Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Slaglosia

SLAGLOSIA
NYT

Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.00
Slagelse Bibliotek, lokale 2
Dagsorden (i henhold til vedtægterne):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Beretning og drøftelse af foreningens virksomhed
Regnskab og budget
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Valg af formand
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg som bestyrelsesmedlemmer er Carsten Egø Nielsen og Preben Bacci. På
valg som suppleanter er Solveig Hansen og Karin Slagslunde
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg er Kaj Hansen og Hans Peter Hansen og som revisorsuppleant Mogens
Pedersen
10) Eventuelt

www.slaglosia.dk
Februar 2013

MEDLEMSNYT

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Torben
Hansen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (Adresse: Bakkevej 6, 4200
Slagelse, mail: torhansen@ofir.dk tlf. 5853 2817)
Der serveres kaffe med brød.

BEMÆRK!!
Efter r generalforsamlingen vil foreningens formand gennem alle årene (24 år indtil
nu) præsentere sin fuldstændig nye bog om Slagelses historie frem til ca. 1288, hvor
byen får købstadsrettigheder. Torben Hansen har mange års praktiske erfaringer og
viden om mange arkæologiske udgravninger i Slagelse-området. Fundene fra disse
udgravninger, oldtidsminder samt viden fra skriftlige kilder er grundlaget for bogen,
der vil beskrive forfatterens opfattelse af byens historie. Bogen bliver på ca. 168
sider
Bogen præsenteres denne aften for første gang, og Slaglosias medlemmer får udleveret bogen GRATIS – forudsat at kontingentet er betalt på vedlagte girokort! Ellers
koster bogen 175,00 kr. Det er Slaglosia, der står for udgivelsen. Skynd dig derfor at
betale kontingentet på 125,00!

Læs om planlagte foredrag i efteråret samt indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der er endnu et foredrag tilbage af forårets foredragsrække – og vi er ved at planlægge efterårets tre foredrag!
Selv om du evt. ikke har fulgt de to første foredrag i foråret, der allerede er afviklet, kan du
godt deltage som gæst i det sidste, der er beskrevet nedenstående. Det koster 100 kroner pr.
deltager, og beløbet betales ved indgangen.
Torsdag den 7. marts 2013: ”Tekstiler fra Rådhuspladsen” ved Charlotte Rimstad og
Lena Andersen, Københavns Museum. Slagelse Bibliotek kl. 19.00-ca. 21.00
Charlotte Rimstad er forhistorisk arkæolog og PhD-studerende og Lena Andersen er museumsinspektør og mag.art i forhistorisk arkæologi – begge arbejder på Københavns Museum.
Udgravningerne på Københavns Rådhusplads har
bidraget med et væld fra middelalderen, renæssancen
og oplysningstiden. De gode bevaringsforhold i voldgravsopfyldet fra 1660’erne har været gunstige for
bevaringen af bl.a. tekstiler – en fundgruppe, som
ellers sjældent er at finde i arkæologiske udgravninger. Tekstilerne kan fortælle om datidens produktion,
mode og import. Her får vi både information om de almindelige folks stoppede strømper,
men også om de finere folks silketøj, og fundene udfylder således et stort hul i den danske
modehistorie. Det var overraskende for arkæologerne at mængden af læder var så stor og at
bevaringstilstanden var så god. Der er fundet sko, handsker, bælter, bogbind, knivskeder,
punge og meget mere. Skoene er en særligt omfattende fundtype og er en spændende kilde til
de mænd og kvinder og drenge og piger, som bar dem. De fundne sko fortæller også om
skomagerne, der lavede, solgte og reparerede skoene. Kom og hør hvad fundet af de gamle
tekstiler og det gamle læder kan berette om den fortidige hverdag i byen.

Efterårets foredrag
Der er endnu lang tid til efteråret og forhåbentlig skal vi have en rigtig god sommer inden. Vi
har derfor endnu ikke truffet de endelige aftaler, men vil gerne allerede nu løfte sløret for,
hvad vi arbejder med.
Datoerne skulle ligge nogenlunde fast, og det bliver:
 Torsdag den 26. september 2013 kl. 19.00
 Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00
 Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 19.00
Alle tre gange på Slagelse Bibliotek. Skriv allerede nu datoerne i kalenderen!
Vi ved endnu ikke hvilke af de tre efterfølgende foredrag, der bliver holdt på hvilke af de tre
datoer – det vil foredragsholdernes kalendere være med til at bestemme.

Husk: Der er tale om foreløbige planer – virkeligheden kan indhente os, hvorfor vi
forbeholder os ret til ændringer. Som sædvanlig vil foredragene blive udbudt gennem
LOF, Slagelse. Hold derfor øje med deres efterårsprogram.
Foredrag 1: Ny museumsstruktur på Vestsjælland.
Pr. 1. januar 2013 skete der en stor fusion af muserne på Vestsjælland. Museerne i Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Historien Hus
– Ringsted Museum og Arkiv samt Sydvestsjællands Museum i
Sorø blev lagt sammen til én ny enhed: Museum Vestsjælland. Vi
ved endnu ikke hvad det vil betyde generelt og specielt på arkæologiområdet, men planlægger at invitere den kommende leder af
arkæologiområdet til at komme og fortælle og fusionen og de
fremtidige planer og opgaver. Herunder vil det være spændende at
høre om hvad vedkommende forestiller sig i forhold til deltagelse
af frivillige amatører i arkæologiske udgravninger. På billedet ses formanden for muse-

umsbestyrelsen Carsten U. Larsen, der er direktør for Folketinget og tidligere direktør for Nationalmuseet. Hen er aktuelt i gang med ansættelsen af ny direktør for Museum Vestsjælland.
Foredrag 2: Borgcentret i Vordingborg
Som det sikkert er mange bekendt er der bevilget en pæn sum
penge til etablering af et borgmuseum på ruinterrænnet i
Vordingborg. I forbindelse med reetableringen af voldgrave
m.v., er der gjort et par sensationelle fund. Billedet viser fx
Gåsetårnets søstertårn fra omkring 1360, der blev fundet i
voldgraven. Vi planlægger at få en relevant person fra borgmuseet til at komme og fortælle om projektet med borgmuseet samt naturligvis om de spændende fund, der er gjort indtil nu i forbindelse med arbejdet.
Foredrag 3: De arkæologiske fund ved Tissø
Vi planlægger at få amatørarkæolog Gunnar Jørgensen til at komme og fortælle om udgravningerne og de mange fund, der gennem årene har afdækket områdets historie, især i jernalder og vikingetid, hvor der lå en stormandsgård ved den nuværende Fugledegård. Gunnar Jørgensen bor lige i
nærheden og har via gode kontakter til de professionelle arkæologer kunne følge udgravningerne på
nærmeste hold, og har derfor også en række spændende billeder fra arbejdet.

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

