LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 8 - december 2012
Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1954
Indhold:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Referat fra Landsgildetinget 2012
Referat fra Støttekontoen 2012
Korpsrådsmødet november 2012
Oplysning om mediepuljen
Gaver der gavner
Julehilsen fra landsgildemesteren

REFERAT AF LANDSGILDETINGET
25. august, 2012 i ”Tannisbugt”, Tversted ved Bindslev.
0. Valg af referent vedr. landsgildeweekenden
- valgt ved weekendens åbning: Kirsten Bøgsted, Ube-Maso gildet.
1. Valg af dirigent: Kurt Bøgsted, Ube-Maso gildet.
2. Valg af stemmetællere: Birk Sandbæk, Ex-Voto gildet og Klaus
Sørensen, Den blå Lilje.
3. Godkendelse af dagsordenen: Dagsordenen blev godkendt som trykt
i Landsgildenyhedsbrev nr. 7, juni 2012. Dirigenten konstaterede tinget
rettidigt indkaldt.

Side 1

Danske Baptistspejderes Landsgilde, LANDSGILDENYHEDSBREV december 2012

4. Præsentation og optælling af tilstedeværende, temmeberettigede,
gilder samt gilde- og landsgildegruppemedlemmer pr. 1/1-2012.

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

Medl. 1/1/12 Tilstede/stem.beret. Gæster
18
10
1
10
6
8
3
13
3
35
22
18
5
9
2
6
111
51
7

Landsgildemesteren (LGM) havde ved den forudgående landsgildehal
budt velkommen til Landsgildeskatmester for Sct. Georgs Gilderne
(SGG), Paula Mikkelsen med ægtefælle Jørgen Mikkelsen, samt
repræsentant for spejderkorpset (DBS), Ann Skagen Bylund, og bød nu
også velkommen til repræsentant for Baptistkirken i Danmark (BiD) Erik
Søndergaard med ægtefælle Sonja Søndergaard.
5. Protokol v/landsgildekansleren. Protokollen fra landsgildetinget
august 2011 i ”Hulemosegaard” ved Vordingborg, som trykt i Landsgildenyhedsbrev nr. 2 dec. 2011, blev godkendt uden kommentarer.
6. Landsgildemesterens beretning for gildeåret 2011/2012. LGM
rettede en tak til værtsgilderne for den dejlige weekend i august
2011,Hun nævnte sin deltagelse i SGG’s landsgildeting i september
2011, hvor der også blev anledning til at fortælle om vort landsgilde refereret i Landsgildenyhedsbrev nr. 2, dec. 2011. Heri kan man
endvidere læse om LGM’s deltagelse i korpsrådsmødet i november
2011, hvorfra der i øvrigt lød en tak for vore bidrag til ”Gaver der
gavner”, der bl.a. har betydet momsfritagelse for korpset. Ud over
2012-lejren planlægges en 2013 lejr i Sverige, hvor vi nok kan forvente
et ønske om en håndsrækning.
Ved førerstævnet 2012 deltog vice-landsgildemester Kurt Bøgsted på
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vore vegne. Kurt har givet et fyldigt referat i Landsgildenyhedsbrev nr.
5, april 2012. Af valg kan nævnes genvalg af Niels Dam som spejderchef, nyvalg af Signe Lund Christensen som vice-spejderchef og Stine
Algot som korpsrådsformand. Korpssekretær Carsten Thomsen er blevet afløst af Ann Bidstrup. I forbindelse med en afskedsreception for
Carsten overrakte LGM en lille gave med hilsen og tak for godt samarbejde. Niels Dam opfordrede i øvrigt førerne til at melde sig ind i landsgildet, når man stopper som spejder - og ikke venter til man blir’ gammel!
Ubuki-projektet samt klokkestabelen på Øksedal tages op under pkt. 8
På dette års sommerstævne i Mariager var landsgildet ikke repræsenteret særskilt, men på DBS’s stand havde vi fået lov til at fremlægge lidt
landsgildemateriale.
Spejdernes 2012-lejr kan der tales længe og begejstret om.
Landsgildet var repræsenteret med jobbere på lejrhospitalet, i mediecenteret og i servicefunktioner. LGM medbragte lejraviser og nogle lokale dagblade med lejromtale.
Der er afholdt 2 landsgildepræsidiemøder, og LGM takkede for godt
samarbejde.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
7. Regnskab 2011/2012. Det reviderede regnskab, som trykt i
Landsgildenyhedsbrev nr. 7, 2012, blev gennemgået af Steen
Brændholt og herefter godkendt uden kommentarer.
8. Behandling af indkomne forslag og løbende sager
- a) Brille- og gedeprojektet – det tidligere Ubuki-projekt – er nu helt
afsluttet, og de indsamlede midler (i alt ca. 7.500 kr.) fordelt, dels til
Susi Baggesens brilleprojekt i Burundi, hvor især skolebørn med særligt behov for briller kan blive hjulpet, og dels til indkøb af 2 gedebukke,
samt foder til samme, til projektet LLCCM i Rwanda, der især hjælper
børn fra aidsramte familier. Projekterne er beskrevet i nyhedsbrevene.
- b) Klokkestabelen på Øksedal. Renoveringen af klokkestabelen foregik, som beskrevet i Landsgildenyhedsbrev nr. 7. juni 2012, i Storebededagsferien. Til opgaven blev indsamlet ca. 7.300 kr., bl.a. med
god hjælp fra gilder uden for landsgildet. Ud over klokkestabelen, blev
der også udført andre vedligeholdelses opgaver. Vi har modtaget stor
tak fra Øksedalsudvalget, som i øvrigt godt kunne tænke sig, at vi deltog i flere arbejdsweekends. Måske en tradition til overvejelse! Korpset
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har endnu ikke kunnet fremsende regning for materialeforbruget.
- c) Evt. nyt fællesprojekt. Idéerne har ikke været sprudlende, men ved
landsgildetinget i 2011 bemyndigedes landsgildepræsidiet til at finde en
ny opgave. Det udmøntede sig i, at landsgildeskatmesteren nu uddelte
500 kr. som lån til hvert gilde, der så i 2-års perioden op til vort 60-års
jubilæum i 2014 skal få pengene til at yngle til forøgelse af Støttekontoens midler.
- d) Gildenyt/Nyhedsbrevene v/den fungerende redaktør: Kirsten
Bøgsted syntes, det havde været en spændende opgave, som hun
havde været glad for at påtage sig
- e) Hjemmesiden v/webmasteren. Carl Peter Bylund appellerede igen
til de enkelte gilder om at indsende lidt gildehistorie og deres
programmer til hjemmesiden.
- f) Andet – Intet.
9. Kontingent og budget
- a) Kontingentfastsættelse: Uændret kontingent – 100 kr. pr. medlem
pr. år – blev vedtaget.
- b) Budget 2012/2013 v/landsgildeskatmesteren blev gennemgået og
godkendt som følger:
Indtægter
Udgifter
Kontingent
11.000
Aktieudbytte
500
Renter
70
Køb og salg
1.000
1.000
Gildenyt/Nyhedsbreve
7.000
Repræsentation
(korpsrådsmøder, førerstævne mv.)
500
Landsgildepræsidiemøder *)
2.500
12.570 12.000
Driftsoverskud
570
12.570 12.570
*)For at nedbringe udgifterne, har landsgildepræsidiet besluttet kun at
afholde ét årligt møde
10.
Landsgildets Støttekontos generalforsamling – se særskilt
referat.
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11.
Valg
- a) Landsgildemester: Ved skriftlig afstemning blev Jytte Kjølby
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 gilde
Ulla Lauritsen
Henning Jul Pedersen
Gyldenløves gildet Kirsten Ledet Pilgaard Lis Jensen
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 ønskede ikke at genopstille. I stedet
valgtes Søren Vestergaard, Gyldenløves gildet, som ny revisor for en
2-årig periode..
- d) Revisorsuppleant: Nina Pilgaard, Ube-Maso gildet, valgtes
ligeledes for en 2-årig periode.
- e) Andre:
- Redaktør for Gildenyt/Nyhedsbrevene. Kirsten Bøgsted, som i det
forløbne år har været fungerende redaktør efter Bent-Ole Berntsen,
blev valgt som ny redaktør.
- f) Præsentation af Landsgildepræsidiets konstituering: Efter omfordeling af nogle poster i sammensætningen, ser landsgildepræsidiet
således ud: Landsgildemester, Jytte Kjølby, vice-landsgildemester Kurt
Bøgsted, landsgildeskatmester Steen Brændholt, landsgildekansler
Carl Peter Bylund, 1. ordensmester Ulla Lauritsen, 2. ordensmester
Kirsten Ledet Pilgaard og 3. ordensmester Alice Johansen-Stolt.
- g) Det godkendtes, at vice-landsgildemester Kurt Bøgsted også
fungerer som suppleant for landsgildemesteren.
12.
Hilsner og Orientering
-a) Sct. Georgs Gilderne: Landsgildeskatmesteren for SGG, Paula
Mikkelsen med ægtefælle Jørgen (distriktsgildemester for Nordjyllands
distrikt), takkede for indbydelsen og gav et kort rids af SGG, der blev
stiftet i 1933, og altså fejrer 80-års jubilæum næste år. Der er pt. Ca.
5.000 medlemmer fordelt på 185 gilder. SGG er endvidere en del af det
verdensomspændende fællesskab af nuværende og tidligere spejdere.
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Selv har hun været spejder siden sit 8. år og aldrig siden været ude af
bevægelsen. Paula fortalte lidt om, hvad der pt. rører sig i SGG. Der
har været en nedgang fra tidligere 8.000 medlemmer og en opgang i
gennemsnitsalderen. Derfor har man lagt vægt på synliggørelse i
tiltagende i de lokale gilder. Hun pegede på det gode samarbejde i
f.eks. 2012-lejren og omtalte materialer indsamlet til skoler og et spejdercenter i Gambia samt støtte til SOS børnebyer, men også det forestående salg af spejder-centeret Rydbjerggård, der desværre ikke længere kan løbe rundt rent økonomisk. I øvrigt roste hun os for, hvad vi
formår med så få medlemmer, og vort gode sammenhold og mente, at
vi har meget til fælles på hver vor måde. Paula takkede igen, fordi hun
måtte være med, og Jytte bad hende tage en hilsen med tilbage til sit
bagland.
- b) Baptistkirken i Danmark (BiD): Erik Søndergaard, med hustru
Sonja, takkede for muligheden for igen at bringe en hilsen fra BiD, som
han følte som et privilegium, for ”vi har brug for hinanden i BiD”. Han
nævnte som eksempel det gode samarbejde mellem BiD, BBU og DBS
og roste landsgildet for vort engagement i Afrika, hvor vi kunne ”gi’
velsignelsen videre” og takkede for arbejdet i gilderne med at skabe
relationer til gamle spejdere. Erik berettede kort om, hvad der rører sig i
BiD, bl.a. implementeringen af menighedernes missionsarbejde, kirkebøgerne fremtid, spørgsmål omkring homovielser og sommerstævnet i
Mariager, der i år for første gang afholdtes sammen med Missionsforbundet – et samarbejde man nu planlægger at fortsætte. Også Erik
fik en hilsen med tilbage til BiD’s ledelse.
- c) Danske Baptisters Spejderkorps (DBS): Også Ann Skagen Bylund
takkede for indbydelsen og kunne hilse fra spejderchefen og resten af
korpsrådet, som takkede for vores repræsentation ved førerstævner og
hjælp ved lejre mv. På 2012-lejren deltog rigtig mange DBS’ere, som
havde haft en god oplevelse, og nu ser man så frem til den store lejr
næste år i Sverige. De gamle udvalg er nedlagt og nye valgt, som nu
skal i arbejde, og så bliver der nu indkaldt til kredsførersamling.
Ann fik en hilsen med tilbage til korpsledelsen.
- d) Orientering fra de lokale gilder – trykkes af tidsmæssige årsager i
Gildenyt.
13.
Eventuelt
- a) Afgående tillidspost: En stor tak – og et kæmpeknus fra LGM – til
Gunnar Jensen for hans tid som revisor.
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- b) Næste landsgildeweekend og –ting. På vegne af Den blå Lilje
inviterede Steen Brændholt til landsgildeweekend på ”Skovgården” i
Røgle ved Strib på Fyn i dagene 23.–25. august 2013.
LGM sluttede landsgildetinget med at takke dirigenten for hans gode
mødeledelse.
Ref. ajs. /medio sept. 2012

Referat af LANDSGILDETINGETS STØTTEKONTOS
GENERALFORSAMLING
- afholdt 25. august, 2012 i ”Tannisbugt”, Tversted ved Bindslev
(pkt. 10. under landsgildetingets dagsorden)

1. Valg af dirigent: Kurt Bøgsted.
2. Valg af stemmetællere: Birk Sandbæk, Ex-Voto gildet og Klaus
Sørensen, Den blå Lilje
3. Protokol v/sekretæren
- fra generalforsamlingen august 2011, som trykt til Landsgildenyhedsbrev nr. 2. dec. 2011, blev godkendt uden kommentarer.
4. Formandens beretning. I foråret indkaldte vi ønsker til støttekontoen og modtog også en del. Vi får stadigvæk ansøgninger om
støtte til lejre i udlandet, men vi har ikke økonomi til at støtte
enkeltpersoner, da der jo – heldigvis - er mange, som ønsker at rejse
ud i verden. Ved førerstævnet 2012 uddelte vi gavebreve til
1) Aalborg 2. – Hængekøjer til tværkorpsligt Gillwell-projekt
1.200 kr.
2) ”
- til nystartet roverarbejde
2.000 kr.
3) Østervrå – genetablering af lejrplads
2.000 kr.
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Beretningen blev enstemmigt godkendt.
5. Regnskab 2011/2012. Steen Brændholt gennemgik det reviderede
regnskab, som trykt i Landsgildenyhedsbrev nr. 7, juni 2012.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt uden yderligere
kommentarer.
6. Indkomne forslag
- ingen
7. Eventuelt
- intet
Ref. ajs,
medio sept. 2012

Korpsrådsmøde nov. 2012
Weekenden 23.-25. nov. holdt BiD, BBU og DBS fælles ledelsesmøder på
Øksedal. Nogle punkter sammen og andre hver for sig. Jeg kørte til
Øksedal og var sammen med korpsrådet søndag formiddag. Det er jo altid
spændende at være sammen med engagerede ledere i vores korps.
Denne formiddag var det visioner for fremtiden, som blev drøftet.
Fremtidsvisioner har været drøftet gennem et stykke tid, og skal udmunde i
en drøftelse og vedtagelse på næste førerstævne i Tølløse. Så der blev
snakket metoder til at få drømme til at blive en færdig vision, som hele
korpset kan føle ejerskab for og blive begejstret af.
Jeg fortalte, hvad landsgildet havde ”puslet” med, siden jeg sidst var med til
korpsrådsmøde, og også lidt om, hvad vi har af fremtidsdrømme, og at vi
var glade for, at de var repræsenteret på landsgildeweekenden ved Ann
Skagen Bylund.
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9 kredse har positivt tilkendegivet, at de vil deltage i lejren i Sverige til
sommer. Lejren ligger i begyndelsen af august måned, og kan for nogen
kollidere med skolestart. Korpset vil arrangere fælles transport
Jeg skulle tage en hilsen med tilbage til landsgildet, og overbringe en stor
tak, for det vi gør for korpset og kredse, enten det er med penge eller
praktisk arbejde. Det betyder også meget, at vi støtter op om Gaver der
gavner, så man kan nå det antal indbetalere, der skal til. Der står noget
mere om det et andet sted i nyhedsbrevet.
Med gildehilsen
Jytte

Mediepuljen
I forbindelse med de igangværende forhandlinger om mediestøt-ten har
kulturministeren meldt ud, at han ønsker den særlige bladstøtte til såkaldte
ideelle blade afviklet. Regeringen ønsker at fastholde puljen i 2013 og
herefter aftrappe puljen over 5 år. Iflg. Forslaget vil der blive oprettet en
pulje på 1 mill. Kr. årligt til støtte til digitaliseringen af bladene.
Forslaget fra regeringen er overraskende, fordi udvalget har an-befalet, at
ordningen skulle fortsætte uændret. At regeringen går imod skyldes, at der
som en del af finansloven for 2013 sker en hævelse af lønsumsafgiften med
0,98 %-point. Det koster dag-bladene ca. 40 mil. Kr., som kulturministeren
ønsker at kompen-sere med pengene fra den særlige pulje til ideelle blade.
Vi har på opfordring sendt 10 blade til DUF, som tager en samtale om
forslaget med de relevante parter, så vi afventer, hvad der sker i sagen.
Kirsten Bøgsted, redaktør

Side 9

Danske Baptistspejderes Landsgilde, LANDSGILDENYHEDSBREV december 2012

GAVER DER GAVNER

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS har igen i år brug for din hjælp. Ligesom
sidste år skal korpset bruge mindst 100 gaver a kr. 50 for at vores tilladelse til
momskompensation kan fortsætte. Korpsrådet har besluttet, at gavedonationerne
ikke skal indgå i korpset daglige drift. Gavedonationerne i år går derfor til YEGO,
vores SAMARBEJDE MED BAPTISTERNES BØRNE- OG UNGDOMSFORBUND (BBU).
YEGO-projektet er et PARTNERSKAB MED AEBR YOUTH I RWANDA, hvor vi arbejder med unges rettigheder og rolle i udviklingen af Rwanda samt for at styrke
AEBR Youth som organisation. YEGO BETYDER ’JA’ PÅ KINYARWANDA, som er det
talte sprog i Rwanda. Projektet hedder YEGO, fordi vi er begejstrede for, at vi har
muligheden for at arbejde sammen med andre unge langt fra Danmark. Vi siger ’ja’
til at nedbryde fordomme, ’ja’ til at skabe relationer mellem den vestlige og den
tredje verden og ’ja’ til at tage et ansvar for den verden, vi er en del af.
Man kan læse mere om projektet og arbejdet på hjemmesiden WWW.YEGO.DK
Hvis du ønsker at give korpset en gave, er alt du behøver at gøre at indbetale 50
kr. på REGNR. 9102 - KONTONR. 202 57 49602. AF BETALINGEN SKAL FREMGÅ
NAVN, ADRESSE, CPR-NUMMER OG EMAIL-ADRESSE. NOTER OGSÅ AT DET
VEDRØRER EN GAVE. Korpskontoret indberetter herefter beløbet til SKAT.
Vi håber, at du har lyst til at give en gave. Du forpligter dig naturligvis ikke for
mere end et engangsbeløb.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KORPSKASSERER CONNIE
SCHNEIDER (CONNIE@DBS.DK)
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Decemberglæde
Så gik november med kulde, blæst og regn og sparsomt dagslys, men pyt,
nu er vi i december og forventningens glæde slår rod i os.
Nu tænder vi lys både inde og ude og glemmer for en stund alt om CO2
udslip og klimaforandringer. Lys skal der til, her i den mørke tid.
Vi tænder med glæde forventningens lys i adventskranse og udendørs
dekorationer, og når vi samles med familie og venner til forskellige
arrangementer op til jul.
En travl tid med mange forberedelser, for alt skal helst være hjemmelavet,
og vi vil også gerne nå et par julekoncerter og julearrangementer med børn
og børnebørn. Hvert år når vi det hele, og gør vi ikke, bliver det jul alligevel.
Når vi piller al staffagen fra, kommer vi ind til det væsentlige, fejringen af
Jesus´s fødsel og det nye kirkeår.
Derfor vil jeg ønske alle Gildenyt/nyhedsbrevets læsere en rigtig Glædelig
jul og et velsignet Nytår.
Med julehilsen Jytte
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:
Carl Peter Bylund
Tlf. 9897 1447
Email: cp@bylund.dk

Landsgildeskatmester:
Steen Brændholt
mobil: 22 803 250
Email: l.s.brandholt@gmail.com
Landsgildets bank konto:
7110 745 1024
1. ordensmester
Ulla Lauritsen
Tlf.: 8694 2704 mobil: 53 202 704
Email : ulla.arne@mail.tele.dk
2. ordensmester:
Kirsten Pilgaard
Tlf. 4636 7633 Mobil: 5127 5698
Email: k.pilgaard@mail.tele.dk

3. ordensmester:
Alice Johansen-Stolt
Tlf.: 3352 2443 mobil 20 296 765
E-Mail: alice-stolt@jubii.dk
Arkivar: Karl Heilesen
Tlf. 5918 5710
Gildenyt/Landsgildenyhedsbrev
Kirsten Bøgsted
Baldersbækvej 40
2635 Ishøj
boegsted@dbs.dk 437108 89/28694453
Tryk: telau aps, Hedehusene
Landsgildets hjemmeside:
http://landsgildet.dbs.dk
webmaster: Carl-Peter Bylund
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