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Kære gildevenner!
Er det for sent at sige Godt Nytår, jeg
gør det alligevel. Nu er landsgildemesteren ved at vågne efter vinterdvalen, så
her er lidt forskelligt.
Vi har fået nyt præsidiemedlem, idet Lis
har ønsket at blive afløst og Gyldenløves gilde har valgt Kirsten Pilgaard
som nyt præsidiemedlem. Lis er stadigvæk gildemester. Tak til Lis for dine
mange år i præsidiet og velkommen til
Kirsten.
2: Baptisternes håndbog:
Jytte har sendt rettelser til rette sted.
3: Tørklæder:
Der er bestilt 10 tørklæder på korpskontoret (de findes kun i en størrelse),
de bliver sendt til Kurt og regning til Ulla.
Så kan det være Kurt kan få dem trykt til
næste præsidiemøde.

4: Briller i Afrika
Susi Baggesen har lovet at skrive til
Gildenyt om briller i næste uge, idet hun
har ligget syg. Jeg skrev til Hartvig
Weber-Hansen inden de rejste, men jeg
var nok for sent ude, da jeg ikke har hørt
noget. Han har tidligere lovet noget på
skrift, når de kom derned her i februar,
så mon ikke det lykkes.

5: Arbejdsweekend på Øksedal
Jytte har skrevet til Søren Jacobsen
hvordan arbejdsweekenden på Øksedal
skal koordineres i Bededagsferien. Der
kommer (forhåbentlig) mere i næste
Gildenyt.
6: Hjemmesiden
Alle gilder opfordres til at tilsende Carl
Peter Bylund noget til hjemmesiden, så
den ikke ser kedelig ud – pt. er det kun
Sysselgildet der har noget på.
7: Støttekontobrev
Der er sendt breve om ansøgning til
støttekontoen til kredsene via korpskontoret, som distribuerer disse.
8: Spejderlejr 2012
Carl Peter og Jytte Kjølby har været ved
at brygge et nyhedsbrev om Spejdernes
lejr 2012 med praktisk information.
Denne information kan du se på et
særskilt informationsark, som hedder
landsgildenyhedsbrev 3a februar.

Danske Baptistspejderes Landsgilde,
LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 3 - februar 2012
Det er vedhæftet som særskilt fil, da det
er beregnet til dem, der overvejer at
tage med på lejren.
Du er naturligvis velkommen til at læse
informationen, så du ved, hvad det
handler om at komme på en stor lejr,
hvor der er masser af forberedelser
både før, under og efter lejren.
Skulle du, som læser dette nyhedsbrev
ikke have fået den særskilte fil, og gerne
vil have den, kan du blot henvende dig
til redaktøren, som selvfølgelig vil maile
den til dig.
9: Redaktørens hilsen
Livet er som et piano.
De hvide tangenter er lykkelige stunder og de sorte
tangenter er triste stunder.
Men husk:
Du må spille på begge farver for at få god musik ♥
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mailadresser:
Jeg vil meget gerne, at de af vore støttemedlemmer, der endnu ikke har tilsendt mig deres
mailadresse – gør dette – det sparer os for en del
portoudgifter, som kan bruges til mange andre
gode formål !

Danske Baptistspejderes landsgilde:
Landsgildemester:
Jytte Kjølby
Løkkenvej 358, Stenum
9700 Brønderslev
Tlf. 9883 8188 Mobil 20 24 94 45
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 29 67 65
Email: alice-stolt@jubii.dk
Landsgildeskatmester:
Ulla Lauritsen
Tlf. 8694 2704 mobil: 53 20 27 04
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:
Kirsten Pilgaard
Tlf. 4636 7633 Mobil: 30 26 76 33
Email: k.pilgaard@mail.tele.dk
3. ordensmester:
Steen Brændholt
Tlf. 22 80 32 50
Email: l.s.brandholt@gmail.com
Arkivar:
Karl Heilesen, Tlf. 5918 5710
Landsgildets hjemmeside:
http://landsgildet.dbs.dk
webmaster: Carl-Peter Bylund
Gildenyt/Landsgildenyhedsbrev:
Redaktør Kirsten Jul Bøgsted
Baldersbækvej 40, 2635 Ishøj
Tlf. 4371 0889 , mobil: 28 69 44 53
E-Mail: boegsted@dbs.dk
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