Ordinær generalforsamling 2014 i Slaglosia

SLAGLOSIA
NYT

Generalforsamlingen i 2014 er fastlagt til torsdag den 20. marts 2014 kl. 19.00 på Slagelse
Bibliotek. Indkaldelse med dagsorden følger i næste nummer af Slaglosia Nyt. Men vi kan
allerede nu oplyse, at bestyrelsen vil foreslå en ændring af foreningens vedtægter § 3, hvor
bestyrelsens størrelse er fastlagt til fem medlemmer. Bestyrelsen vil foreslå, at der bliver
mulighed for at udvide bestyrelsen til syv medlemmer, hvis der opstår behov for det. Et behov kunne fx opstå, hvis det bliver muligt for foreningen igen at tilbyde medlemmerne deltagelse i arkæologiske undersøgelser og udgravninger. Men nærmere om det i næste Slaglosia
Nyt.

Regnskab for 2012
Ved generalforsamlingen 14. marts 2013 var det af forskellige årsager ikke muligt at fremlægge et godkendt og revideret regnskab for 2012. Medlemmerne blev naturligvis lovet, at
det godkendte regnskab efterfølgende skulle udsendes til medlemmerne, og det sker hermed
nedenstående underskrevet af kassereren og de to revisorer.

www.slaglosia.dk
Januar 2014

MEDLEMSNYT

Læs om Slaglosias 25-års jubilæum, forårets tre foredrag, dato for generalforsamlingen samt sommerens arrangementer

Slaglosia har 25 års jubilæum lørdag den 8. februar
2014!
Slaglosia – kulturhistorisk forening i Slagelse, blev stiftet kort efter byens 700-års købstadsjubilæum i 1988. Helt præcist var stiftelsesdagen den 8. februar 1989, og det betyder at foreningen nu kan fejre sit 25-års jubilæum. Derfor inviteres du til jubilæumsreception lørdag
den 8. februar 2014 klokken 11.00-13.00 i den store mødesal på Slagelse Bibliotek. Foreningens formand gennem alle 25 år, Torben Hansen, vil fortælle foreningens historie, og der vil
blive vist billeder fra foreningens arrangementer og aktiviteter gennem de 25 år. Slaglosia er
også vært ved lidt godt til ganen og halsen. Ikke-medlemmer er også velkomne og vil som et
særligt jubilæumstilbud på denne dag få medlemsskabet for 2014 samt foreningens bog om
Slagelses Historie, bind 1, for 125 kroner. Så tag gerne dine historieinteresserede venner
og/eller naboer med til receptionen! Har du som medlem endnu ikke fået dit gratis eksemplar
af bogen, kan du få det med hjem fra receptionen.

Forårets foredragsrække
Forårets tre foredrag er nu på plads, og de afvikles som sædvanligt i samarbejde med LOF.
Foredragene finder sted i den store mødesal på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, alle gange
fra kl. 19.00 til ca. 21.00. Prisen for de tre foredrag er 300 kroner og tilmelding finder sted til
LOF, eventuelt direkte via hjemmesiden www.slagelse.lof.dk
Torsdag den 30. januar 2014: ”Augustus og hans tid” ved historiker ph.d. Torben
Svendrup.
Det er lykkedes os endnu engang at få Torben Svendrup til
at komme og holde foredrag, denne gang om den romerske
kejser Augustus og hans tid. Det er netop 2000 år siden
kejser Augustus døde, og foredraget drejer sig ikke kun
om den første romerske kejser, men også om hans samtid.
Vi hører om kejserens forandring af det romerske samfund, hvordan han gennem propaganda fik skabt et billede
af sig selv som fredsfyrste, et billede, der ligger ret langt
fra virkeligheden, men som har holdt sig til i dag. I foredragets anden del vil vi se på bylivet
under kejser Augustus, romernes arbejde og deres fritid, hvad spiste de og hvad drak de? Vi
vil blive præsenteret for en antik kogebog og vi vil få en lille smagsprøve på antikkens måde
at drikke vin på.
Torsdag den 20. februar 2014: ”Danefæ fra Vestsjælland – et arkæologisk eventyr” ved
museumsinspektør Peter Vang Petersen
Der er i de sidste årtier sket en kolossal vækst i
antallet af nye danefæ. Overalt river ploven oldsager op som tidligere lå beskyttet under pløjejorden og de nypløjede kulturskatte er et uvurderligt
arkæologisk kildemateriale, som bør reddes hurtigst muligt. Her er amatørarkæologer uundværlige for museerne har slet ikke personale nok til at
opsøge alle fundstederne. Museumsinspektør Peter Vang Petersen fortæller i dette foredrag

om de seneste års mest spændende danefæ og om nationalmuseets arbejde med at håndtere de
mange detektorfund, som bl.a. er resultatet af Vestsjællands amatørarkæologers fortjenstfulde
virke.
Torsdag den 13. marts 2014: ”Det store natmandskomplot” ved seniorforsker på Rigsarkivet dr. Phil. Tyge Krogh
Kom man forbi galgebakken ved Kalundborg i 1735, kunne man se tre
lig hænge og dingle. Det var ligene af tre natmænd, der i årene 1734-35
havde været anklagede i sagen om ”Det store natmandskomplot”. Natmænd var en udstødt samfundsgruppe i 1700-tallet. De samlede affald
fra pæne folks huse, hentede døde dyr hos bønderne og hjalp til på galgebakken. Sagen om natmandskomplottet starter med en druknet bonde
på Kalundborg gods. Forvalter Niels Lind sættes på sagen. Herfra ruller
det store komplot så ud og som i en moderen krimi følger Tyge Krogh
retssagen og dens personer, akt for akt. Gennem denne historie om en
retssag på Kalundborg-egnen udforsker Tyge Krogh samfundet, retsopfattelsen og ikke mindst overtro og religion i 1700-tallets Danmark.

Sommerens arrangementer
Vi kan allerede nu informere om sommerens fire arrangementer således at du i god tid inden
kan få sat kryds i kalenderen. Datoer og rammer er på plads, mens der mangler en række
praktiske detaljer. Det fuldstændige færdige proggram vil du kunne læse dels i næste nummer af Slaglosia Nyt, dels på foreningens hjemmeside www.slaglosia.dk, der opdateres i takt
med at detaljerne bliver fastlagt. Men reserver allerede nu følgende datoer:





Søndag 25. maj: ”I Hellig Anders´ fodspor”. (Tur fra Sct. Peders Kirke til Hellig Anders
Kilde i Landsgrav og videre til Hellig Anders Kors på Hvilehøj)
Lørdag 14. juni: Som opfølgning på efterårets foredrag om udgravningerne i forbindelse
med etableringen af Vordingborg Borgcenter, kører vi en tur til Vordingborg for at se og
høre nærmere
Lørdag 16. august: Sidste års succes med at lave og spise vikingemad hjemme hos formanden følges op af et arrangement, hvor der laves og spises middelaldermad
Torsdag 21. august: Byvandring: Slagelse Centrum – rundt om Sct. Mikkels Kirke

Nyt om Slagelse Museum
Som led i den nye museumsfusion ”Museum Vestsjælland” er det besluttet, dels at Slagelse
Museum skal have en faglig uddannet daglig leder, dels at museet i fusionen får et særligt
ansvar for udviklingen af og samarbejdet med de frivillige. Den nye leder Rune Lundberg er
tiltrådt, og Slaglosias bestyrelse ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde fx om deltagelse i arkæologiske undersøgelser og udgravninger. Vores håb er, at vi igen vil kunne tilbyde foreningens medlemmer deltagelse i sådanne aktiviteter.
Er du interesseret i 6-8 gange årligt uforpligtende at modtage et elektronisk lokalhistorisk
nyhedsbrev med omtale af arrangementer og bøger med lokalhistorisk indhold, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til: carsten.egoe.nielsen@hotmail.com

