voksede op og fik interesse for arkitektur.
Ole Skude vil fortælle om Bedre Byggeskik, der har rødder i Vallekilde og
Holbæk, og vil på ud- og hjemturen udpege eksempler på Bedre Byggeskik.
Arrangerende gruppe vil sørge for kaffe og kage et passende sted på hjemturen.
Evt. tilmelding og oplysninger hos Ole Skude, 58522458 / goskude@stofanet.dk
20

INDBYDELSE
Vi mødes til

GILDEMØDE

i Kløverhuset d. 5. okt. kl. 19.30, hvor
Kongelig Staldmester Per Thuesen
vil fortælle om arbejdet i De Kongelige Stalde.
Der vil blive serveret kaffe og kage til fornuftige gildepriser.
Vi glæder os til at se jer.
Tilmelding af evt. ledsager
sker til Karen på tlf. 5852 8066
eller pr. mail: karenlystrup@stofanet.dk

STADEN
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Frilufsgildehallen d. 20. april i Kløverhuset.
På billedet ses Claus Hagensen, der på kyndig vis instruerer og fortæller om brugen af vores nyanskaffede hjertestarter. Se mere om arrangementet under 3. Gilde.
Filip Sebastian
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Redaktørens tanker.
Som ny redaktør af vores blad, Staden, har jeg naturligvis gjort
mig nogle tanker om bladets fremtid.
Som jeg husker det, har bladet altid præsenteret sig som et
smukt ,lille blad med et godt indhold af såvel meddelelser og invitationer som artikler, fotografier og personlige synspunkter.
I de senere år, er det mit indtryk, at de fleste gildebrødre bliver
godt og løbende orienteret pr. mail, samt at resten får udleveret
skriftlige indbydelser m.m..
Man kan så sige, at bladet efterhånden har mistet noget af sit oprindelige formål.
Nogle ville nok mene, at man lige så godt kunne nøjes et nyhedsbrev sendt pr. mail samt, at øvrige gildebrødre ( uden mail) så
kunne få en printversion af nyhedsbrevet.
Fotografierne ville i så fald kunne sendes i en væsentlig bedre kvalitet pr. mail.
Nu er det imidlertid sådan, at flere har givet udtryk for, at man netop er meget glade for at have et rigtigt blad trykt på papir!
Mine egne tanker går i retning af, at bladet fremover var bedre
tjent med et lidt større indhold af egentlige artikler og betragtninger over livet og gildebevægelsen.
Håber, at det her skrevne kan skabe lidt debat ude i grupperne.
ALTSÅ – HVAD BØR BLADET INDEHOLDE FREMOVER? GODE IDEER MODTAGES MEGET GERNE!
Filip Sebastian
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udkommer:

Månederne:
1. februar
1. april
1. juni
1. september
1. november

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

Næste nummer af
STADEN udkommer
1. november 2016.
Deadline 15. oktober 2016
og omfatter tiden
frem til 1. november 2016
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