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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

Husk, ”Majmødet” afholdes onsdag
den 2. september kl. 19.30.
Alle gildebrødre er velkomne. Tilmelding er ikke
nødvendig.
Fællesrådet indstiller samtidig forslag om, at ½
årsmødet onsdag den 28. oktober 2020 aflyses.
Denne beslutning træffes endeligt på ”Majmødet”
den 2. september 2020.
Fællesrådet

STADEN
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Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne,
Lolland-Falster og Vestsjælland distrikter
Information om I-dagen 2020
lørdag den 7. november 2020 kl. 10.00-15.15
i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev
Dette er vort forslag til I-dagens indhold. Vi håber, at vi kan gøre, som vi
plejer med middag, kaffe og 2 gode foredrag for 200,- kr. Men – på grund
af Corona-epidemien må vi afvente helt præcise oplysninger om antal,
pris, tilmelding etc.
Formiddag - Hans Petter Hougen – Udenfor skinner solen
Hans Petter Hougen (f. i Norge 1949) har arbejdet med retsmedicin i over
30 år, meget af tiden som professor ved Københavns Universitet. Han er
nu pensioneret, men formidler stofområdet gennem foredrag og i flere
kriminal-reportager i TV.
Hougen har skrevet en bog med titel som dagens foredrag og har sammen
med politi-efterforskeren Bent Isager Nielsen udgivet samtalebogen ”De 7
dødssynder”.
Eftermiddag - Anne Knudsen og Steen Valgreen om bogen ”Du kom
med alt det der var dig” – en samtale med digteren Jens Rosendal
om liv og forfatterskab.
Anne Knudsen og Steen Valgreen har gennem lange og gode samtaler
med Jens Rosendal skrevet bogen om Jens Rosendals liv og forfatterskab.
Bogen gennemgår flere af Jens` sange og baggrunden for deres tekster,
men altid ud fra Jens` livsfilosofi om at stå ved den, du er, hvor svært det
end kan være.
Jens Rosendal er den forfatter som har flest sange optaget i Højskolesangbogen, og en anekdote siger, at hvis man taber en højskolesangbog på gulvet, vil den altid lande slået op på ”Du kom med alt det der var dig”. Danmarks mest populære fællessang.
Kom og vær med til at synge Jens Rosendals dejlige sange og ikke mindst
høre om baggrunden for disse sange.
I er velkommen til at kontakte Ole Skude, DUS – Vestsjælland,
2137 1643, goskude@gmail.com
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Fødselsdage i september og oktober
September 2020:
Ole Jørgensen
Leif Kirkvåg

1.9.
3.9.

Tillykke

Oktober 2020:
Gunnar Jensen
19.10.
Jens Jakob Holm
20.10.
Marianne Clausen
22.10.
Jytte Bangsgaard
25.10.
Richardt Mejer
28.10.
Susanne Friis Jakobsen 30.10.
Jubilarer:
Brynhild Hald

50 år den 8. september 2020

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
3. Gilde:
9. september:
21. oktober:

Gildehal med væbneroptagelse
Gildemøde

Fælles arrangementer:
28. oktober:
Halvårsmøde i fællesrådet (aflyses?)
Distriktet:
22. september:
22. oktober:

Distriktsrådsmøde
Fellowship i Slagelse
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Sommeren 2020
Denne sommer vil alle huske på grund af coronaen.
Alle gildeaktiviteter på stand-by.
Heldigvis har vi kunnet kommunikere ved hjælp af
telefon, mail og sms. Det ser også ud til, at alle gildebrødre er sluppet fri af sygdommen.
Vi har kunnet mødes i mindre grupper. Nogle har
holdt afslutning i de gamle grupper, og nogle har
afholdt deres første møde i den nye gruppe.
Vi har måttet tage afsked med endnu en gildebror,
Ulla Sørensen ( se mindeord ), og en del af os
deltog i gravøl for Benny.
Nu gælder det om at se fremad og håbe på at
kunne være sammen igen.
I skrivende stund ser vi frem til vores Friluftsgildehal,
hvor vi skal fejre vore jubilarer samt indsætte den
nye gildemester.
Det næste arrangement er gildehallen i september,
hvor vi glæder os til at optage Jytte og Jens Jakob
som væbnere samt fejre Brynhilds 50 – års jubilæum.
Vi håber på en rigtig højtidelig og festlig aften.
HUSK: Evt. afbud til Brynhild senest den 6/9.
Jeg vil slutte med at citere en ukendt:
En dreng gik på en strand med sin far. Stranden
var fuld af søstjerner, der var skyllet op på land.
Da drengen begyndte at samle dem op og lægge
dem forsigtigt ud i vandet, sagde hans far: ”Det
er spild af tid. Der er 100.000 søstjerner her på
stranden, og du kan ikke redde dem alle.
Hvilken forskel gør det?” Drengen samlede endnu
en søstjerne op, lagde den i havet og sagde:
” For den her….. gør det en forskel.”

Inger
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Mindeord om Ulla Sørensen.
Det var med stor sorg vi den 20. juli fik meddelelsen om Ullas bortgang.
Ulla var meget skrøbelig siden hun faldt på badeværelset for et par år
siden, hvor hun lå i over et døgn. Det prægede hende meget. Men
trods hendes kvaler mødte hun hver gang til gruppemøde. Ulla var et
meget beskedent menneske og taknemmelig for selv en lille ting.
Ulla var spejder i KFUK fra 1. januar 1941 til 1. januar 1953.
Ulla blev optaget som gildebror i 1. gilde i Slagelse 18. april 1996, hvor
hun var Gildeskatmester fra 1999 – 2001 og igen 2005 – 2010.
Desværre måtte 1. gilde lukke i 2010 på grund af for få medlemmer,
men heldigvis var der 10 gildebrødre, der gerne ville overflyttes til 3.
gilde.
Margot var gildemester dengang og havde den store glæde at optage
Ulla i 3. gilde sammen med de andre 9 gildebrødre.
Det var en fantastisk oplevelse, at se 10 gildebrødre stå rundt om højbordet med hinanden i hånden og aflægge gildeløftet.
Men disse ”gamle”, ikke mindst Ulla, blev til stor glæde for 3. gilde.
Det var ikke en ”ældrebyrde”, men gråt guld.
Vi kan bevidne det, for vi har begge været i gruppe med Ulla og flere
af de andre gildebrødre.
Ulla var et utrolig sødt menneske, og man fik altid hendes milde
smil ,når man mødte hende. Hun var ikke den, der tog ordet fra andre, men hun var levende engageret i gruppearbejdet. Vi mødtes også
i Foreningen Norden, hvor hun ofte spillede klaver til fællessang og
ved de fine torsdagsarrangementer i Antvorskov Kirke, hvor Inger
Christiansen var med i bilen.
Vi kommer til at savne hende.
Æret være Ulla Sørensens minde.
Margot og Palle
Staden 7

Kinesisk inspireret gildemøde
den 21. oktober kl. 19.00
Billedforedrag af
Jytte Bangsgaard
Trist i Kina
Jytte vil vise billeder fra en rundrejse i Kina i 2018 og undervejs
fortælle lidt om, hvilket indtryk hun fik af et ufattelig stort land
i rivende udvikling, både teknologisk, økonomisk og kulturelt.
Rejsen har givet stof til eftertanke længe efter hjemkomsten.
Kineserne betragter deres land som Riget i midten, og de har
en helt officiel strategi om at udbrede deres indflydelse til det
meste af verden omkring dem via det enorme projekt, den nye
Silkevej.
Servering :
Kinesisk mad (uden pinde)
pris: 60.00
Tilmelding :
senest den 16.0ktober
til Margot
tlf. 53589864 eller mail: margot.maarbjerg@gmail.com
Hilsen gruppe B

STADEN
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GRUPPER OG LAUG
”En vigtig del af gildets arbejde gennemføres i grupper og laug eller
interessegrupper. Grupper har til formål at svejse gildets medlemmer
sammen til en enhed samtidig med, at gruppen forfølger deres egne
mål. Grupper bør derfor ombrydes med mellemrum (1-4 år) for at
sikre fornyelse og for at give den enkelte mulighed for at lære hele
gildet at kende. I nogle gilder holdes enkelte grupper fri af gruppedelingen. Det kan være en fornuftig løsning, hvis særlige forhold (f.eks.
aldersforskelle) gør sig gældende. Men det giver den pågældende
gruppe og gildeledelse en pligt til at modarbejde isolering.
Gildeledelsen forestår gruppedeling. Laug/interessegrupper er derimod tilbud, som den enkelte selv vælger.
Ved gruppedeling praktiseres flere forskellige modeller, lige fra lodtrækning over ledelsesbeslutning til medlemsvalg. Bruger man lodtrækning, er risikoen, at medlemmer med vidt forskellige aktivitetsbehov kommer i samme gruppe – og at den derfor ikke bliver velfungerende. Er der stor aldersspredning og stor forskel på aktivitetsbehovet i gildet, så er det måske værd at overveje en større satsning på
interessebetonede laug. Har gildet et antal yngre medlemmer, så er
det vigtigt at udvise fleksibilitet og give dem mulighed for selv at
bestemme formen for deres gildearbejde”.
Citat fra håndbog for gildeledelser 28. november 2016.
Vi har netop fået de nye to-årige grupper præsenteret af gildeledelsen, og det er, efter min mening, et godt stykke arbejde gildeledelsen
har gjort, idet det hele vejen igennem (5 grupper) er nogle rigtig gode
grupper der er nedsat. Vi har i 3. Gilde en stor aldersspredning, og
dermed også variabel formåen fysisk. Dette er der taget højde for, så
man kan hjælpe hinanden
Der vil helt sikkert også blive udvist stor kreativitet, iderigdom hvad
angår gruppearbejdet, eksterne besøg, spændende diskussionsemner.
Jeg har altid selv prioriteret gruppearbejdet højt, dels p.g.a. spændende emner, men faktisk mest fordi man i grupperne kommer til at lære
hinanden endda rigtigt godt at kende. Der bliver på de 2 år, hvor
grupperne er sammen et meget tæt sammenhold, og det er altid svært,
når der skal skiftes grupper, og man skal skilles, men også spændende at se, hvem man kommer sammen med næste gang
Jeg vil ønske alle grupperne et rigtig spændende gruppearbejde de
kommende 2 år.
Aase Høyer
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Kære alle.

Hermed indbydelse til sommerudflugten
søndag d. 6 september 2020,
som i år går til Røsnæs.
Vi kører ud på spidsen af Røsnæs, hvor vi
skal se det hvide fyr, som er bygget i år
1846.
Derefter går turen til Dyrehøjgård, som er en
af Danmarks største vingårde. På gården vil
der være rundvisning i vinmarken
og vinsmagning af deres lækre vine.
Vi mødes ved Kløverhuset kl. 10.00, hvor vi
fordeler os i bilerne. Der er kørelejlighed
til alle. Husk Madpakke og drikkelse.
Stor gildehilsen fra Marianne, Merete og Hanne.

TAK og VELKOMMEN
På gildetinget den 11.3.2020, for nu snart længe siden, skete der i
vores Gilde et gildemesterskift.
Vi siger tusinde tak til dig Filip for dine altid engagerede og forberedte gildehaller med fine og inspirerende gildemestertaler, som vi
har lyttet til med stor interesse. TAK FILIP.
Inger Grønborg blev valgt som ny gildemester for en periode på 2
år. Tak fordi du har mod på opgaven Inger. Det har dog været svært
for dig at komme i gang pga. den indtrufne corona pandemi, som
brød ud lige efter vores gildeting, men nu glæder vi os til at arbejde
sammen med dig som gildemester. TAK INGER.
Brynhild sagde ja til at fortsætte som skatmester i endnu 2 år, tak
fordi du har mod til at fortsætte. Du har været god til at styre finanserne. TAK BRYNHILD
Elisabeth
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Tur til Agersø.
Teltturen til Bisserup blev lavet om til en sheltertur til Agersø. En lille sluttet skare mødtes fredag morgen i regnvejr på havnen i Stigsnæs.
Det havde været en vanskelig beslutning for Margot og mig, om vi
skulle tage med eller springe fra; vi havde nemlig dagen før fået meddelelse om Ulla Sørensens død, og bisættelsen skulle være samme
dag. Vi satte megen pris på Ulla og ville gerne have deltaget.
Der var jo også det med regnvejret, men det tager raske spejdere sig
ikke af; vi havde den glæde, at Else Knudsen var med, så humøret
fejlede ikke noget.
Agersø er en charmerende lille Ø. Vi spiste og hyggede os, og den
velkendte Agersøbo, Elisabeth, dukkede op og deltog.
Regnen hørte op, som meteorologerne havde lovet, og så kunne vi
bese øen under Elisabeth og Hannes kyndige ledelse. Vi kørte ud
langs vestkysten og nød udsigten til Omø og fortsatte mod sydspidsen, Helleholm, det sidste stykke var en gratis fodtur; selvom det var
et godt tilbud, blev Else og jeg i bilerne. Vi tog turen til Nordenden af
øen, men man måtte ikke køre over til Egholm, så vi vendte hjem til
byen igen. Vi så kirken og et museum og rundede af med at se os om
på havnen.
Hjem til shelterne og tænde grillen og lave aftensmad. Vi overnattede
ikke på Agersø; jo, Elisabeth gjorde, hun skulle sove i shelter med sit
barnebarn.
Palle Maarbjerg
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Fotos fra Agersø:
Filip
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Tillykke!
12.09.
21.09.
26.10.

Ole Skude 25 års gildejubilæum
Dorthe Hjelmroth
Jesper Ourø

4. Gilde
05.09.
23.09.
07.10.
Fælles arr.
02.09.
Distriktet
22.09.
22.10.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Fødselsdagsgildehal
Åben familie-/friluftsgildehal
Gildemøde
”Maj”-møde
Distriktsrådsmøde
Fellowship

ÅBEN FAMILIE-/FRILUFTSGILDEHAL

Gruppe 2, Lærker, er i fuld gang med planlægningen af årets åbne
gildehal, men detaljerne for aftenen får I pr. mail snarest muligt.
Dato og tid ligger dog fast, nemlig d. 23. sept. kl. 19.00.
Alle gildebrødre opfordres til at invitere familie/venner/naboer med
til arrangementet, så vi kan få mulighed for at vise, hvad vi laver, og
hvor givende det er at være en del af et større fællesskab.
Kirsten pva. Gr. 2
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ARBEJDSDAG PÅ OLDEBJERG
Den 6. juni mødtes en flok gildebrødre til den årlige ”forårsrengøring” på Oldebjerggrunden. Både Stugan og toilethuset fik en
tiltrængt overhaling, og der blev lagt ny ramme om bålstedet. Derudover blev der savet og ryddet flere steder på grunden, bl.a. blev området omkring flagstangen ryddet for buskads, således at man nu kan
slutte kreds hele vejen rundt ved flaghejsning.
Vi var mange på grunden den lørdag formiddag, idet en flok ledere
og seniorer fra Antvorskov Division mødte talstærkt op med alskens
entreprenørmaskiner og grej for at rejse endnu en shelter på grunden.
Karsten Lindby fik sin debut som gildets ny tovholder for Oldebjerg,
og vi kan vist alle blive enige om, at opgaven er bestået.
Undervejs blev der også tid til hyggesnak og kaffedrikning omkring
bålstedet. Dejligt som altid at komme til Oldebjerg.
Tekst: Kirsten Nielsen
Foto: Søren Juul Nerenst

STADEN
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Gildeaften ved Kløverhuset

Efter flere måneders nedlukning af stort set alle aktiviteter i samfundet gik de fleste gildebrødre – som jeg selv – rundt med udtalte
”abstinenser” i forhold til socialt samvær. Derfor kom det også som
en herlig overraskelse, da gildeledelsen udsendte indbydelse til en gildeaften i det fri den 17. juni. Vi mødte talstærkt op ved Kløverhuset
og nød en skøn sommeraften i hinandens selskab, hvor der blev hygget omkring grill-mad og den lækreste jordbærkage. Så kan det næsten ikke blive mere ægte dansk sommer! Tak til gildeledelsen for
initiativet.
Tekst: Kirsten N.
Foto: Søren Juul Nerenst ( se forsiden på bladet)

Første gruppemøde i STÆRE.

En lille spejderopgave med at lave et solur på stranden
Solveig Møller

STADEN
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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. november2020
Deadline 15. oktober
og omfatter tiden
frem til 1. februar 2021

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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