
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 i Slaglosia. 

 
Onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek, 

Stenstuegade, lokale 1 
 

Dagsorden (i henhold til vedtægterne): 

 
1) Valg af stemmetællere. 

2) Valg af dirigent. 

3) Beretning og drøftelse af foreningens virksomhed. 

4) Regnskab og budget. 

5) Indkomne forslag. 

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 Carsten Egø Nielsen og Peter Kristensen. 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 Slagslunde og Christina Veng Christensen. På valg som 

revisorsuppleant er Mogens Pedersen 

10) Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, jf. dagordenens punkt 5, skal være 

formanden Torben Hansen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså senest tirs-

dag den 17. marts 2015. (Adresse: Torben Hansen, Bakkevej 6, 4200 Slagelse. Mail: torhan-

sen@ofir.dk. Telefon: 5853 2817). 

Der serveres kaffe med brød. 

Frivillig i forbindelse med arkæologiske udgravninger. 
 
Repræsentanter fra Slaglosias bestyrelse har i efteråret 2014 deltaget i et par møder sammen 

med repræsentanter fra de arkæologiske foreninger i Holbæk, Kalundborg og Sorø. I et af 

møderne deltog også lederen af arkæologiafdelingen i den nye museumsfusion ”Museum 

Vestsjælland”. Formålet med møderne er, at få etableret et samarbejde omkring muligheden 

for, at medlemmer fra de nævnte foreninger kan tilbydes deltagelse som frivillige i arkæolo-

giske udgravninger under Museum Vestsjælland. Der er aftalt endnu et møde i februar 2015, 

og vi vil løbende orientere om samarbejdet. Sandsynligheden taler for, at interesserede skal 

starte med at tilkendegive deres interesse på et særligt skema, men nærmere om det, når vi 

ved mere. Vi har jo allerede som forberedelse til en eventuel deltagelse afviklet et detektor-

kursus, hvor der deltog en halv snes personer. 
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Læs om forårets tre foredrag, indkaldelse til gene-

ralforsamlingen samt sommerens arrangementer. 
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Forårets foredragsrække   
Forårets tre foredrag er nu på plads, og de afvikles som sædvanligt i samarbejde med LOF. 

Bemærk at foredragene i foråret finder sted i Røde Kors lokaler på Jernbanegade 7 i Slagelse. 

Der er indgang fra Jernbanegade lige ved indgangen til City 3. Her er der en dør til højre, 

hvor der står ”Røde Kors”, og man skal op på 1. sal. Alle tre foredrag er fra klokken 19.00 til 

ca. 21.00. Prisen for de tre foredrag er i alt 300 kroner og tilmelding finder sted til LOF, 

eventuelt direkte via hjemmesiden www.slagelse.lof.dk. Har man ikke mulighed for at del-

tage i alle tre foredrag, er det muligt at deltage i foredragen enkeltvis mod en betaling ved 

indgangen på 100 kroner pr. foredrag pr. person.  

 

Torsdag den 5. februar 2015: ”Hvor boede Ladbykongen – på detektorjagt efter hans 

bolig på Nordøstfyn” ved arkæolog Claus Feveile.  

 

Omkring 900-925 blev en mægtig person gravlagt i et 22 

meter langt vikingeskib lige ned til Kerteminde Fjord. Indtil 

for få år siden var der stort set ingen spor efter bebyggelser i 

egnen omkring graven. Gennem en målrettet indsats og gen-

nem et ualmindeligt godt samarbejde med en række detek-

torførere, har situationen ændret sig radikalt. Vi tæller nu tæt 

på 3.000 fund og har opdaget mellem 15 og 20 lokaliteter 

med metalfund fra ca. 600-1200 efter Kristus. Foredraget vil 

fortælle lidt om baggrunden, samt de metoder og resultater 

vi foreløbig er nået frem til.  

 

 

Torsdag den 19. februar 2015: ”Den store Jellingesten og Harald Blåtand” ved histori-

ker ph.d. Torben Svendrup. 

 

Det påstås, at den store sten i Jelling i år 

blev rejst for 1.050 år siden – det er der nu 

ingen, der kan sige med bestemthed. Dette 

foredrag handler om denne sten, som også 

kaldes ”Danmarks dåbsattest”. Teksten på 

stenen er: HARALD KONGE BØD 

GØRE KUMLER DISSE EFTER GORM 

FADER SIN OG EFTER THYRA 

MODER SIN, DEN HARALD SOM SIG 

VANDT DANMARK AL OG NORGE 

OG DANERNE GJORDE KRISTNE. Denne tekst sættes i forhold til Harald Blåtand. Der er 

en række spørgsmål, som umiddelbart rejser sig:  

 

 Hvem var han? Hvad er Danmark?  

 Hvad menes der med denne tekst? Gjorde han danerne kristne? Og hvorfor?  

 

En vigtig del af foredraget vil omhandle de store ringborge fra hans tid. 

 

Torsdag den 5. marts 2015: ”Saxo” ved arkæolog Lilith G.C. Andersen. 

 

Saxo, med tilnavnet Grammaticus, levede i slutningen af 1100-tallet og 

skrev den første Danmarkshistorie på opfordring fra Valdemar den 

Store og hans allierede Ærkebiskop Absalon. Allerede i sin samtid blev 

bogen diskuteret og tolket – og det bliver den fortsat, især blandt histo-

rikere og litteraturforskere. Lilith G.C. Andersen har bearbejdet bogen 

fra en arkæologisk synsvinkel. Og vil i foredraget fortælle om sine re-

sultater. 

 

 

  

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 følgende, herunder nogle datoer, der 

ligger fast, så du kan få dem i kalenderen: 

 

 Oprydning på Antvorskov Ruin i løbet af maj måned. 

 Rundvisning på Antvorskov Ruin i juni måned. 

 Eventuel tur til Sagnlandet i Lejre, hvor der er stenalderfestival i uge 29. 

 22. august 2015: Fremstilling og spisning af mad. De seneste to år er der med stor succes 

blevet fremstillet og spist mad fra henholdsvis stenalderen og middelalderen. I 2015 

kunne det være en ide, at fremstille mad, som de gjorde det i Antvorskov Kloster. Reser-

ver allerede nu datoen! 

 Eventuel tur til de arkæologiske udgravning i forbindelse med forbindelsen til Femern 

som opfølgning på efterårets foredrag om emnet 

 

Når vi har valgt at have særlig fokus på Antvorskov, skyldes det den voksende opmærksom-

hed på området som konsekvens af rydningen af Hunsballe-bygningerne. 

 

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

 

 8. oktober,  

 22. oktober og  

 26. 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 bli-

ver fastlagt. Men reserver allerede nu de fastlagte datoer.  

 

Er du interesseret i 6 gange årligt uforpligtende at modtage et elektronisk lokalhistorisk ny-

hedsbrev med omtale af arrangementer og bøger med lokalhistorisk indhold, kan du tilmelde 

dig ved at sende en mail til: carsten.egoe.nielsen@hotmail.com 
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