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den man ser resultaterne, da man skal
hen i anden eller tredje generation, før
de bliver i stand til at give mælk.
- Begge gedebukke havde det godt, og
man havde bygget nye stalde til dem, ligesom de blev passet godt med masser
af foder.

Gedebukke

Og Hartvig Weber-Hansen skrev efter
deres ophold i Rwanda:
Gildet har betalt den ene buk + transport. Den anden buk + stald er givet af
en org. ved navn Firelight Foundation.
Som vi kunne læse i nyhedsbrevet, er i
gang med arbejdet.
Hils gildespejderne og sig mange tak for
gaven. Den vil blive til gavn og glæde ikke kun for gederne, men på lidt længere
sigt for gedernes ejere - de pårørende i
LLCCM.
Med gildehilsen Jytte

Omkring gedebukkene har vi fået lov til
at gengive det, som Morten Kofoed skriv
i Baptistkirkens nyhedsbrev efter hans
besøg i Rwanda:
Projektet Let the Little Children Come to
Me – LLCCM – der hjælper mere end 80
aidsramte familier, har med hjælp fra
Danske Baptistspejderes Landsgilde
investeret i to gedebukke, der skal bruges til avlsarbejde. Ved at krydse den
lokale gederace med denne sydafrikanske race, opnår man på sigt, at gederne
dels kan give mælk og dels kan give mere kød, end tilfældet er nu. Samtidigt får
man nogle modstandsdygtige geder ud
af det. Lederen af projektet er i dialog
med den lokale dyrlæge, og sammen har
de lagt avlsplaner for de involverede familiers geder. Der går dog et par år, in-

Husk at tænke på spejderne og de af vore
landsgildemedlemmer der deltager i den
store lejr i uge 30 – de glæder sig – vi hører
nok om det i et senere blad / nyhedsbrev ☼
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Landsgildet i arbejdstøjet.
Landsgildets seneste projekt, renovering
af klokkestablen på Øksedal – var berammet til at skulle ske på Øksedaludvalgets arbejdsweekend i
”Bededagsferien”. Alle landsgildemedlemmer var indbudt til at deltage, 7
havde takket ja til denne spændende opgave. Det var Lise og Steen Brændholt
fra Den Blå Lilje, Alice Johansen-Stolt fra
Sirius Gildet, Jytte og Boe Kjølby og Eva
og Carl Peter fra Sysselgildet. Øksedal
udvalget som heller ikke var fuldtallig,
stillede med Gunnar og Sinne
Christensen, Steen Duebjerg Andersen
og endelig deltog Frank Knudsen med sin
fantastiske motorsav.
Weekendens opgaver var listet op på den
store tavle i spisestuen, og da vi kom til
søndag eftermiddag, var der kun to af
opgaverne på tavlen som ikke var udført,
men så var der andre opgaver så som
oprydning og fejning af køkkengård og
terrasse som også blev udført.
Landsgildets primære opgave var jo renovering af klokkestablen som i sin tid
var blevet skænket af Landsgildet.
Klokkeophænget og klokke var allerede
pillet ned og sandblæst og nymalet. Den
opgave havde Preben klaret. Og udskiftning af træværket viste sig efter nærmere inspektion, at kunne klares med
totaludskiftning af fire af støtte-pælene.
Resten af stolperne som alle blot var
gravet i jorden blev kappet til nogenlunde frisk træ og spændt fast til de betonjordankre som vi gravede ned. De to
hoved-pæle blev på samme måde skåret
over til frisk træ og samlet med specielle
beslag, forankret i sokler som vi støbte
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på stedet. Der var meget grave- og
støbearbejde, men uden Gunnars hjælp
og vejledning og Alice´s flittige malerpensel var det ikke lykkedes at få projektet færdigt til morgenandagten søndag formiddag. De største af de øvrige
opgaver var maling af diverse bygninger,
baderum og vinduer, samling af bord/
bænkesæt og så selvfølgelig ikke at forglemme køkkentjansen, som var lagt i
Lise og Eva Bylunds kyndige hænder. På
det område kunne vi godt have brugt et
par ekstra hænder, så var der måske også blevet plads til en pause til køkkenpersonalet.
For ikke deltagere kan det se ud som om
det hele gik op i arbejde, og det er tæt
på at være rigtigt, men der blev bestemt
også tid til at hygge sig sammen både i
spisepauserne, men også omkring lejrbålet og på vandring omkring hele
Øksedals område, som det ser ud efter
det forestående tilkøb af arealer. Alice
underholdt lørdag aften med et indlæg
om kirkeklokkens betydning både som vi
forbinder med ringning i dag, men også
alle de andre ting som man gennem tiderne har brugt klokkeringning til. Det
var et højtideligt øjeblik da Alice som en
slags genindvielse ringede til morgenandagt fra den nyrenoverede klokkestabel
søndag formiddag - andagten stod Alice
selv for, og det skal ikke skjules, at vi
vist alle var lidt stolte over resultatet.
Stor tak til Preben og Øksedaludvalget
for hjælp, støtte og samvær.
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LANDSGILDEWEEKEND 2012
24. – 26. AUGUST
TANNISBUGT
FYRREVEJ 3, TVERSTED, 9881 BINDSLEV
Sysselgildet Hjørring-Hirtshals byder
velkommen til årets landsgildeweekend.
Vi er klar til at modtage jer fra fredag kl.
17.00
Grillen vil være varm kl. 18.00, hvor
man kan tilberede sin medbragte mad.
Vi var alle trætte da vi sagde farvel til
hinan-den søndag eftermiddag men også
tilfredse med den samlede indsats.
Mon ikke der senere bliver mulighed for
at de som måske har fortrudt at de ikke
deltog, kan rette op på dette, næste
gang der bliver indkaldt til
arbejdsweekend? Vi er i hvert fald nogle
stykker som ærgrer os over, at vi som
Landsgilde først nu har set, at denne
opgave er en fantastisk mulighed for at
kny-tte Landsgilde og spejderkorps
sammen og samtidig gøre opmærksom
på vores eksi-stens og yde et bidrag til
Spejderkorpset.

Vi vil være klar med superbillige drikkevarer hele weekenden.
Medbring sengelinned. (Puder og dyner
forefindes).
Vejbeskrivelse: Kør ad motorvej 39 til
rundkørslen umiddelbart før Hirtshals,
tag første afkørsel mod Tversted/ Skagen. I rundkørslen v. Tversted tag 3. vej
(Tannisbugtvej) ca.1,1 km, herefter
Fyrrevej t. højre.

Tilmelding: SENEST 1. august til Boe
Kjølby, Løkkenvej 358, 9700
Brønderslev. Tlf. 98 83 81 88 / 23 44 94
53, e-mail: boe@kjolby.dk

Carl Peter Bylund

Betaling kan foretages ved bankoverførsel til konto:7360 159635-3
TAK
Fra Landsgildet skal der lyde en stor tak
til alle, som på den ene eller anden måde
har bidraget til renovering af
klokkestabelen på Øksedal.
Med gildehilsen Jytte

Opgiv venligst: Navn, gilde/ landsgildegruppemedlem, om du ønsker at sove i
huset, medbringer campingvogn eller
telt. Oplys om du har diabetes.

Pris: kr. 450 pr. person.
Vi glæder os til at se rigtig mange
glade og positive gildemedlemmer.
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OVERORDNET PROGRAM FOR
LANDSGILDEWEEKENDEN 2012

SØNDAG:

FREDAG:
17.00
Lejren åbnes og indkvartering
kan finde sted.
18.30

Grillen vil være klar til fri
afbenyttelse til fremstilling af
eget medbragt mad.
Drikkevarer til rimelige priser
kan købes hele weekenden.
Sysselgildet ser gerne at man
køber de udbudte drikkevarer,
da de få indtægter som dette
salg giver, medvirker til at
holde weekendens budget.

LØRDAG:

08.15

Flaghejsning

08.15

Morgenmad

10.00

Nadvergudstjeneste.
Herefter fritime hvor man evt.
kan gå en tur til strand, Ishus
eller på anden måde hygge sig
sammen

12.00

Frokost, herefter kaffe,
oprydning, flagsænkning og
afslutning.

Dagsorden for Landsgildetinget
Dagsorden

iflg. Landsgildeskråen

1) Valg af dirigent

I øvrigt frit samvær.

08.00

08.00

Flaghejsning og officiel åbning
af weekenden og valg af
referent
for weekenden.
Morgenmad

9.00-12.00 Udflugt. Vi kører i egne biler.

2) Valg af stemmetællere
3) Godkendelse af dagsordenen.
4) Præsentation af tilstedeværende,
samt optælling af stemmeberettigede,
gilder,
gildemedlemmer samt landsgildegruppe
medlemmer.

12.15

Frokost

13.15

Landsgildehal

14.00

Landsgildeting – kaffepause
indlagt.

6) Landsgildemesterens beretning

18.00

Aftensmad

7) Regnskab 2011/2012
v/landsgildeskatmesteren

20.00

Vi stryger flaget. Herefter
Sysselgildets aftensprogram.

5) Protokol v/landsgildekansleren – se
Gildenyhedsbrev nr.2, dec. 2011.
Oplæses ikke.

8) Behandling af indkomne forslag og
løbende sager:
a) Brille- og gedeprojektet. Det tidligere
’Ubuki’-projekt
b) Klokkestablen m.m.
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c) Evt. nyt fællesprojekt
d) Gildenyt v/den midlertidige redaktør
e) Hjemmesiden v/webmasteren
f) Evt. andet.

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

9) Kontingent og budget
a) Kontingentfastsættelse
b) Budget 2012/201

Vicelandsgildemester:
Kurt Bøgsted
Tlf. 4371 0889 mobil: 23 920 940
E-mail: kb@dbs.dk

10) Landsgildets støttekontos
generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Protokol v/sekretæren – se
Gildenyhedsbrev nr. 2, dec. 2011.
Oplæses ikke.
3. Formandens beretning
4. Regnskabsfremlæggelse
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt.

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

11) Valg:
a) Landsgildemester
b) Landsgildepræsidiets medlemmer og
deres suppleanter præsenteres
c) Revisor og revisorsuppleant – Begge
på valg i år. Revisor genopstiller ikke.
d) Andre (jf. §8 stk. e i Gildeskråen),
herunder redaktør for Gildenyt/ Nyhedsbreve
e) Præsentation af landsgildepræsidiets
konstituering
f) Godkendelse af suppleant for
landsgildemesteren

1. ordensmester:
Carl Peter Bylund
Tlf .9897 1447
Email: cp@bylund.dk
2. ordensmester:
Kirsten Pilgaard
Tlf. 4636 7633 Mobil: 51 27 56 98
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

12) Orientering og hilsner

Landsgildets hjemmeside:
http://landsgildet.dbs.dk
webmaster: Carl-Peter Bylund

13) Eventuelt. (Herunder invitation til
næste års weekend.)

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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Landsgildets regnskab 2011 - 2012
Resultatopgørelse 01.05.2011 til 30.04.2012
Note

Kr.

Indtægter:
Kontingent

1

Aktieudbytte

11.000,00
800,00

Renter

64,40

Indtægter i alt

11.864,40

Udgifter:
Gildenyt

2

6.617,76

Beklædning

3

698,00

Præsidiemøder

4.397,00

Administration og gaver

445,00

Landsgildegæster

450,00

Diverse

441,00

Udgifter i alt

13.048,76

Resultat af daglig drift

-1.184,36

Ekstraordinære udgifter:
Overført til Støttekonto
Kursregulering aktier og obligationer

3.000,00
4

Ekstraordinære udgifter i alt

10.655,00
13.655,00

Årets resultat

-14.839,36
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Landsgildets regnskab 2011 - 2012
Balance pr. 30.04.2012
Note

Kr.

Aktiver
Kasse

1.917,00

Sydbank 7110-7451024

10.197,48

Check konto 7110-1786631

5.631,00

Aktier og obligationer
Mellemregning Støttekontoen

4

Aktiver i alt

29.585,00
-1.307,50
46.022,98

Passiver:
Weekendkonto

5

7.573,25

Ubuki projekt

6

-

Indsamlet til klokkestabel
Mellemregninger i alt

7.360,00
14.933,25

Kapital 30.04.2012

7

31.089,73

Landsgildets regnskab 2011 - 2012
Noter til regnskab 2011 - 2012
1

Kontingent:

Antal

Kr.

Den Blå Lilje

18

1.800

Sysselgildet

35

3.500

Gyldenløvegildet

13

1.300

8

800

Ube Maso

10

1.000

Ex-Voto

18

1.800

7

800

109

11.000

Sirius

Landsgildegruppen
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2

Gildenyt:

Kr.

Trykning

4.976

Porto og forsendelse

1.642
6.618

3

Beklædning:

Kr.

Indkøb

1.733

Salg af tøj

-1.035
698

4

Obligationer og aktier:

Kursværdi
primo

100 stk.
virksomhedsobligationer
230 stk. Sydbankaktier
I alt
5

6

7.925

8.195

270

32.315

21.390

-10.925

40.240

29.585

-10.655

Weekendkonto:

Kr.

Saldo 01.05.2011

8.795

Overskud/underskud af weekend

-1.221

Saldo 30.04.2012

7.573

Ubuki projekt:
Saldo 01.05.2011
Årets tilgang

Kr.
6.549,50
968,00
-7.517,50
-

Saldo 30.04.2012

7

ultimo Kursregul.

Kapital:
Kapital 01.05.11
Kursregulering på værdipapirer
Resultat af daglig drift
Overført til Støttekonto

45.929,09
-10.655,00
-1.184,36
-3.000,00

Kapital 30.04.12

31.089,73
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Landsgildets støttekonto 2011 - 2012
Resultatopgørelse 01.05.2011 til 30.04.2012
Indtægter:

Note

Obligationsrenter

597,31

Udbytte af aktier

2.599,46

Rente og Gebyr

-434,52

Diverse

-90,67

Til fordeling

2.671,58

Overført til 80% kontoen

2.137,26

Overført til 20% kontoen

534,32

Fordelt

2.671,58

80% kontoen:
Saldo pr. 01.05.11

10.196,22

Overført fra støttekonto

2.137,26

Overført fra Landsgildet

3.000,00

Uddelte gavebreve m.m.

1

-12.900,00

Saldo 30.04.12

2.433,48

20% kontoen:
Saldo pr. 01.05.11

2.277,31

Overført fra støttekontoen

534,32

Saldo 30.04.12

2.811,63

Landsgildets støttekonto 2011 - 2012
Balance pr. 30.04.2012
Aktiver:
Sydbank konto 7110-7451602
Værdipapirer

9.678,65
2

76.521,64
86.200,29
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Passiver:
Skyldige gavebreve

4.000,00

Mellemregning Landsgildet

-1.307,50

80% konto

2.433,48

20% konto

2.811,63
7.937,61

Formue pr. 30.04.2012

3

78.262,68

Noter til Balancen
Uddeling af gavebreve fra
1. 80% kontoen:
Østhimmerland/Vårst

1.700

Holbæk

3.000

Sæby

3.000

Aalborg

1.200

Aalborg

2.000

Østervrå

2.000

Gaver i alt

12.900

2. Værdipapirer:
Beholdning
primo
Udtrukket
Kursregulering

73.767,34
-3.763,43
6.517,73
76.521,64

3. Formue:
Formue iflg. Regnskab pr.
01.05.2011
Kursregulering
værdipapirer
Formue pr.
30.04.2012

71.745
6.518
78.263
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