
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 i 
Slagelseegnens Historiske Forening - Slaglosia 

 
 NY DATO 

Torsdag den 8. oktober 2020 kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek, 
Stenstuegade, lokale 2. 

Dagsorden: 
 
1) Valg af stemmetællere. 
2) Valg af dirigent. 
3) Beretning om foreningens virke. 
4) Generalforsamlingens drøftelse af og spørgsmål til beretningen. 
5) Regnskabsaflæggelse samt spørgsmål hertil. 
6) Behandling af indkomne forslag.   
7) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg som bestyrelsesmedlemmer er: 
Hans Peter Hansen    for 2 år, modtager genvalg 
Kjeld Peter Ahlmann Olesen  for 2 år, modtager ikke genvalg 
Carsten Egø Nielsen   for 1 år, modtager ikke genvalg 
Torben Hansen   for 1 år, modtager ikke genvalg 

Carsten og Torben trækker sig fra bestyrelsen af personlige årsager. Bestyrelsen har 
en plan for at erstatte de to samt udvide bestyrelsen til 7 medlemmer. 
På valg som suppleanter er Solveig Herthoni Hansen og Katja Groos 

9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
På valg som revisorer er Lars Rynord. På valg som revisorsuppleant er Jonna Egø 
Nielsen 

10) Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Peter Kri-
stensen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (mail: info@slaglosia.dk, tlf. 26 
15 57 43). 

Efter generalforsamling holder byrådsmedlem Pernille Ivalo Frandsen et indlæg om Ant-
vorskovudvalgets arbejde herunder formål og opgaver. Slagelseegnens Historiske For-
ening – Slaglosia er repræsenteret i udvalget ved vores tidligere formand Carsten Egø 
Nielsen. 

Det er en forudsætning for at kunne deltage og stemme på generalforsamlingen, 
at man har betalt kontingent for 2020. Skynd dig derfor at betale med det 
samme. Kontingentet kan betales via netbank. 
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Læs om kommende arrangementer samt indkal-

delse til ordinær generalforsamling. 
 

Kontingentindbetaling kan nås endnu 
Hvis kontingent endnu ikke er betalt for 2020 kan det nås endnu.  
 

KONTINGENT FOR 2020 ER PÅ 125 KR. OG SKAL 
INDBETALES PÅ GIRONR. 2328437  
 
Sommerens arrangement 

Søndag den 16. august kl. 17.00 hos Torben: Historisk mad med genforening som 
tema 

På trods af Coronavirussen har vi igen i år afsat tid til historisk mad. De seneste syv år er 
der med stor succes og med flere og flere deltagere blevet tilberedt mad fra forskellige 
perioder. I år skal vi smage på det bedste fra genforeningsperioden. Der vil fra morgen-
stunden være tyende i gang med at lave og tilberede maden under ledelse af vores besty-
relsessuppleant Solveig Herthoni. 



 

Deltagerne mødes hos Torben Hansen på Bakkevej 6 i den nordlige udkant af Slagelse 
klokken 17.00, hvor de sidste forberedelser gøres, inden vi sætter os til rette i en over-
dækket bygning for at nyde maden, Deltagerbetalingen er kun 50 kroner pr. deltager in-
klusive mad og drikkevarer (betales kontant på dagen). Af hensyn til at kunne disponere 
indkøbene, er det nødvendigt med bindende tilmelding senest onsdag den 12. august om 
morgenen til Torben Hansen, tlf. 2663 7782 eller pr. mail: torhansen@godmail.dk 

Efterårets foredragsrække   
Efterårets tre foredrag står for døren. Som sædvanlig afvikles de i samarbejde med 
LOF og hele serien kan tilmeldes på dette link https://lof.dk/slagelse/foredrag-
ture/arkaeologi-historie-foredragsraekke/id/202021.  

Tirsdag den 15. september i den store mødesal: Foredrag om Besættelsen i Sla-
gelse og omegn ved historiker og tidligere formand for Slagelseegnens Histori-
ske forening – Slaglosia Carsten Egø Nielsen 

Carsten vil i foredraget fortælle om Slagelse under besættelsen. Der vil være fokus 
på livet i byen og på de tyske soldater i bybilledet. Frihedskampen i Slagelse og om-
egn bliver gennemgået og nøglepersonerne bliver beskrevet. Carsten vil også for-
tælle om de tyske flygtninge, der kom til byen kort før befrielsen. 

Tilmelding https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture/slagelse-under-besaettel-
sen/id/202031 

Torsdag den 22. oktober i mødelokale 2: Foredrag om Den spanske syge ved 
historiker Hans Trier 

Hans Trier vil fortælle om Den spanske syge i Slagelse og omegn. Den spanske syge 
ramte Danmark i 1918 og kom i flere bølger frem til 1920. Sygdommen kostede op 
til 50 mio. dødsfald på verdensplan og mere end 15.000 danskere livet. Den ramte 
primært yngre mennesker. 

Hans vil endvidere komme ind på, hvordan Den spanske syge ramte Slagelse og ser 
på om der kan trækkes tråde til den nuværende Coronavirus. 

Tilmelding https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture/den-spanske-syge-hvordan-slagelse-
omradet-blev-pavirket/id/202032 

Torsdag den 19. marts i mødelokale 2: GRUBEHUSE I JERNALDER OG 
VIKINGETID med GRUBER AF VIDEN ved Daniel Jørgensen 
 
I yngre jernalder og vikingetid spredtes i den danske muld store mængder kostbart 
metal. I disse år genfindes metallerne i stort tal med metaldetektorer, og genstandene 
vækker igen begejstring og beundring, som de har gjort i forhistorien. Fra samme pe-
riode, og på mange af de samme pladser, finder vi også de såkaldte grubehuse. Hu-
sene har længe været omdiskuteret i arkæologiske kredse, da de på en række områ-
der adskiller sig fra alle øvrige bygningstyper i forhistorien. 
 
I foredraget ser vi dels nærmere på grubehusenes karakter, og samtidig udnytter vi 
grubehusenes genstandsinventar som enestående gruber af viden, for tabte eller ef-
terladte ting i grubehusene er ikke nedbrudt i samme grad som genstande fra jord-
overfladen. Med udgangspunkt i de fynske grubehuse vil det blive vist og fortalt, 
hvordan dette arkæologiske materiale kan anvendes til at bestemme, hvad grubehu-
sene har været brugt til, og hvordan de har indgået med den øvrige bebyggelse i jern-
aldersamfundets hverdag. 

Tilmelding https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture/grubehuse-i-jernalder-og-vikingetid-
med-gruber-af-viden/id/202033 

Alle tre foredrag er på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse, klokken 
19.00. Tilmelding og betaling kan ske via LOF: https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture 
eller man kan møde op på dagen og betale ved indgangen. Deltagelse i enkelte fore-
drag koster 85 kr. for foreningens medlemmer og 110 kroner for alle øvrige (med-
bring helst kontanter).  


