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REFERAT AF LANDSGILDETINGET
- 27. august, 2011 på ”Hulemosegård”, Nyråd ved Vordingborg.
0. Valg af referent vedr. landsgildeweekenden
- valgt ved weekendens åbning: Carl Peter Bylund, Sysselgildet..
1. Valg af dirigent: Kurt Bøgsted, Ube-Maso gildet.
2. Valg af stemmetællere: Birk Sandbæk, Ex-Voto gildet og Lars Kildelund, Den
blå Lilje, blev valgt.
3. Godkendelse af dagsordenen: Dagsordenen blev godkendt med ændringer af
rækkefølgen af underpunkterne under punkt 8 a) og tilføjelse af pkt. 8b i):
Klokkestablen på Øksedal. Dirigenten konstaterede endvidere, at dagsordenen
for Landsgildets Støttekontos generalforsamling ikke fremgik af den trykte
dagsorden. Den følger dog dagsordenen, som nedfældet i kontoens vedtægt.
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4. Præsentation og optælling af tilstedeværende, stemmeberettigede, gilder samt
gilde- og landsgildegruppemedlemmer pr. 1/1-2010.

Ex-Voto gildet
Ube-Maso gildet
Sirius gildet
Gyldenløves gildet
Syssel gildet
Den blå Lilje
Landsgildegruppen
Landsgildets gæster
i alt

Medl. 1/1/11 Tilstede
19
8
10
8
9
5
13
3
35
4
18
4
10
3
114

35

Gæster mfl.
1
1
1

2
5

Landsgildemesteren (LGM) rettede en særlig velkomst til landsgildets gæster:
Anita Lindholst fra Baptistkirken i Danmark (BiD) og ægtefælle Svend.
5. Protokol v/landsgildekansleren. Protokollen fra landsgildetinget august 2010 i
”Nyvangslejren” ved Bækmarksbro, som trykt i Gildenyt (GN) nr. 4, dec. 2010,
blev godkendt uden kommentarer.
6. Landsgildemesterens beretning. LGM gennemgik årets aktiviteter og indledte
med en stor tak til Ex-Voto gildet, som stod for sidste års landsgildeweekend. I
forbindelse med et fælles ledelsesmøde i november på Øksedal for BiD, BBU og
DBS, måtte vi desværre afslå ønsket om at stå for madlavningen, ”men godt at vi
blev spurgt!”.
Reparation af klokkestablen på Øksedal, omtalt sidste år, bliver mere omfattende
end først skønnet. Mere om dette senere i dagsordenen. LGM deltog i påsken i
DBS’s førerstævne på Rebild efterskole. Her deltog flere landsgildemedlemmer i
bemandingen af caféen/kiosken. Referat senere i Gildenyt. På sidste års landsgildeweekend drøftede vi fremtidstanker for landsgildet. Efterfølgende blev der
trykt en folder og et spørgeskema til brug ved korpsets kredsbesøg – dog uden
den helt store respons. En bedre fremgangsmåde kunne være at bede korpset
om lov til at komme med et indlæg på dets kredsførersamling. Samme folder blev
i lidt ændret udgave fremlagt på BiD’s missionsstævne i Mariager. Carl Peter
Bylund havde fremstillet plakater og billeder fra landsgildet kørte på skærm. Der
blev vist interesse for sagen og positiv respons på udstillingen. Mere herom i
Gildenyt. LGM opfordrede alle til at være med til at udbrede gildesagen og gjorde
opmærksom på, at BiD’s nyhedsbrev nu bringer en notits, når nyt nr. af Gildenyt
er tilgængeligt på vores hjemmeside, ”og tak for det!”. Landsgildepræsidiet har
afholdt 2 møder i årets løb. LGM takkede i øvrigt gilderne for deres engagement,
som også gengivet i Gildenyt og præsidiet for godt samarbejde. Beretningen blev
enstemmigt godkendt.
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7. Regnskab 2010/2011 v/landsgildeskatmesteren. I landsgildeskatmesterens
fravær blev det reviderede regnskab, som forelagt i GN 2/2011, gennemgået og
forklaret af Steen Brændholt og godkendt uden yderligere kommentarer.
8. Behandling af indkomne forslag og løbende sager
- 8a ii) Landsgildepræsidiets forslag om overførsel af 3.000 kr. fra driftskontoen til
støttekontoens 80%-konto blev godkendt.:
- 8b) Fællesopgaven ”Ubuki”. Støtte til dette projekt skønnes ikke tilrådeligt. Det
skyldes manglende bæredygtighed på grund af manglende lokal ledelse. Flere
forslag er indhentet fra udsendte medarbejdere i Afrika, bl.a. et ønske om 2 gedebukke til børneprogrammet i Rwanda, og skoleuniformer, lagner og myggenet til
projekter i Burundi. Det blev derfor besluttet, at Landsgildepræsidiet bemyndiges
til at sikre, at de indsamlede ca. 10.000 kr. til Ubuki-projektet, bruges bedst muligt
til projekter i Burundi/Rwanda. Desuden finder præsidiet en ny fælles opgave,
som gilderne kan støtte. Forslag og idéer fra gilderne er også velkomne.
- 8b i) Klokkestablen på Øksedal. Resultatet af sidste års bemyndigelse til at
indhente tilbud på reparation af ophænget til klokken var, at det kunne gøres
næsten gratis ved frivillig hjælp. Nærmere undersøgelse har dog vist, at der er
omfattende råd i træværket, der derfor bør udskiftes. Dette kan udføres for ca.
5.000 kr. Det blev besluttet, at lade det være dette års fællesopgave med et
foreløbigt udlæg fra landsgildets driftskonto – og gerne med en opfordring til
gilderne uden for landsgildet om også at deltage i opgaven.
- 8c) Gildenyt v/redaktøren: Der var generel tilfredshed med bladets udseende og
indhold og ros til redaktøren, Bent-Ole Berntsen.
- 8d) Hjemmesiden v/webmasteren. Systemet har i længere tid været plaget af
virus, og der arbejdes på at få det i orden. Billeder og gildernes programmer samt
forslag til indhold efterlyses. Tak til Carl Peter Bylund.
- 8a iii) Landsgildepræsidiets forslag om evt. elektronisk udgivelse af Gildenyt for
at nedbringe de høje fremstillingsudgifter blev drøftet livligt. Der var ønsker om
fortsat ”at få et blad i hånden” og at kunne bruge det som sådan i PR-øjemed.
Mange gildemedlemmer har ikke internet-adgang. Flere modeller blev drøftet.
Følgende forslag blev vedtaget med overvejende flertal: I det kommende år udkommer 2 numre af Gildenyt i bladform samt minimum 2 elektroniske nyhedsbreve – begge dele samtidig på hjemmesiden.
- 8a i) Ube-Maso gildets forslag om, at Gildenyts redaktør kan overvære
landsgildepræsidiets møder, dog uden stemmeret, blev begrundet med, at den
nuværende redaktør udtræder af præsidiet, men føler det nødvendigt at være
orienteret om landsgildets arbejde, for at være ”klædt på” som redaktør af bladet.
Den efterfølgende drøftelse mundede ud i 2 beslutninger:
1) Landsgildepræsidiet kan ad hoc invitere relevante personer med til dets
møder, dog uden stemmeret.
2) Ube-Maso gildets forslag blev godkendt.
- 8e) Tilrettet gildeskrå godkendt på sidste års ting, forelå nu trykt til uddeling..
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9. Kontingentfastsættelse og budget
- 9a) Kontingent: Uændret kontingent – 100 kr. pr. medlem pr. år – blev vedtaget.
- 9b) Budget 2011/2012: blev gennemgået og godkendt:
(PS – Tilrettet efterfølgende af landsgildepræsidiet pga. ændret Gildenyt udgivelse, i henhold til aftale):

Indtægter Udgifter
Kontingent
11.000
Landsgildeweekend (gæster mv.)
Præsidiemøder
3.600
Gildenyt
5.500
Korpsrådsmøder, repræsentation
Køb/salg
1.000
1.000
Renter, udbytte mv.
500
Overført til Støttekontoen
3.000
12.500
Driftsunderskud
2.100
14.600
10.

1.000

500

14.600
14.600

Landsgildets Støttekontos generalforsamling – se særskilt referat.

11.
Valg
- a) Landsgildemester: Jytte Kjølby blev genvalgt for det kommende år. Hun
takkede for valget og lovede at gøre sit bedste.
- b) Lg.præsidiemedlemmer med suppleanter blev præsenteret af de lokale gilder
Lg.præsidiemedlem
Suppleant
Sysselgildet
Carl Peter Bylund
Niels Boe Kjølby
Ex-Voto gildet
Ulla Lauritsen
Henning Jul Pedersen
Gyldenløves gildet Lis Jensen
Kirsten Ledet Pilgaard
Sirius gildet
Alice Johansen-Stolt
Rigmor Pedersen
Ube-Maso gildet
Kurt Bøgsted
Nina Pilgaard
Den blå Lilje
Steen Brændholt
Oluf Jensen
- c) Revisor: Gunnar Jensen - ikke på valg i år.
- Revisorsuppleant: Søren Vestergaard – ikke på valg i år.
- d) Andre: - Arkivar. Karl Heilesen – genvalgt for 2 år.
- e) Konstituering: Med Jytte Kjølby som landsgildemester ser landsgildepræsidiet
i øvrigt således ud: Vicelandsgildemester Kurt Bøgsted, landsgildeskatmester
Ulla Lauritsen, landsgildekansler Alice Johansen-Stolt, 1. ordensmester Carl
Peter Bylund, 2. ordensmester Lis Jensen, 3. ordensmester Steen Brændholt.
- f) Det godkendtes, at vicelandsgildemester Kurt Bøgsted også fungerer som
suppleant for landsgildemesteren.
12.
Hilsner og Orientering
- a) Baptistkirken i Danmark (BiD). Anita Lindholst fra BiD’s ledelse, som udtrykte
sin glæde ved at være til stede og blandt gamle venner, gav en kort situationsrapport over, hvad der pt. arbejdes med i BiD. Det kan deles i 3 punkter:
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Missionsstævnet, forholdet til de mange nydanske menigheder og missionsprocessen. Evalueringen af dette års missionsstævne har været rigtig positiv.
Næste års stævne planlægges afholdt sammen med Missionsforbundet – ”vi er jo
kusiner og fætre!” – og ændrer navn til ’sommerstævne’. 2 nye Chin-menigheder
med base i hhv. Skjern og Frederikshavn blev optaget i BiD. Nyvalgt medlem i
ledelsen er Claus Mester-Christensen fra City Kirken. Et integrationsudvalg
hjælper nydanske menigheder med bl.a. at finde egnede lokaler og at finde rundt
i de danske love og regler og i det danske samfund. På den internationale front
kan nævnes en 2-årig forlængelse af det DANIDA-støttede Dutabarane-program i
Afrika, der arbejder med undervisning og forebyggelse af Hiv/Aids-problemet,
samt micro-finansierede projekter.
Missionsprocessen handler om at inspirere menighederne til åndelig vækst og
udvikling og til at være inkluderende og udvise omsorg. Forskelligt studiemateriale foreligger eller er under udarbejdelse. Lone Møller Hansen er ny generalsekretær på halv tid. Hendes primære opgave bliver besøg i menighederne. Anita
Lindholst sluttede med en opfordring til at holde sig orienteret, bl.a. på BiD’s
hjemmeside og i Nyhedsbrevet og gerne deltage i landskonferencerne, også
selvom man ikke er delegeret. LGM takkede, og bad Anita bringe en hilsen med
tilbage til ledelsen.
- b) Danske Baptisters Spejderkorps (DBS). Fra Pia Duebjerg, vice-spejderchef
for DBS, var modtaget en skriftlig hilsen med ønske om en god landsgildeweekend. Hun nævnte bl.a. årets førerstævne med temaet ”Fokus 2011”, hvor man
især arbejdede med udviklingsplaner og processer. Sommeren har budt på
kredslejre samt en stor deltagelse i verdensjamboreen i Sverige. Det, der ellers
fylder mest i korpset pt., er planlægningen af den store fælleskorpslige spejderlejr
i Holstebro i 2012, hvor der forventes 30.000 deltagere. Hun opfordrer os til at
sætte kryds i kalenderen, ”for der bliver brug for alle ledige hænder, når den
største spejderlejr nogensinde på dansk grund løber af stabelen”.
LGM sender en tak og hilsen til Pia og DBS
- c) Andre: Fra det nye medlem af Landsgildegruppen, Lissy Landen Hedegaard,
var modtaget en hilsen med håb om, at hun kan være med på weekenden næste
år.
- d) Orientering fra de lokale gilder – trykkes af tidsmæssige årsager i Gildenyt.
13.
Eventuelt
- Sysselgildet inviterede til landsgildeweekend næste år i Tversted nær Hjørring.
- Lise Kildelund takkede for hilsnen til Odense-kredsens 80-års jubilæum.
- LGM opfordrede til deltagelse i 2012-lejren (Uge 30. 21.-28. juli). Der kan blive
brug for os i f.eks. købmandsbutikken, caféen og i spejderaktiviteter.
- Carl Peter Bylund fortalte kort om arbejdet i Polen: 180 spejdere deltog i årets
sommerlejr, herunder også katolske spejdere! Den lille menighed i Lubin har fået
overdraget en grund til kirkebyggeri – for kun 1% af grundens værdi og Lego har
doneret 100 kg klodser til et handicaphjem. Legoklodserne køres til Polen af CPB
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LGM sluttede gildetinget med at takke dirigenten for hans gode mødeledelse.
Ref. ajs. /medio sept. 2011

Referat af
LANDSGILDETINGETS STØTTEKONTOS GENERALFORSAMLING
- afholdt 27. august, 2011 på ”Hulemosegård”, Nyråd ved Vordingborg.
(pkt. 10. under landsgildetingets dagsorden)
1. Valg af dirigent: Kurt Bøgsted.
2. Protokol v/sekretæren
- fra generalforsamlingen august 2010, som trykt til Gildenyt nr.4/2010, blev
godkendt uden kommentarer.
3. Formandens beretning. Af de modtagne ansøgninger i år valgte bestyrelsen
at støtte: Sæby kreds med 2.000 kr. til rafter og raftestativ, Holbæk kreds med
3.000 kr. til et kajak-projekt og Østhimmerland/Vaarst med 1.700 kr. til
sommerlejrdeltagelse. Med de midler vi har til rådighed kan vi ikke støtte
enkeltpersoners deltagelse i store arrangementer som f.eks. verdensjamboreer. Nu får vi se, hvad der indløber af ønsker i forbindelse med næste års
store fælleskorpslige lejr.
Beretningen blev godkendt enstemmigt.
4. Regnskab 2010/2011. Det reviderede regnskab, som trykt i Gildenyt 2/2011,
blev gennemgået og efterfølgende godkendt enstemmigt.
Bestyrelsen blev opfordret til at overveje lettere omsættelige værdipapirer.
5. Indkomne forslag
- ingen
- Den tilrettede vedtægt godkendt på sidste års generalforsamling, lå
færdigtrykt til uddeling.
6. Eventuelt
- intet
Ref. ajs,
medio sept. 2011
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Sct. Georgs gildernes
Landsgildeting
Landsgildet havde modtaget en indbydelse til at overvære Sct. Georgs Gildernes Landsgildeting i Århus d. 16.-18.
september 2011 i Per Kirkeby Auditoriet
på Århus Universitet.
Jeg havde meldt mig til at deltage lørdag, og mødte op med spændt forventning i god tid inden åbningen kl. 10,00.
Der blev også tid til en kop kaffe med
rundstykke i forhallen ved auditoriet.
Århus gilderne stod for det praktiske
arrangement og bød velkommen til
Århus. Der var også et velkommen til
byen fra borgmester Jacob Bundsgaard.
Landsgildemester Lone Erkmann aflagte
en supplerende beretning til den beretning, som havde været tryk i deres blad.
Landsgildeledelsen havde sammen med
distriktsgildemestrene arbejdet med nye
love og vedtægter i et par år, og de skulle nu vedtages på landsgildetinget.
En proces der tager lidt tid, når det skal
gennemgås § for §, men det kan jo nu
engang ikke være anderledes.
I en stemmeoptællingspause fik jeg lejlighed til at bringe en hilsen fra vores
landsgilde og fortælle, om hvad vi arbejder med for tiden.
Landsgildemesteren beklagede, at der
ikke havde været en repræsentant fra
Sct. Georg Gilderne til vore landsgildeting, men de venter stærk tilbage.
Tak fordi I sendte mig.
Med gildehilsen Jytte
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Klokkestabelen
arbejdsweekend
Her er lidt til jeres kalender. Jeg har
snakket med Søren Jacobsen, Øksedaludvalget, og de har arbejdsweekend
på Øksedal i St. Bededagsferien fra 4.6. maj 2012, så det vil være godt om
nogle fra landsgildet kan komme og
hjælpe med at bygge klokkestabelen i
løbet af den weekend.
Om vi skal bruge 1 eller 2 dage til byggeriet er lidt uvist, men det aftaler vi
nærmere, når vi kommer ind i det nye
år. Så det praktiske venter vi med.
Dette blot for at de som har lyst og tid,
kan få sat et stort kryds i en til tider
overfyldt kalender.
Med gildehilsen Jytte
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bliver en kæmpe oplevelse for spejderne og alle andre, som deltager i gennemførelsen af lejren.

Korpsrådsmøde d. 26.11.
på Øksedal
I weekenden 25.-27.11 var der fælles
ledelsesmøde på Øksedal. Jeg var inviteret til at deltage i korpsrådets separate
møde. Det var som altid dejligt at være
sammen med ”rødderne”, som gør et
stort stykke arbejde for korpset.
Vi startede med en runde, hvor hver
især fortalte om en positiv oplevelse
siden sidst.

Næste store opgave bliver en nordisk
lejr i Sverige i 2013. Niels Dam
(spejderchef, red.) mente, at der også
her kunne blive brug for et par hjælpende hænder fra gildespejdere. Så vi har
meget at se frem til.
Det var lidt fra den del af korpsrådsmødet, jeg var med til.

Korpset var fået nyt kommunikationsudvalg. De fremlagde visioner for deres
fremtidige arbejde med at tegne et positivt billede af spejderarbejdet, støtte
kredse i at være synlige i nærområdet
og meget mere.

Med gildehilsen Jytte

Siden førerstævnet har man arbejdet
meget med fokus på kredsene, da det er
i kredsene, det grundlæggende spejderarbejde er.

På landsgildetinget i august vedtog vi
forslag til fordeling af pengene fra
Ubuki-projektet.

Vi så en lille film fra Rolandlejren i efterårsferien. Det havde været en kold affære, men de havde haft en fantastisk oplevelse.
Førerstævne næste år Fokus 2012
bliver i Tølløse, og her vil man rigtig
kræse for førerne. Det bliver spændende at se, hvad det går ud på.

UBUKI-projektet
Bier – Briller

Gedebukke: Edouard fra LLCCM projektet i Rwanda fortæller, at der er indkøbt 2 gedebukke, og at familierne nu
kan få ”betjent” deres geder. Nu skal
familierne så oplæres i brugen af mælken. Hartvig Weber-Hansen, som har
hjulpet os med projektet, vil følge op på
hvordan det går, også når de skal på
besøg i Rwanda i februar måned.
Burundi: På Missionsstævnet i Mariager
talte vi med Susi Baggesen om, hvad vi
kunne hjælpe med der. På det tidspunkt
ønskede Susi penge til skoleuniformer,
lagner og myggenet, hvilket vi jo talte
om på landsgildetinget.

Korpset er blevet godkendt til momsfritagelse, så tak for jeres deltagelse i
Gaver der gavner.
Ellers bliver der jo arbejdet meget intenst med Spejdernes lejr 2012, som
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Efter at Susi kom tilbage til Burundi efter
sommerferien, fandt hun ud af, at briller
til skolebørnene, så de kunne følge med
i skolen, var et stort problem. Susi har
spurgt om hun måtte bruge pengene til
briller. Vi tog det op på præsidiemødet i
oktober og besluttede, at det er Susi,
der står i udfordringerne, og derfor ved
hvor behovet er størst. Vi har meddelt
Susi, at hun må bruge pengene, hvor
hun finder behovet størst.

Mail til redaktøren efter 1.
Landsgildenyhedsbrev
Kære Kirsten
Ved invitationen til fællesspejderlejr til
sommer - læste jeg jeres nyhedsbrev
som du har samlet - og det var interessant og mindeværdigt at læse de navne
som man har kendt fra sin spejdertilværelse.
Vi har jo ikke noget gilde her på
Bornholm - og derfor var jeg medlem af
1. Sct. Georgsgilde på Bornholm - i
stedet - i en hel del år.

Susi har takket for den tillid, vi viser
hende og vil bruge pengene som hun
finder bedst.

Med hilsen til alle gildebrødre i DBS i
Danmark.

Både Edouard og Hartvig, Rwanda og
Zacharie og Susi, Burundi har lovet at
skrive lidt til Gildenyt/Nyhedsbrev evt.
med billeder af, hvad pengene er brugt
til.

Levy fra Bornholm

levy@spannerhansen.dk

Nu er julen her igen

Med gildehilsen Jytte

alle småbørns bedste ven;
se, den kommer atter til os, skøn og
blid.
O, hvor langsomt tiden gik, før fra skole
fri vi fik
for at nyde ret den glade juletid.

Hver gang du vælger at
give et menneske din
omsorg, betyder du en
afgørende forskel for
verden.

Kan I huske den sang. Hvert år når julen
nærmer sig kører teksten og melodien i
mit hoved, og minder mig om søndagskolens juletræsfester i kirken. Sangen
er åbenbart ikke in længere, for jeg måtte tilbage til min gamle spejdersangbog
for at kontrollere, at jeg nu også kunne
huske teksten helt korrekt.

Vær taknemlig for at du
har kærlighed, styrke og
mod nok til at bryde dig
om andre.

Visdomsord fra redaktøren
Der er forventninger til os alle i advents
/juletiden. For børnene er det julekalenSide 9
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dertid, udflugter til julestuer, afhentning
af juletræ, gaver, julelys, fri fra skole og
fejring af Jesus fødselsdag, som det
også er for os voksne. Her i adventstiden må vi gerne være børn, som har
haft lidt flere fødselsdage.

Hermed vil jeg gerne ønske alle vore
gildesøstre og –brødre og alle øvrige
læsere af vores Gildenyt/Nyhedsbrev en
Glædelig jul og et velsignet Nytår.
Med gildehilsen Jytte

I advents/juletiden er der mange traditioner som helst skal opfyldes. Alt skal
helst være hjemmelavet, småkager, rød-beder, sylte, rullepølse, grønlangkål,
konfekt og m.m.
Midt i alle traditionerne må vi ikke glemme, at det er det nye kirkeår og Jesu
fødsel vi fejrer.
Så lad os huske at stoppe op og lade
sjælen indhente os, sætte os med en
kop kaffe, besøge moster Anna, gå en
tur på kirkegården, glæde naboen med
en juledekoration og nyde juletiden med
familie og venner i hjem og kirke.

Danske Baptistspejderes Landsgilde:
Landsgildemester:
Jytte Kjølby
Løkkenvej 358, Stenum
9700 Brønderslev
Tlf. 9883 8188
Mobil 20 249 445
E-Mail: kjolby@dbs.dk
Vicelandsgildemester:
Kurt Bøgsted
Tlf. 4371 0889
mobil: 23 920 940
E-mail: kb@dbs.dk
Landsgildekanlser:
Alice Johansen-Stolt
Tlf. 3252 2443
mobil 20 296 765
Email: alice-stolt@jubii.dk

Landsgildeskatmester:
Ulla Lauritsen
Tlf. 8694 2704 mobil: 53 202 704
Email: ulla.arne@mail.tele.dk
Landsgildets bank konto:
7110 745 1024
1. ordensmester
Carl Peter Bylund
Tlf.9897 1447
Email: cp@bylund.dk
2. ordensmester:
Lis Jensen
Tlf. 4637 0406 Mobil: 27 590 406
Email: lisoggunner@live.dk

3. ordensmester:
Steen Brændholt
Tlf. 22 803 250
E-Mail: l.s.brandholt@gmail.com
Arkivar: Karl Heilesen
Tlf. 5918 5710
Gildenyt/Landsgildenyhedsbrev
P.t: Kirsten Bøgsted
Baldersbækvej 40
2635 Ishøj
boegsted@dbs.dk 437108 89
Tryk: telau aps, Hedehusene
Landsgildets hjemmeside:
http://landsgildet.dbs.dk
webmaster: Carl-Peter Bylund
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