Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017 i Slaglosia.

SLAGLOSIA
NYT

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade, lokale 2.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virke.
Generalforsamlingens drøftelse af og spørgsmål til beretningen.
Regnskabsaflæggelse samt spørgsmål hertil.
Behandling af indkomne forslag (se nedenstående).
Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg som bestyrelsesmedlemmer er Torben Hansen, 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 Schmidt og Christina Veng Christensen. På valg som
revisorsuppleant er Mogens Pedersen
10) Eventuelt.
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Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Torben Hansen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså senest onsdag den 15. marts 2017.
(Adresse: Torben Hansen, Bakkevej 6, 4200 Slagelse. Mail: torhansen@ofir.dk. Telefon:
5853 2817).
Der serveres kaffe med brød.
Vedrørende dagsordenens punkt 6 ”Behandling af indkomne forslag”: Bestyrelsen har
haft nogle indledende overvejelser og drøftelser om at justere Slaglosia’s virke og arbejdsområder. På generalforsamlingen vil der foreligge et oplæg til drøftelse. Kort fortalt må vi konstatere, at det ikke er muligt for Slaglosia at tilbyde medlemmerne mulighed for deltagelse i
arkæologiske undersøgelser og udgravninger. Disse ting varetages af Museum Vestsjælland,
hvor interesserede kan melde sig som frivillige. Vi må også konstatere, at der ikke eksisterer
en historisk/lokalhistorisk forening for Slagelse. Oplægget vil derfor handle om, hvorvidt
Slaglosia skal arbejde hen imod at blive en sådan forening, der bredt kan beskæftige sig med
alle historiske emner, herunder arkæologiske, med hovedvægten på den lokale historie.
Det er en forudsætning for at kunne deltage og stemme på generalforsamlingen, at man
har betalt kontingent for 2017. Skynd dig derfor at betale med det samme. Girokortet
kan også betales via netbank.

Læs om kommende arrangementer samt indkaldelse til ordinær generalforsamling.
HUSK AT BETALE 125 KRONER I
KONTINGENT FOR 2017 (girokort vedlagt)

Forårets foredragsrække
Forårets tre foredrag står for døren. Som sædvanlig afvikles de i samarbejde med LOF.
Torsdag den 9. februar 2017: ”Vikingeborgen ved Køge” ved museumsinspektør, cand.
mag. Nanna Holm, Museum Sydøstdanmark.
Vi har tidligere afviklet foredrag om borganlægget
”Borgring”. Men der er sket meget siden da. Det
gamle borganlæg ved Køge Å fik i 2014 endelig sin
rette plads i historien, da det kom frem, at der her var
tale om en vikingeborg af trelleborgtypen. Nyheden
gik verden rundt, og fundet blev kåret som værende
blandt de 10 største arkæologiske opdagelser i verden. I sommeren 2016 kastede Danmarks Borgcenter
sig ud i et 3-årigt forskningsprojekt, hvor arkæologiske udgravninger og naturvidenskabelige undersøgelser vil give svar på nogle af de mange spørgsmål om vikingeborgens tilblivelse, alder og
brug. Følg med i det spændende projekt, og hør museumsinspektør Nanna Holm fortælle historien bag fundet af Borgring, Danmarks nye trelleborganlæg, de nyeste resultater og de
kommende års arbejde med forskning og formidling af Borgring. Nanna Holm står som nummer 4 fra venstre sammen med resten af udgravningsholdet.
Torsdag den 23. februar 2017: ”Forhistoriske befæstede landsbyer” ved lektor Per Ole
Rindel.
I den tidlige jernalder skiller enkelte jyske landsbyer sig ud ved at være befæstede. Bebyggelsen
i disse landsbyer udgøres af periodens almindelige langhuse, men i stedet for spinkle hegn er
husene omsluttet af enten voldgrave og palisader
eller af de særprægede ”hulbælter”, som nærmest kan karakteriseres som forhistorisk minebælte. Befæstede landsbyer med langhuse optræder også i en ganske anden sammenhæng.
Foredraget var også med i foredragsrækken fra efteråret 2016, men ved en beklagelig misforståelse, kom Per Ole Rindel ikke den pågældende aften. Deltagere, der betalte for foredraget i
efteråret 2016, kan enten gratis deltage den 23. februar eller betale for hele forårets foredragsrække, og herefter få 100 kroner retur den 23. februar.
Torsdag den 9. marts 2017: ”Massegrave ved Strøby Egede” ved kulturarvschef Kristoffer Buch Pedersen, Museum Sydøstdanmark.
En ganske almindelig dag i 1986 i Strøby Egede har Kirva Rahbek lige sat spaden i jorden
for at udvide sin karpedam. Pludselig stopper hun brat, for op af jorden stikker en knogle.
Hun graver forsigtigt videre og endnu en knogle dukker op. Det kunne lyse som starten på en

gyserkrimi, og det var da også en 7000 år gammel massegrav, der blev fundet i baghaven. Otte
børn og voksne var blevet stedt til hvile i den
samme grav, anlagt midt på en stor boplads, der
lå beskyttet, hvor Tryggevælde å løber ud i
Køge Bugt. Gravfundet blev starten på sagen om
Danmarks ældste mordgåde. Hør Kulturarvschef
og arkæolog Kristoffer B. Pedersen fortælle den
spændende historie om ritualer, familie og køn i
stenalderen. Ud over Strøby Egede graven vil
foredraget fokuserer på ældre stenalder, der udgør 99,6% af vores kulturelle fortid.
Alle tre foredrag er på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse, store mødesal, klokken 19.00. Tilmelding og betaling kan ske via LOF: www.slagelse.lof.dk/foredrag eller man
kan møde op på dagen og betale ved indgangen. Deltagelse i enkelte foredrag koster 125 kroner pr. foredrag (medbring helst kontanter).

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 arbejder med følgende foreløbige
datoer og planer:




17. juni: Tur til Fugledegård ved Tissø samt til runestenene i Gørlev Kirke
3. august: Byvandring i Slagelse
12. august: Historisk mad

Herudover kan vi allerede nu oplyse, at efterårets foredrag er planlagt på følgende datoer:
 12. oktober, 26. oktober og 16. november.
Stedet for foredragen 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 løbende opdateres. Reserver allerede nu de nævnte datoer.

Frivillig i Museum Vestsjælland?
Har du lyst til at være frivillig i Museum Vestsjælland, eksempelvis ved arkæologisk arbejde? De arkæologiske foreninger på Vestsjælland indsamler oplysninger om de personer,
der måtte være interesseret i at arbejde frivilligt, eksempelvis ved udgravninger eller som formidler. 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.

