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FÆLLESRÅDET
Formand
Thomas Junker
40 14 87 92
amjtj@stofanet.dk

3.GILDE
Gildemester
Inger Grønborg
22 34 19 47
ingergronborg@gmail.com

Gildemester Inger Grønborg
Gildemester Vagn Riber Andersen

Gildekansler
Merete Nielsen
31 90 86 31
mereni@outlook.dk

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
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
Agnete Berthelsen
28 19 51 23
agnete@bertelsen.it
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
Udbetaling af Andelsbeviser
Hvis du er født efter 31.12.1954, kan du få udbetalt dine andelsbeviser.
Andelsbeviserne skal afleveres til økonomimesteren påført konto nr..
Vær opmærksom på, at anmodning om udbetaling skal være sket senest
den 31.12.2020, ellers vil beløbet tilgå Fællesrådets midler.
I øvrigt kan det oplyses, at de sidste andelsbeviser bliver indløst i 2020.
Ulla Broløs
Økonomimester

LOPPEMARKED AFLYSNING
Hej Alle
Vores loppemarked søndag den 29. marts er aflyst.
Vi vil dog finde en dag i efteråret, hvor vi vil afholde vores loppemarked. Så I bedes gemme jeres ting lidt længere.
Med gildehilsen
Karen, Margot og Ulla

Vigtigt!
Bemærk, at det kan blive aktuelt med flere aflysninger af planlagte
gildearrangementer - grundet situationen med coronavirus.
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Kom maj du søde milde.
Vi vil hermed minde om den fælles friluftsgildehal
Den 27. maj kl. 18.30 i Kløverhuset.
Efter gildehallen går vi til bords. Vi skal selv medbringe mad,
drikke og kaffe og stole.
Gruppen stiller borde op, men vi er ikke sikre på, om der er
plads til alle, så medbring gerne et campingbord eller 4.
Tilmelding til Palle:
Telefon 22 57 53 55 eller mail: palle.maarbjerg@gmail.com
Med gildehilsen,
Gruppe F.

Påmindelse:
Distriktsgildeting 14.05.20 afholdes i Oasen, Revvej 88, Korsør.
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Fra lejrcheferne Torben og Pernille har vi i gilderne modtaget en
opfordring/invitation til at deltage som hjælpere i
NILØSELEJREN 5.7. – 12.7.20
Denne invitation skal vi da tage imod, ik’?

Der er brug for hjælpere på følgende områder:
- Administrationsudvalg - Aktiviteter
- Proviant
- PR
- Teknik
- Sikkerhed
- JIT-team (”udrykning”) - GenSport
Man kan deltage én el. flere dage og evt. i forlejren.
Hjælperprisen er kr. 55,- pr. dag for forplejning.
Læs mere om lejren på Facebook: https://www.facebook.com/
niloeselejren2020 og på Antvorskov Divisions hjemmeside: https://
www.antvorskovdiviion.dk og ring gerne til Pernille på tlf. 2514 2723 el.
Torben på tlf. 2550 2502.
Tilmelding sendes pr. mail til: niloeselejren@gmail.com
Deadline var angivet til d. 27.03., men jeg er overbevist om, at også senere
tilmeldinger vil blive modtaget med glæde.
Kirsten, red.
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INDEUDVALGET MARTS 2020
I forbindelse med etablering af det nye dejlige køkken, har Indeudvalget foretaget en stor og gennemgribende rengøring og oprydning
i skabe og skuffer. Inger G., der primært står for skabene i
”spisesalen” opfordrer til, at:
- Køkkenafdelingens rekvisitter ikke sættes i de store skabe i
”spisesalen”.
-

Rekvisitter fra ”spisesalen” ikke sættes i køkkenafdelingen.

-

Vi er alle ansvarlige for oprydning i rekvisitterne – smid ud,
hvis der ligger noget, der ikke skal bruges.

-

Vi er alle ansvarlige for at sætte tingene der, hvor de skal stå
ifølge sedlerne på dørene.

Vi holder møder 2 gange årligt, hvor vi gennemgår og fordeler udvalgets opgaver.
Vi vil gerne høre, (Aase) hvis der mangler rekvisitter (send mig en
SMS) eller, hvis der mangler at blive gjort noget i huset.
Gildehilsen
Indeudvalget
Aase H.

6

Italiensk køkken
Fælles gildemøde den 5. februar 2020
Det fælles gildemøde er som regel et spændende foredrag. Det var mere denne
gang, nemlig indvielse af det nyrenoverede køkken, som Thomas Junker takkede
alle de medvirkende for og
2 spændende foredrag med focus på Italien.
Vi satte os ved veldækkede borde med italienskpræget pålægs- og ostebord. Første
indslag var vinsmagning. Kim Christensen fra Slagelse Vinkompagni præsenterede
os for 5 italienske vine: 1 hvid og 4 røde. Vi blev klogere på de regionale forskelle
mellem nord og syd. Vinene sydfra er kraftige: Jo mere sol, jo mere sukker og sluttelig en høj alkoholprocent.
Da vi havde sundet os over den gode mad og de fine vine, gik Bo Rosasco i gang
med at fortælle om Italien. Bo er søn af Solvejg Møller fra 4. Gilde. Han er gammel
Slagelse-spejder og arbejder til daglig som advokatsekretær i København og er rejseleder i Italien. Vi fik en fremragende indføring i nutidens Italien.
Romerriget var stort, men det er 2.000 år siden. Det nuværende Italien er et kunstprodukt, måske i virkeligheden en fejlslagen stat. Landet blev samlet i 1860-erne
med en blanding af rå vold og politisk snilde med hjælp fra eventyreren Garibaldi
og den politisk ræv Cavour.
Bo fortalte om, hvordan landet siden hen er blevet mishandlet af politiske plattenslagere som Mussolini, Andreotti, Berlusconi og nu Salvini. Erhvervslivet og det
politiske system er inficeret af hemmelige loger og mafia-organisationer. Svindlerne får gode arbejdsvilkår, blandt andet fordi myndighederne, f.eks. politi og rets- og
skattevæsen er ineffektivt og korrupt. Magthaverne lover altid at rette op på tingene, inden de bliver valgt, men intet sker derefter. Private magthavere, der sidder på
medierne, giver ikke plads til kritisk journalistik.
Vi hørte en del om den illegale indvandring, som de trygler EU om at standse ved
de ydre grænser (for EU-midler), mens de selv udnytter retsløse indvandrere som
billig arbejdskraft. Tænk på det når du køber billige flåede dåsetomater.
Norditalien er en del af det veludviklede Europa. Syditalien tilhører et helt andet
Europa. Italienerne (nogle af dem) er rige, men landet Italien er fattigt.
Ole Skude
Fotos fra Filip og Søren
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Stemningsbilleder fra gildemødet med italiensk aften d. 5. februar
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Informationsskema fra Slagelse Vinkompagni. - Bo Rosasco holder foredrag.
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Indkaldelse til majmøde
onsdag den 6. maj 2020 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
bekræftet kontingent.
7. Valg af økonomimester for 2 år. (ikke på valg)
8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for 2 år, afgår på skift. På valg er
Inger Juul (revisor) og Ellen Smidt (revisorsuppleant)
9. Orientering om gildernes valg til Fællesråd, laug og udvalg.
10. Eventuelt.
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet, bedes sendt til Thomas
Junker, amjtj@stofanet.dk senest 3 uger før - dvs. senest den 15.
april 2020.
Alle gildebrødre fra 3. og 4. gilde er velkomne.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Gildehilsen
Fællesrådet
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Fødselsdage i april og maj 2020
April 2020:
Margot Maarbjerg
Gitte Hansen
Elisabeth Holmgaard
Gurli Stick
Maj 2020:
Kirsten Esbern Jensen
Jubilar:
Mogens Kürstein

11.04.
14.04.
16.04.
25.04.

Tillykke

22.05.
10 år den 21. apr il 2020

NYT TELEFONNUMMER
Palle Maarbjerg har fået nyt telefonnummer 22 57 53 55

Adresseændring

Hanne Bentsen er flyttet til:
Helleholm 23, 1. sal, 4200 Slagelse

KOMMENDE ARRANGEMENTER:

3. Gilde:
22. april:
27. maj:
28. maj:
6. juni:

Sct. Georgs Aften
Fælles friluftsgildehal ved 3. Gilde
Sognenyt
Fødselsdagsgildehal

Fællesarr.:
2. maj:
6. maj:
27. maj:

Sct. Georgsløb
Halvårsmøde Fællesrådet
Fælles friluftsgildehal ved 3. Gilde

Distriktet:
14. maj:

Distriktsgildeting, Oasen, Revvej 88, Korsør
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FORÅRSTUREN
Søndag den 24. maj 2020 skal vi besøge det nye
HOLMEGAARD VÆRK
Nogle af jer har måske set lidt om dette projekt i TV Øst.
På værket vil der være en stor samling af Holmegaards glas samt Kähler
keramik.
Skulle værket ikke være åbnet til den 24. maj, går turen til Næstved
Museum.
Vi mødes i Kløverhuset kl. 10.00.
Husk madpakke og drikkelse. Kaffe/kage indtager vi på en café.
Der vil være kørelejlighed til alle.
Aktivitetsudvalget
Marianne, Merete og Hanne
--------------------------HUSK at sætte X i kalenderes den 6. september 2020, der skal vi have
vores årlige udflugt.
Program følger i næste nummer af Staden.
Aktivitetsudvalget

Marianne, Merete og Hanne
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SOMMERLEJR
Vores årlige sommerlejr bliver i år
fredag den 24. og lørdag den 25. juli 2020
I år skal vi prøve noget nyt, så denne gang bliver det ikke Bisserup men
Agersø.
Agersø byder på et fantastisk flora- og fugleliv. Ligeledes er øen
forholdsvis flad, så uanset hvilken vej man vælger, er der udsigt til sund og
bælt.
Vi har lejet 4 shelters på øen. Der er mulighed for at deltage en eller to
dage, hvis I har lyst til overnatning.
Vi mødes i Kløverhuset fredag den 24. juli kl. 9.45. Afgang fra Stigsnæs til
Agersø kl. 11.00.
Der vil være kørelejlighed, vi tager bilerne med ombord, så alle kan være
med.

HUSK du selv skal medbringe al forplejning m.v., men der er købmand på
øen.
Vi håber, I er friske og har mod på turen til Agersø.
Aktivitetsudvalget
Marianne, Merete og Hanne
STADEN
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Forandring kræver mod
Jeg har lige været i teater og set en forestilling, hvor scenografien
var bygget op af papkasser, som der blev flyttet rundt på efterhånden, som forestillingen skred fremad.
Stykkets formål var at fortælle, at hver gang der sker en forandring i ens liv, er det næsten altid forbundet med en flytning.
Vi har lige været ude for sådan en forandring, hvor vi havde brug
for papkasser.
Når vi skal flytte fra et sted, hvor vi har boet i mange år og været
utrolig glade for det, er det med blandede følelser. Men nogen
gange er vi udsat for begrænsninger, som gør, at det er nødvendigt
at lave forandringer i sit liv. Vi var nødt til at finde et sted at bo,
hvor alting var nemmere for os begge.
Og så kommer det store spørgsmål:
Hvad skal vi have med, og hvad har vi brug for?
Hvad er nødvendigt at bevare?
Hvad vil vi absolut gerne have med?
Det er en svær opgave.
Da vi begyndte at se på vores ting, dukkede der mange minder og
oplevelser frem, breve og billeder, både fra den tid, vi har været
sammen, men også fra vores tidligere liv.
Palle sad i flere dage og læste opgaver, som han havde lavet på
seminariet. Karaktergivning til børnene da han var skolelærer.
Breve fra hans ophold som gartner i Frankrig. Palle og hans datter
Karen brugte en hel weekend på at sortere billeder fra den tid, han
var fotograf samt se på familiebilleder og snakke om, hvem det nu
var, der var på billederne. Men de hyggede sig meget.
Jeg brugte flere dage på at rydde op i min tid som instruktør i
amatørteateret. Der var rollehæfter, skitser til scenografi og kostumer, avisudklip, programmer og billeder. Det var det rene nostalgi.
Jeg fandt også en kasse med omtaler og avisudklip helt tilbage fra
dengang, Jan (min tidligere mand) og jeg var forstander dels på
Teaterskolen i Gråsten og del på Borrevejle Vigs kursussted ved
Roskilde. Det var tanken, at når jeg fik tid, skulle jeg lave en
scrapbog, mon jeg nogen sinde får tid? Men den kasse skulle alligevel med.
STADEN
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Venner fra Sct. Georgs Gildet, Visens Venner, Nordens venner, samt
familie og nære venner. Dejlige minder fra ture, ferier, aktiviteter og
fester, som vi har haft sammen.
Der blev vi konfronteret med, hvor mange vi har mistet, det var tankevækkende.
Det fik os til at tænke på: Vi har kun et liv, og det er kort, så det er
om at bruge hver dag til noget godt og være taknemmelige over, at vi
trods alt kan rigtig meget endnu.
Hvis vi vil.
Margot gruppe G.

Sct. Georgs Aften med væbneroptagelse 2020

Gruppe E indbyder til dette års hyggelige aften
i Kløverhuset, hvor vi håber at se så mange gildebrødre som muligt.
På denne aften skal Jytte og Jens Jakob optages som væbnere.
Senere serverer vi en let anretning.
Evt. afbud meddeles til Elisabeth
mail: elhola@stofanet.dk
telefon nr. 27 12 71 50.
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Nytårsgildehallen d. 25. januar 2020.
Traditionen tro havde vi en særdeles festlig nytårsgildehal!
Filip holdt en gildemestertale over temaet ”venskab”. Inspirationen var egentlig hentet fra en ældre artikel i avisen Sjællandske
med overskriften ”Det er kammeratskabet og netværket, det drejer sig om”. Artiklen blev dengang til som et samarbejde mellem
3.Gilde og Arne Svendsen fra avisen.
Dette udklip kan ses i 3. Gildes grupperum.
Gildemestertalen tog udgangspunkt i forskellige slags venner.
Det kan være facebookvenner, gode bekendte eller måske rigtige
venner. Det var derfor næsten ikke til at komme uden om Eva
Madsens Vennesang og Jodle Birges Rigtige Venner.
Et af aftenens højdepunkter var 40 års jubilæet for Kirsten og
Leif Kirkvåg. Begge blev hædret med en nål, og Margot holdt en
jubilæumstale i eftergildehallen.
Gruppe A havde sørget for et flot traktement.
Aftenens store overraskelse var dog, at Merete og Peter fik mange af os ud på dansegulvet til Lancier!
Det blev til en fin gennemgang af de 2 første ture. Vi fik en
grundig instruktion og gennemførte dansen efter bedste evne!
Filip
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Kirsten og Leif - 40 år i 3.Gilde.
Margot holder jubilæumstalen.
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GILDETINGET 2020.
Dette års gildeting blev arrangeret af Gruppe C.
Det var naturligvis med stor bekymring, at vi valgte at gennemføre
vores årlige gildeting. Ved indgangen blev alle gjort opmærksom på at
undgå at give hånd samt, at der var stillet håndsprit frem. Situationen
med udbruddet af coronavirus havde udviklet sig dag for dag, og de
efterfølgende dage frarådede man da også alle forsamlinger og større
arrangementer.
Vi startede med spisning, og der blev serveret skipperlabskovs i store
mængder. Den lagde en god bund, så vi kunne koncentrere os om gildetinget.
Som tidligere valgte vi Ole Jørgensen som dirigent, og det er Ole rigtig god til.
Siden sidste år har vi mistet Leif Johansen og Grethe Jensen. Æret være deres minde.
Filip aflagde beretning med særlig fokus på gildets situation og fremtid.
Året havde budt på mange gode fælles oplevelser. Filip sluttede med at
udtrykke en stor tak til alle, der på hver deres måde har ydet en indsats for vores gilde.

Den nye ledelse:
Merete, Inger og Brynhild. ( Inger afløser nu Filip som nyvalgt gildemester.)
Filip
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Til lykke
09.04.
19.04.
24.04.
05.05.
20.05.
22.05.

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

Kommende arrangementer
4. Gilde
25.04.
21.-24.05.

Fælles arr.
02.05.
06.05.
27.05.
Distriktet
14.05.
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Væbnergildehal
Gildetur
Sct. Georgsløb
Halvårsmøde
Fælles friluftsgildehal
Distriktsgildehal

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 2020
Deadline 15. maj
og omfatter tiden
frem til 1. september 2020

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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