Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 i Slaglosia.

SLAGLOSIA
NYT

Torsdag den 15. februar 2018 kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade, lokale 2.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)

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, herunder bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter.
(se nedenstående).(forslag vedlagt/vedhæftet)
Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg som bestyrelsesmedlemmer er Hans Peter Hansen og Søren Veng Christensen.
På valg som suppleanter er Solveig Herthoni Hansen og Kjeld Peter Ahlmann Olesen.
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
På valg som revisorer er Johnny Schmidt og Christina Veng Christensen. På valg som
revisorsuppleant er Mogens Pedersen
Eventuelt.

www.slaglosia.dk
Januar 2018

MEDLEMSNYT

Læs om kommende arrangementer samt indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Carsten Egø Nielsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså senest onsdag den 7.februar 2018.
(Adresse: Holstebrovej 39, 4200 Slagelse. Mail:carsten.egoe.nielsen@hotmail.com. Telefon:
23 44 44 92).
Efter generalforsamlingen vil lederen af Forsorgsmuseet på Andersvænge, Henning Jahn,
fortælle om ”Andersvænge og åndssvageforsorgens historie”. Der serveres gratis kaffe
med brød.
Vedrørende dagsordenens punkt 6 ”Behandling af indkomne forslag: På generalforsamlingen i 2017 blev det enstemmigt vedtaget, at lade bestyrelsen arbejde videre med et forslag
om at udvide Slaglosias virkeområde, såvel emnemæssigt som geografisk. Derfor har bestyrelsen udarbejdet forslag til ændrede vedtægter. Det er specielt i de første paragraffer, der er
forslag til justeringer. Foreningens organisering o.l. er stort set uændret i forhold til de nuværende vedtægter. Forlaget bliver mundtligt yderligere begrundet på generalforsamlingen. Bestyrelsen håber på generalforsamlingens opbakning til de ændrede vedtægter.
Det er en forudsætning for at kunne deltage og stemme på generalforsamlingen, at man
har betalt kontingent for 2018. Skynd dig derfor at betale med det samme. Kontingentet kan betales via netbank.

HUSK AT BETALE 125 KRONER I KONTINGENT
FOR 2018 (se betalingsoplysninger på ovenstående girokort, der kan anvendes i netbanker.

Forårets foredragsrække
Forårets tre foredrag står for døren. Som sædvanlig afvikles de i samarbejde med LOF.
Torsdag den 22. februar 2018: ”Middelalderundersøgelser i Kalundborg” ved arkæolog
Martin Pavon. Museum Vestsjælland.
For nogle år siden havde vi en tur til Kalundborg, hvor den lokale arkæologiforening var værter og guider på en fremragende rundvisning.
Der graves hele tiden i Kalundborg eksempelvis i forbindelse med nyanlæg eller
renovering af fjernvarmeledninger. Og
derfor kommer der hele tiden ny og supplerende viden om byens spændende historie.
Arkæolog Martin Pavon, som har holdt flere foredrag for os tidligere, vil fortælle om de seneste middelalderundersøgelser, han har foretaget i Kalundborg. Gennem foredraget fører
han os tilbage til tidligere tider med udgravninger og studier om bebyggelse, veje og torve.
Han vil også komme ind på Østborgen og dens betydning for Kalundborg. En af Martin
Pavons teorier er blandt andet, at Kalundborg måske allerede i 1100-tallet bestod af en befæstet Højby med to borge. Med andre ord, at Østborgen er 200 år ældre end hidtidig antaget,
og derfor samtidig med Vestborgen.
Torsdag den 8. marts 2018: ”Seneste nyt om Borgring” ved museumsinspektør Nanna
Holm, Museum Sydøstdanmark.
Da Borgring tæt ved Køge jo har vist sig at have en
del lighedspunkter med vores lokale Trelleborg, har
vi fuldt udgravningen af Borgring tæt. Flere gange
har vi haft foredrag om det nye borganlæg. Men der
er sket meget siden sidste foredrag, eksempelvis
som resultat af udgravningerne i sommeren 2017.
Det gamle borganlæg ved Køge Å fik i 2014 sin
rette plads i historien, da det kom frem, at der her
netop 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. Nanna Holm fortsætter, hvor hun slap ved det sidste
foredrag om Borgring. Der er siden kommet en del mere frem om Borgrings hidtil ukendte
fortid. Der er nu fundet svar på flere af de spørgsmål, der var ved det sidste foredrag. Nanna
kan nu give et klart billede af hele borgens historie - næsten!
Torsdag den 22. marts 20178 ”De arkæologiske udgravninger ved Tidselbjerget i Slagelse” ved arkæolog Jesper Bork, Museum Vestsjælland.

Lidt nord for Slagelse - ved Tidselbjerg, begyndte en arkæologisk udgravning i november
2017 og var planlagt til at vare omkring 3 måneder. Men der dukkede så mange spændende fund
op, så udgravningerne blev meret omfattende.
Den middelalderlige by, der lå her, kan give
mange oplysninger om, hvornår denne by blev
nedlagt og lagt under Slagelse Købstad. De
mange forventninger, der var til udgravningen,
er således allerede indfriet i stort omfang. Vores
foredragsholder, arkæolog Jesper Bork, er leder af udgravningen og vil fortælle om fund, og
hvad udgravningen indtil nu har tilført vores lokale historie. Der er fundet i omegnen af 850
små forskellige anlæg, der skal undersøges.
Alle tre foredrag er på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse, 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). Hele foredragsrækken koster 310 kroner.

Lokalhistorisk samarbejde mellem Slaglosia, Slagelse Arkiverne, Slagelse Bibliotekerne og Slagelse Museum.
Vi har så småt taget de første skridt til et samarbejde med andre lokalhistoriske aktører i Slagelseegnen. De første fælles arrangementer vil emnemæssigt beskæftige sig med Slagelse under besættelsen 1940-45. Den 27. marts bliver der afviklet en Historie-café på Slagelse Bibliotek, hvor der først er et oplæg om temaer fra besættelsestiden. Herefter bliver der en quiz
med spørgsmål fra oplægget. Det kræver ikke forudgående viden om besættelsen at deltage,
blot, at man hører godt efter under oplægget, der præsenteres af Carsten Egø Nielsen. Der
bliver senere lignende arrangementer på bibliotekerne i Korsør og Skælskør.
Den 3. maj kl. 19.00 markerer vi 73-årsdagen for befrielsen dagen efter. Det sker med en byvandring ”I besættelsestidens fodspor i ”, hvor vi ser og hører om nogle af de begivenheder,
der fandt sted i Slagelse under besættelsen. Der kan kun deltage 25, og turen begynder og
slutter på Slagelse Museum, hvor der er kaffe og hjemmebag. Tilmelding efter først til mølleprincippet til: carsten.egoe.nielsen@hotmail.com eller tlf. 58 50 66 20.
Det er Carsten Egø Nielsen, der i 2014 udgav en bog om Slagelse under besættelsen, der er
guide på byvandringen. Det koster 50 kroner at deltage, inklusive guidning, kaffe og kage.

Sommerens og efterårets arrangementer.
Vi er langt fremme med planlægningen af sommerens arrangementer, men endnu er ikke alle
detaljer på plads. Nærmere følger i næste Slaglosia-Nyt, der udsendes omkring midten af maj
måned. Følge også med på hjemmesiden www.slaglosia.dk, der løbende opdateres.

Kontingentbetaling:
Vi kan konstatere, at stort set alle medlemmer betaler kontingent via netbank. Derfor udsender vi ikke længere girokort, men alene oplysninger om vores konto, se forsiden af nyhedsbrevet. Har du problemer med at betale kontingent, kan du kontakte vores kasserer Hans Peter Hansen på telefon 58 54 42 09.

