
Kort referat fra den ordinære generalforsamling 25. marts 

2015. 
 

Der deltog 12 personer i generalforsamlingen. 

 

1) Valg af stemmetællere. 

 Ikke gennemført, da der ikke var afstemninger. 

2) Valg af dirigent. 

 Mogens Jensen blev valgt. 

3) Beretning og drøftelse af foreningens virksomhed. 

 Torben Hansen aflagde beretning, der blev godkendt. 

4) Regnskab og budget. 

 Regnskab 2014 udviste et overskud på 5.278 kroner og beholdningen er på 

22.565 kroner. Regnskab 2014 og budget 2015 blev godkendt. 

5) Indkomne forslag. 

 Ingen forslag modtaget. 

6) Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

 Kontingentet fastsat uændret til 125 kroner. 

7) Valg af formand. 

 Torben Hansen blev valgt. 

8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

På valg som bestyrelsesmedlemmer er Carsten Egø Nielsen og Peter Kristensen. På valg 

som suppleanter er Solveig Herthoni Hansen og Kjeld Peter Ahlmann Olesen. 

 Alle fire blev genvalgt. 

9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

På valg som revisorer er Johnny Slagslunde og Christina Veng Christensen. På valg som 

revisorsuppleant er Mogens Pedersen. 

 Alle tre blev genvalgt. 

10) Eventuelt. 

 

Slaglosias detektorer. 
Slaglosia har investeret i endnu en rigtig god detektor, som foreningens medlemmer kan låne 

til eget brug. Vi råder nu over to detektorer, og vil fortsætte vores aktiviteter på området til 

efteråret. Aftale om lån kan træffes med bestyrelsesmedlem Søren Veng Christensen på tele-

fon 3035 8971 eller mail christensenh180@gmail.com  

 

Samarbejde med Museum Vestsjælland. 
Vi har tidligere nævnt, at Slaglosia sammen med tre arkæologiforeninger fra Kalundborg, 

Holbæk og Sorø, er i en konstruktiv dialog med Museum Vestsjælland. Næste møde mellem 

parterne holdes den 8. september, og snarest derefter vil vi udsende et ”interesseskema” til 

medlemmerne. Her kan man tilkende eventuel interesse som frivillig i forbindelse med ar-

kæologiske udgravninger og undersøgelser. Målet er, at en koordinator kan sammensætte 

hold af frivillige til de forskellige arkæologiske opgaver. Endvidere kan tilkendegivelserne 

danne grundlag for eventuelle kurser eller anden kvalificering af de frivillige. 
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Læs om de kommende arrangementer, herunder ef-

terårets foredragsrække 
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Efterårets foredragsrække   
Efterårets foredragsrække, der afvikles i samarbejde med LOF, er klar. Som sædvanlig dæk-

ker de tre foredrag forskellige emner indenfor Slaglosias faglige område: Vi fortsætter i det 

første foredrag vores fokus på Antvorskov Kloster og Slot, i det andet foredrag skal vi høre, 

hvorfor det er forkert at kalde middelalderen for ”den mørke middelalder” og endelig skal vi 

i det tredje foredrag høre om fundet af en ny ”Trelleborg”, nemlig Vallø Ringborg. Alle tre 

foredrag afvikles klokken 19.00 på Slagelse Bibliotek i Stenstuegade. Tilmelding hos LOF 

på www.slagelse.lof.dk under ”Foredrag, Arkæologi og Historie”. Det koster 300 kroner for 

alle tre foredrag. Har man ikke mulighed for at deltage i alle tre foredrag, kan man komme til 

de enkelte foredrag og betale 100 kroner pr. foredrag ved indgangen.  

 

Torsdag den 8. oktober 2015: ”Antvorskov Kloster og Slot” ved historiker, cand.phil. 

Carsten Egø Nielsen. 

 

Antvorskov Klosters historie begynder omkring 1160, hvor 

klostret blev anlagt som det første johanniterkloster i Norden. I 

løbet af de efterfølgende århundreder blev det et af landets ri-

geste klostre med store besiddelser i Vestsjælland og mange 

andre steder i Danmark, men også på Rügen havde klostret 

ejendomme. Efter reformationen i 1536 blev klostret indrettet 

som kongeslot. Foredraget handler om hele Antvorskovs over 

800 års spændende historie, herunder udgravningerne i forbin-

delse med motorvejens anlæggelse i 1960’erne. 

 

Torsdag den 22. oktober 2015: ”Glæde, underholdning og fest i middelalderen” ved 

historiker, ph.d. Torben Svendrup.  

Torben Svendsrup har i mange år forsket og undervist i middelalderens historie, og vi har 

haft adskillige foredrag i Slaglosia med ham som foredragsholder. I efteråret vil han med 

udgangspunkt i forskningen i blandt andet folkebøger og kalkmalerier gøre op med 

forestillingen om ”den mørke middelalder”. 

 

Torsdag den 26. november: Ringborge i Danmark” ved museumsinspektør mag.art., 

arkæolog Jonas Christensen. 

 

I sensommeren 2014 undersøgte arkæologer fra Dan-

marks Borgcenter og Aarhus Universitet voldanlæg-

get ”Borgring” på Vallø Stifts jorde tæt ved Køge. 

Udgravningen fastslog, at Borgring kunne dateres til 

vikingetiden, og Danmark fik dermed for første gang 

i mere end 60 år en ny vikingeborg. Fundet af den 

nye ringborg vakte opsigt i både Danmark og resten 

af verden. Jonas Christensen fortæller den spændende 

historie om Borgring. Om hvordan brug af avanceret 

teknologi afslørede, hvad der gemte sig under den 

bare mark, hvad udgravningen har vist om borgens udformning og datering, og hvad der nu 

skal ske med borganlægget. 

Sommerens og efterårets arrangementer. 
Lørdag den 22. august kl. 17.00: Klostermad 

 

Denne lørdag er traditionen tro sat af til historisk mad. De se-

neste to år er der med stor succes blevet tilberedt mad fra hen-

holdsvis stenalderen og vikingetiden. I år skal vi smage mad, 

som den blev lavet og tilberedt i Antvorskov Klosters tid, altså 

mellem ca. 1160 og reformationen i 1536. Der har fra morgen-

stunden været munke og tyende i gang med at lave og tilberede 

maden under ledelse af vores bestyrelsessuppleant Solveig 

Herthoni. Vi mødes hos foreningens formand på Bakkevej 6 i den nordlige udkant af Sla-

gelse klokken 17.00, hvor de sidste forberedelser gøres, inden vi sætter os til rette på terras-

sen med aftensolen for at nyde maden, Hvis vi er heldige, er der vin fra vores tid og også mo-

derne øl. Deltagerbetalingen er kun 100 kroner pr. deltager inklusive mad, drikkevarer og 

godt selskab. Af hensyn til at kunne disponere indkøbene, er det nødvendigt med bindende 

tilmelding senest tirsdag den 18. august til Torben Hansen, tlf. 5853 2817 eller mail  

torhansen@ofir.dk   

Madarrangementet fortsætter således Slaglosias fokus på Antvorskov, hvor der er kommet 

øget opmærksomhed på grund af nedrivningen af de tidligere Hunsballe-bygninger. 

 

Torsdag den 10. september kl. 19.00: Sorterup Kirke og Fattighus m.v. 

 

Arrangementet afvikles i samarbejde med menig-

hedsrådet og kirken i Sorterup. Torben Hansen vil 

fortælle om de mange ”ryttergrave” i Sorterup-om-

rådet, der vidner om et stormandsvælde helt tilbage 

til tidlig jernalder. Han vil desuden gennemgå tiden 

frem til slutningen af vikingetiden, hvor sognet bli-

ver en fast enhed. Endvidere træk af sognet historie 

fra middelalderen til nutiden. Carsten Egø Nielsen 

vil supplere Torben Hansen omkring den nyere hi-

storie, blandt andet med en dramatisk begivenhed 

under besættelsen 1940-45. Vi mødes klokken 

19.00 på parkeringspladsen nord for kirken, og aftenen slutter med kaffe i sognegården. 

 

Herudover kan vi allerede nu oplyse, at forårets foredrag i 2016 er planlagt på følgende da-

toer, der alle er torsdage:  

 

 11.februar, 25. februar og 10. marts  
 

Stedet bliver på Slagelse Bibliotek. Det fuldstændige færdige program vil du kunne læse dels 

i et kommende nummer af Slaglosia Nyt, dels på foreningens hjemmeside www.slaglosia.dk, 

der opdateres i takt med, at detaljerne bliver fastlagt. Reserver allerede nu de nævnte datoer. 

Hjemmesiden har i øvrigt fået en ny mere brugervenlig og overskuelig struktur. 

 

Generalforsamlingen i 2016 holdes torsdag den 17. marts kl. 19.00. 
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