
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Slaglosia. 

 
Torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek, 

Stenstuegade, Store mødesal. 
 

Dagsorden: 

 

1) Valg af stemmetællere. 

2) Valg af dirigent. 

3) Beretning og drøftelse af foreningens virksomhed. 

4) Regnskab og budget. 

5) Indkomne forslag  

 Justerede og moderniserede vedtægter 

Bestyrelsen har udarbejdet forslag til justerede og moderniserede vedtægter for 

Slaglosia (vedlagt). Forslaget er blandt andet en justering i forhold til forenin-

gens virke som konsekvens af det forventede øgede samarbejde i Museum 

Vestsjælland om frivilliges deltagelse i arkæologisk arbejde. Endvidere et for-

slag om, at bestyrelsen konstituerer sig selv på alle poster, herunder formands-

posten. På generalforsamlingen vil forslaget blive begrundet og gennemgået 

nærmere. 

6) Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

7) Valg af formand. 

På valg er Torben Hansen 

8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

På valg som bestyrelsesmedlemmer er Søren Veng Christensen og Hans Peter Hansen. 

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

9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

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

revisorsuppleant er Mogens Pedersen 

10) Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Torben Hansen i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså senest onsdag den 9. marts 2016. 

(Adresse: Torben Hansen, Bakkevej 6, 4200 Slagelse. Mail: torhansen@ofir.dk. Telefon: 

5853 2817). 

Der serveres kaffe med brød. 

Det er en forudsætning for at kunne deltage og stemme på generalforsamlingen, at man 

har betalt kontingent for 2016. Skynd dig derfor at betale med det samme. Girokortet 

kan også betales via netbank. 
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Læs om kommende arrangementer samt indkal-

delse til ordinær generalforsamling. 

HUSK AT BETALE 125 KRONER I 

KONTINGENT FOR 2016 (girokort vedlagt) 
 

mailto:torhansen@ofir.dk


Forårets foredragsrække   
Et enkelt af forårets tre foredrag er allerede afviklet. Det var Frauke Witte, der engageret og 

entusiastisk fortalte om de nyeste udgravninger ved Danevirke, herunder specielt om den 

port, der blev fundet ved udgravninger i 2013 og 2014. Der var mange spændende bidrag til 

en omskrivning af historien, eksempelvis at de ældste dele af Danevirke er ældre end hidtil 

antaget. 

 

Heldigvis er der stadig to foredrag tilbage, nemlig: 

  

Torsdag den 25. februar 2016: ”Kristne vikinger ved Ribe Domkirke” ved middelalder-

arkæolog Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer. 

 

Omfattende udgravninger ved Ribe Domkirke i 

perioden 2008-2012 afslørede, at der under de tykke 

kulturlag på steder skjuler sig en stor kristen kirkegård 

fra vikingetiden. Dateringerne tyder på, at den er 

anvendt helt tilbage fra 800-årene og synes altså at 

bekræfte fortællingen om, at missionæren Ansgar 

omkring 855 fik tilladelse til at bygge en kirke i Ribe. 

Ved Domkirken blev der fundet over 600 intakte 

primærbegravelser så der nu foreligger et væld af 

oplysninger om gravskik, kistetyper og de dødes plads på kirkegården. Skeletterne skal nu 

undersøges for alder, køn og sygdomme. 

 

Torsdag den 10. marts 2016: ”Gravhøjens mennesker” ved mag.art. i arkæologi, dr. 

Phil. Klaus Ebbesen. 

 

Klaus Ebbesen vil fortælle om Egtvedpigen, Muldbjergman-

den og de andre bronzealderfolks liv og hverdag. Egtvedpi-

gen døde en regnvejrsdag i juli år 1357 før Kristus. Det for-

tæller årringene i hende egetræskiste. For nylig blev det ud 

fra en analyse af blandt andet hendes kindtand konstateret, at 

hun oprindelig kom fra Schwarzwald i Sydvesttyskland. Og 

også for nylig opdagede vi, at andre bronzealderpiger gik 

med blå glasperler lavet i Mellemøsten, 3.000 klometer væk 

fra Danmark. Bronzealderen er en fascinerende, international 

tid. Takket være de arkæologiske fund kommer vi i foredra-

get helt tæt på menneskene. 

  

Begge foredrag er på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse, mødelokale 2, klokken 

19.00. Tilmelding kan ske via LOF: www.slagelse.lof.dk/foredrag eller man kan møde op på 

dagen og betale ved indgangen. 

 

Ud over de to foredrag afvikler Slaglosia i samarbejde med LOF et weekendkursus om viden 

om og brug af detektor lørdag den 9. april klokken 13.00-15.00 og søndag den 10. april klok-

ken 10.00-15.00. 

Lørdag den 9. april klokken 13 er der foredrag på Sla-

gelse Museum i Bredegade. Her fortæller seniorrådgi-

ver, museumsinspektør, mag.art. Peter Vang Pedersen 

om, at der i de sidste årtier er sket en kolossal vækst i 

antallet af nye danefæ. Overalt river landbrugsmaski-

ner oldsager op, som tidligere lå beskyttet under plø-

jejorden, og de oppløjede kulturskatte er et uvurder-

ligt arkæologisk kildemateriale, som bør reddes hur-

tigst muligt. Her er amatørarkæologerne uundværlige, 

idet museerne slet ikke har personale nok til at opsøge alle fundstederne. 

 

Søndag den 10. april klokken 10 mødes deltagerne ved Rosted Skovvej 17. Her får man lej-

lighed til at prøve brugen af detektor i praksis under ledelse af Søren Veng Christensen – og 

hvem ved, hvad der dukker op af jorden!! Tilmelding: www.slagelse.lof.dk/foredrag. Be-

mærk, at der er venteliste til kurset. 

 

Frivillig i Museum Vestsjælland? 
 

Har du lyst til at være frivillig i Museum Vestsjælland, eksempelvis ved arkæologisk ar-

bejde? De arkæologiske foreninger på Vestsjælland indsamler oplysninger om de personer, 

der måtte være interesseret i at arbejde frivilligt, eksempelvis ved udgravninger eller som for-

midler. Sådan gør du: 

 Går ind på www.holbark.dk  

 Gå ind under fanen ”Information til dig” 

 Gå nederst på siden til ”Spørgeskema til udfyldelse” 

 Udfyld skemaet og send det. Der kan være spørgsmål, der er svære at svare præcist på, 

men man gør det selvfølgelig så godt som muligt 

 

…og herefter vil du, når det er aktuelt, høre nærmere fra de relevante ansvarlige personer. 

 

Sommerens og efterårets arrangementer. 
Vi er langt fremme med planlægningen af sommerens arrangementer, men endnu er ikke alle 

detaljer på plads. Men vi kan allerede nu orientere om, at vi forventer, at vores søsterforening 

i Kalundborg i juni inviterer os på besøg og rundvisning i Kalundborg, ligesom vi i august 

forventer at gentage de tidligere års succes med at lave mad fra ”gamle dage”.  

 

Herudover kan vi allerede nu oplyse, at efterårets foredrag er planlagt på følgende datoer:  

 

 13. oktober, 27. oktober, 10. november og 24. november.  

 

Stedet bliver igen på Slagelse Bibliotek. Det fuldstændige færdige program 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. Reserver allerede nu de nævnte datoer. 

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