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Kære venner!
Dette er nok mest for de, som skal med
på 2012-lejren, men man kan jo fortryde
og tage med alligevel.
Jeg har fået underretning om, at
mediecentret mangler service-folk. Vi har
jo godt nok talt om proviantudlevering,
butik, kiosk med mere som job på lejren.
Dette tilbud er ikke fysisk hårdt, og vi
tilmelder os med de antal timer vi har
lyst til at arbejde.
Jeg har lovet at foretage et rundspørge,
om det er noget for os og evt. hvor
mange.
Opgaven er:
Tak for din interesse i at hjælpe i mediecentret på Spejdernes Lejr 2012.
Vores opgave på lejren er at sikre bemanding af Frontdisken, ved indgangen
til mediecentret, i tidsrummet 08.0022.00 hver dag.
Vi skal selvfølgelig være flere personer til
at dække hele vagtplanen. Det vil være
fint hvis I er nogle stykker der vil hjælp
med denne opgave.
Opgaverne i frontdisken vil være mange
bl.a.:
Tage imod gæster, administrere cykler
og ID kort, vide hvor alle er, Bestille/
sørge for mad til folk som ikke kan spise
i stabskantine pga. arbejdsopgaver, sørge for at der er kaffe og kage, fordeling
af post, tage telefon, samle lejraviser (vi
skal sikre at vi har 20 sæt komplette sæt
når lejren er slut), sørge for orden i me-

diecentret og mange mange flere opgaver. En af vores største opgaver er at
sikre at det er et godt sted at arbejde for
alle vores mediefolk.
Dette er ikke udtømmende for opgaverne
ved frontdisken, men jeg håber det kan
give et billede af opgavernes karakter.
Jeg glæder mig til at høre om hvor mange I vil komme.
Vedr. tilmelding til lejren, så medsender
jeg en vejledning, samt en kort instruktion, (kommer i særskilt nr. 6 – red.) om
hvordan man gør. Under medie skal I
vælge mediecenter”
Vi forventer at alle møder i mediecentret
fredag d. 20. juli kl. 20.00, til en fælles
opstart. Hvis det ikke er muligt, så giv
lige besked. Lejren slutter den 29. juli
Hvis du skal bo i flexlejren og gerne vil
bo i nærheden af andre fra mediecentret,
så kan du I fælles reference skrive:
Medielejr og vælg område vælges: FC5
Hvis I har spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte mig.
Det blå skriv er hvad Claus Ladegaard
skrev. Eva & Carl Peter Bylund, Boe og
jeg har talt om, at det kunne være en
hyggelig opgave. Hvad siger I til det?
Har I tilmeldt jer lejren helt eller nogle
dag p.t. kan jobvalget godt laves om.
Med hensyn til flexlejren synes jeg vi
skal holde fast i ref: DBS-gildespejder.
vi kan jo spørge, om den kan lægges i
nærheden af medielejr.
Jeg vedhæfter en jobber tilmeldings
guide. (nr. 6 – red.)
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Jeg vil gerne høre fra jer, om dette tilbud
er noget som har interesse, så jeg kan
melde tilbage til Claus Ladegaard, som
har forespurgt om hjælp.

Lørdag d. 2. juni: Bilorienteringsløb i
og omkring Odense samt Paella over
bål

Er der spørgsmål, så skriv eller ring, så
skal jeg prøve at finde svar.

Weekenden 4.-6. Maj:
Arbejdsweekend i Øksedal for dem,
som vil hjælpe til

Med gildehilsen Jytte

22.-29. Juli: Mulighed for deltagelse i
Spejdernes Landslejr

Sidste nyt fra Den Blå Lilje

Weekenden 24.-26. August:
Landsgildeweekend ved Tversted i
Nordjylland

Fredag den 3. februar holdt Den Blå Lilje
sit årlige Gildeting.
Desværre kunne kun 10 medlemmer deltage; men for dem som deltog, blev det
en hyggelig aften.

Lørdag d. 1. september: Hjælpe ved
løb for alle spejderkorps i Odense
Lørdag d. 22. september:
Fiske/udflugtstur på Lillebælt

Selve tinget blev afviklet efter vedtægterne. Skatmesteren kunne præsentere
et fint regnskab, og efter valg til Præsidiet kom dette til at se således ud:

Fredag d. 2. november: Den årlige
julefrokost
Steen Brændholt

Gildemester: Steen Brændholt
Kansler: Lise Kildelund
Skatmester: Lis Brændholt
Ordensmester: Oluf Jensen
Ordensmester: Keld S. Hansen

Førerstævne, (2012)
hør det klinger – nyt om det jeg
bringer

Der blev traditionen tro afholdt kagekonkurrence, og her blev det igen, igen Lise,
som løb med sejren i skarp konkurrence
med 3 andre ”bagere”.
Årets program blev ved samme lejlighed
lagt og blev, efter drøftelse af mange gode forslag, besluttet at skulle se således
ud (med mange udendørsaktiviteter et
rigtigt ”spejderprogram”):
Fredag d. 13. april: Besøg på
Midtfyns Bryghus

Det første Fokus 2012 intryk var – hvor
er vi få – der er kun stole til godt 100
førere – i gamle dage var vi op til 3-400.
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Men så snart førerstævnesangen blev
sunget, følte man det samme varme
fællesskab i en ellers kold idrætshal på
Tølløse Privat- og efterskole, Baptisternes Efterskole
Vi må mødes alle mand (og kvinder –
især når vi senere ser på sammensætningen af det nye korpsråd )
Gennem år blev korpset formet og dagens 1. tema var Talkshow om udviklingsplaner og kredsfokus professionelt.
Sidste år lavede man nogle planer som
man skrev ned på liggeunderlag og mange havde arbejdet videre med deres mål
og vissioner hjemme i kredsene. Det hele blev ledet af Stine Algot, og hvis den
manglende kommende korpsrådsformand kan styre korpset internt lige så
godt kan intet gå galt.
Forretningsmødet havde alle de gammelkendte punkter, men gjort nærværende
for de 109 stemmeberettigede. Det var
delt over de 2 dage.

41 for ændringsforslaget og 42 imod. For
at undgå en senere diskution om evt.
optællingsfejl, blev der forlangt skriftlig
afstemning, hvor 43 stemte ja, 2 ugyldige, og 53 nej. Korpsrådets forslag blev
herefter vedtaget. Grunden til at man
har valgt et budget med underskud er
bl.a. at man ikke fik brugt så mange
penge som forventet i 2011, da aktiviteter måtte aflyses.
Desuden blev der vedtaget lotteri i 2013
og at næste førestævne igen skulle være
i Tølløse, men i weekenden den 13.-14.
og ikke i påsken.

Valgene var man spændte på og ikke alle
poster blev besat.
Følgende blev valgt:
Spejderchef: Niels Dam
Vicespejderchef Signe Lund Chrisstensen
Korpsrådsformand: INGEN OPSTILLET
Kasserer: Conni Schneider
International Commissioner Christine
Strøm
Korpsråd: Ann Bylund, Stine Algot, Sara
Basnov, Katrine Færløv Christensen,
Steffani Ahlenfelt-Lauervig og Jesper
Marker.

Budgettet for 2013 gav mange diskutioner, da 1. holdet (dem der var med på
førerstævne for 1. gang) kom med ændringsforslag om at hæve aktivitesbeløbet med 50.000 kr, selv om det ville
forøge det budgetterede underskud.
Beløbet skulle bruges til en permanent
klatrevæg m.m. Ved afstemning stemte

Pia Duebjerg havde valgt at stoppe som
vicespejderchef efter 6 år i korpsrådet.
Desuden kan nævnes at Carsten
Thomsen stopper til sommer som korpsSide 3
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rekretær på korpskontoret. Der vides p.t.
ikke hvem der kan afløse ham.
Førestævneindsamlingen gav godt
18.000 kr til projekt Yego som laves i
samarbejde med BBU.
Yego er et fælles projekt mellem Baptisternes Børne- og Ungdoms-forbund
(BBU) og Danske Baptisters Spejderkorps (DBS). Projektet er et partnerskab
med AEBR Youth i Rwanda, hvor der arbejdes med unges rettigheder og rolle i
udviklingen af Rwanda. Yego betyder
´ja´ på Kinyarwanda, som er det talte
sprog i Rwanda

Når modtagerne kom op efter gavebrevet, blev de bedt om at gøre noget for
andre. En dreng blev bedt om at finde 3
piger med det sødeste smil og give dem
et påskeæg. En pige blev bedt om at finde de 3 sødeste drenge og det måtte ikke være egen kæreste eller fra egen
kreds. Til sidst fik dirigentbordet, og resten af æggene blev smidt ud i forsamlingen.
Bagefter bad Niels Dam om at jeg tog en
hilsen med til Landsgildet og alle gildespejderne i lokalgilderne.
Desuden opfordrede Niels til, at alle spejdere og førere huskede at melde sig ind i
Landsgildet når man stopper som spejder, eller før, og ikke venter til man
bliver gammel.

Jeg bragte på landsgildets vegne en hilsen fra Jytte Kølbye og fortalte at Jytte
bl.a. en gang havde rost korpsrådet og
sagt hvor skønt det var at se de enkelte
medlemmer være som sovende påskeliljer, for når de fik livgivende vand blomsterede de op og blev til glæde for andre. Det var faktisk også det som morgenandagten handlede om.
Desuden takkede jeg for korpstes hjælp
med vores hjemmeside og opfordrede
alle til at se Gildenyt og landsgildebreve
på hjemmesiden.

Tak for et godt førerstævne.

I år delte vi 3 gavebreve ud:

Kurt Bøgsted, vicelandsgildemester

1. Roverne i Aalborg fik 12
hængekøjer til et tværkorpsligt
Gillwell projekt, over 4 weekender.
Efter brug vil hængekøjerne blive
givet til Førertræningsudvalget og
brugt på Øksedal.
2. Østervrå 2000 kr. til hjælp til
genetablering af bålplads m.v.
efter flytning af aktivitetssted
3. Opstart af nyt roverarbejde, i
Aalborg, hvor der allerede er 9
aktive. Tilskud til indkøb af telt
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Jytte Kjølby oplyser, at der er indkøbt
gedebukke. Yderligere oplysninger og
informationer kommer i næste
nyhedsbrev.

Danske Baptistspejderes landsgilde:
Landsgildemester:
Jytte Kjølby
Løkkenvej 358, Stenum
9700 Brønderslev
Tlf. 9883 8188 Mobil 20 24 94 45
E-Mail: kjolby@dbs.dk

Redaktørens hilsen:

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

Sæt din hat som du vil – pynt den som
vist på billedet – eller få inspiration til at
gøre noget, som du ikke plejer at gøre,
pynt op i dit hjem, spis af det pæne stel
og gør noget ud af måltidet, hvad enten
du er ene, I er to eller flere – udsæt ikke
til i morgen, sæt du ikke når det.
Jeg er en af mange brugere af Facebook.
og får (stort set dagligt) fra gruppen
Visdomsord – nogle bedre end andre –
men dette synes jeg siger så meget også
om det at være kristen.
Jeg håber også du har et liv med mening
sådan som du selv ønsker det skal være,
ellers gør noget ved det, så du oplever
hver dag som en mening med livet
Kirsten Jul Bøgsted, redaktør
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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

