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Rettelse
I referatet fra Landsgildetinget 2012, trykt i Landsgildebrev nr. 8, dec. 2012, er der sket en
beklagelig fejl i budgettet for 2012/2013. Rettet budget følger hermed:
Indtægter Udgifter
Kontingent
Aktieudbytte
Renter
Køb og salg
Gildenyt/Nyhedsbreve
Repræsentation
(korpsrådsmøder, førerstævne mv.)
Landsgildeweekend 2012 (gæster mv.)
Landsgildepræsidiemøder *)

11.000
500
70
1.000

______
12.570
Driftsoverskud
______
12.570

1.000
7.000
500
1.000
2.500
_____
12.000
570
_____
12.570

*)For at nedbringe udgifterne har landsgildepræsidiet besluttet kun at afholde ét årligt møde.
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kager blev bedømt, og den ærefulde titel
som Årets Bager tilfaldt i år Claus.

Den Blå Lilje - Siden sidst
Så er vi godt i gang med 2013, og vi i Den
Blå Lilje har haft 2 samlinger indtil nu.
D. 1. februar samledes 13 gildesøstre og –
brødre det årlige gildeting, og traditionen
tro foregik det hos Lise og Lars Kildelund.

D. 5. april mødtes vi på Bowl & Fun i
Odense. Her fik 14 medlemmer og 3
tilløbende en rigtig hyggelig aften.
Vi blev inddelt i 3 hold á 5 personer (2
deltog ikke i spillet), som indtog hver sin
bane. Kegler blev væltet – ikke altid lige
mange, der blev lavet strights og skudt i
renden og alt derimellem.

Vi startede kl. 18 med fællepisning, og som
sædvanligt gik snakken lystigt på kryds og
tværs af bordet.
Kl. ca. 19,30 kom vi så i gang med Tinget,
hvor mange vigtige ting var på dagsordenen. Ud over beretning, regnskab, valg til
præsidiet og årets program, skulle vi også
forholde os til Landsgildeweekenden på
Skovgården, som vi i Den Blå Lilje står for,
og til den af Landsgildepræsidiet tildelte
opgave med at få 500 kr. til at yngle.

Der blev ikke fundet en egentlig vinder,
men alle morede sig, og efter en times spil,
kunne vi velfornøjede gå til stedets buffet
og tage for os af retterne.
Resten af årets program ser således ud.
Juni: Bil orienteringsløb
August: Landsgildeweekend

Flere ideer kom på bordet, men for begge
opgavers vedkommende endte det med, at
diverse udvalg blev nedsat, bl.a. vedr.
weekendens festaften og bespisning, og til
udarbejdelse af planer til at få de 500 kr. til
at yngle.

September: ”Vi laver mad sammen og
hygger os i Kirken”
November: Julefrokost hos Lis og Steen i
Sdr. Bjert

Ved valg til præsidiet var der genvalg over
hele linjen, så dette ser uændret således
ud:

Med gildehilsen, på Den Blå Liljes vegne

Gildemester: Steen, Kansler: Lise,
Skatmester: Lis, og ordensbrødre: Oluf og
Keld.
Steen

Aftenen sluttede med et bugnende kaffe
bord og kagekonkurrence. Alle deltagende

Side 2

Danske Baptistspejderes Landsgilde, LANDSGILDENYHEDSBREV maj 2013

Førerstævne Fokus 2013
Traditioner må give plads til fornyelse.
Dette års førerstævne var derfor henlagt til
en weekend i april og ikke skærtorsdag og
langfredag. Stævnet var også i år på skolerne i Tølløse.
Kl. 9.30 mødtes ca. 140 glade og engagerede spejderførere og gæster i skolens
idrætshal til en festlig åbning af stævnet. Da
jeg kun havde mulighed for at deltage lørdag formiddag, fik jeg lov til at komme med
min hilsen fra landsgildet i forbindelse med
stævnets åbning.
Jeg fortalte lidt omkring landsgildets aktiviteter, og hvad vi havde deltaget i siden sidste førerstævne, bl. a. vores deltagelse i
Spejdernes lejr 2012, og at vi så frem til
vores 60-års jubilæums fejring på Øksedal i
2014. Et jubilæum som vi er i gang med
planlægningen af.

Vi spurgte derfor udvalget, om de havde et
ønske til Øksedal. Udvalget ville gerne have
nye lamper på værelsesgangene, da belysningen der er dunkel. Så på førerstævnet
kunne vi overrække Øksedaludvalget det
det resterende beløb som tilskud til ny
belysning.
Til vores støttekonto var der kommet en
ansøgning fra Lyngby kreds, som havde 3
gode projekter de gerne ville søge om penge til: et norsk telt til samling, renovering af
lejrbålsplads og familiespejd. Vi kunne overrække kr. 2000,- til disse formål. Jeg fik en
hilsen fra spejderkorpset med tilbage til
landsgildet, de er meget glade for vores
hjælp på forskellig vis, både praktisk og
økonomisk.
Resten af lørdagen skulle de på løb som en
del af afslutningen på kredsenes udviklingsplaner med visioner for fremtiden. Planer
som gerne skulle resultere i endnu mere
godt spejderarbejde til glæde og gavn for
mange børn og unge.

I Bededagsferien sidste år fik vi renoveret
klokkestabelen på Øksedal, hvilket vi har
fortalt om i et nyhedsbrev. Da vi fik så god
hjælp fra Øksedaludvalget, kom det ikke til
at koste så meget, som udvalget har budgetteret med, og vi havde samlet penge ind
til. De penge, som stod tilbage, var vi enige
om skulle komme Øksedal til gode.

Hele søndagen var sat af til forretningsmøde med valg og vedtægtsændringer. Det
bliver spændende at få et referat fra denne
del af førerstævnet.
Med gildehilsen Jytte

Foto: Kurt Bøgsted
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Gedebukke
Hanne & Hartvig Weber-Hansen er næsten
lige kommet hjem fra Rwanda, og de
fortæller om ”vore” gedebukke: De 2
gedebukke har det fint og gør deres
arbejde. Det er tydeligt, at disse kid er
større og af en bedre "kvalitet" end de
traditionelle kid.
Der stod stadig lidt penge i hovedkassen, så
de kunne få 100 USD med ud til Rwanda.
Dem overdrog de til Leonard til hjælp til
foder m.v.
Tak til Hanne & Hartvig for de ”holder øje”
med gederne og tager billeder med hjem.

Foto: Hartvig Weber-Hansen

Mindeord

Adresseændring

Så blev vi én mindre i Sirius gildet:

Hvis du hører til dem der ikke altid læser
kolofonen,(den på bagsiden med alle
adresser og telefonnumre) skal du være
opmærksom på, at der er ændringer i
denne, idet redaktøren (og manden) flytter
den 15. juni 2013 fra
Baldersbækvej 40, 2635 Ishøj til

Den 21. marts 2013 døde Grete Osbæck
efter lang tids sygdom.
Grethe var medlem af gildet siden dets start
for over 50 år siden, og hun vil blive husket
og savnet som den kernekammerat hun var.
Æret være Grethes minde

Glødelampen 7, 3 sal tv
2730 Herlev
Telefonnumre er uændrede

På Sirius Gildets vegne
Alice
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Velkommen til Skovgården 2013
Karlskovvej 35, Vejlby Skov, 5500 Middelfart
Tlf: 64401646 (kan kun ringes til telefonen)

Weekend 23.- 25. august

Pris kr. 450
I weekenden 23. til 25 august afholdes Landsgildets årlige weekend på Skovgården, og vi i Den
Blå Lilje, Odense ser frem til at mødes med gildesøstre og –brødre fra det ganske land.
Der er sovepladser til 100 personer fordelt på 18 dobbeltværelser (16 med egen håndvask),
leder rum og 2 sovesale, og der er masser af plads til telte og campingvogne.
Så, som du kan se, er der ikke problemer med at finde plads til dig også – selv hunden er
velkommen.

Med gildehilsen og håb om at se jer
Den Blå Lilje
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Se mere information og program i Gildenyt i juni

Dejligt miljø mellem bygningerne

Opfordring til Gilderne
Husk at indsende gildernes programmer til
Carl Peter Bylund, så de kan komme på
hjemmesiden – få inspiration af hinanden –

og kom gerne på besøg hos hinanden i
gilderne  det er så hyggeligt med besøg

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 (ny adr. Pr. 15/6-13)
Glødelampen 7, 3 sal tv
2730 Herlev
boegsted@dbs.dk 437108 89/28694453
Tryk: telau aps, Hedehusene
Landsgildets hjemmeside:
http://landsgildet.dbs.dk
webmaster: Carl-Peter Bylund
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