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Klip fra præsidiemødet

Præsidiet var samlet hos Steen Brændholt i
Bjert ved Kolding mandag den 10. marts.
Landsgildeweekenden blev gennemgået,
budget for denne godkendt, talere foreslået, og hvem der har ansvar for de forskellige ting blev ligeledes drøftet og uddelegeret.
Landsgildets regnskab og budget blev gennemgået og vil fremgå når dagsordenen udsendes til gilderne.
De forskellige gilder fortalte om, hvad der
laves til gildemøderne, ligesom der er sket
udskiftning af gildemestre rundt omkring i
landet – se side 4.
De forskellige gilder fortalte hvorledes man
forsøger at samle penge ind til forøgelse af

støttekontoen: nogle giver et fast beløb pr.
medlem pr. gang, sangaften hvor der kan
ønskes sange man betaler for, julemarked,
tøjsalg, cafésalg mm
Der vil til førerstævnet kunne deles ud for
max. 4000 kr., og der er sendt ud til kredsene om at komme med ansøgninger til at
kunne tage del i denne uddeling, der finder
sted den første weekend i maj i Rebild.
Tørklæder kan købes på landsgildeweekenden til 60 kr. pr. styk – eller via Jytte
Kjølby (hertil kommer dog porto).

Mødet var fra 11 til ca. 17.30 hvor alle nogle
kørte mod nord og andre mod øst efter en
god og samtalerig dag med god forplejning.
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Landsgildeweekend 29-30-31. august
Gyldenløves Gildet byder velkommen på Øksedal
Der er god plads til telte og campingvogne,
de der ikke har det må sove inde i hytten,
vi håber, der bliver plads til alle.
Husk at medbringe sovepose eller dyne.
Indmeldelse til gildemester Lis Jensen
Mailadresse.: lisoggunnar@live.dk
telefon 46 37 04 06
Deltagergebyr er også i år 450 kr. pr. person
Beløbet kan indbetales på konto 2280-6888 967 093
Indmeldelse senest 3. august
Vi glæder os til at se jer alle sammen
Adresse: Øksedalvej 4, Barmer, 9240 Nibe

Gyldenløves Gildet
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Landsgildeweekenden 29-30-31. august
på Øksedal
Program:
Fredag den 29.
Vi mødes ved grillen fra kl. 18
Hyggeligt samvær med mad
og senere kaffe
Godnat
Lørdag den 30.
Kl. 08.00 Flaghejsning, derefter morgenmad
Kl. 09.00 Tur med guide i området
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30 Gildehal
Kl. 14.15 Gildeting med kaffepause
Kl. 18.00 Festmiddag
Kl. 19.30 Underholdning ved gilderne
Kl. 21.30 Aftenkaffe
Kl. 22.00 Aftensang og andagt
Sov godt - godnat
Søndag den 31.
kl. 08.00 Flaghejsning og morgenmad
Kl. 10.00 Gudstjeneste
Kl. 12.00 Frokost, derefter opbrud og kaffe
Farvel og tak for denne gang
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Meddelelser fra gilderne
Der har været forretningsmøder / gildeting
rundt omkring i landet. Flere har meddelt,
at de tager et sidste år som gildemester.

Ex-Voto har i år valgt ny gildemester. I
stedet for Ulla Lauritsen er Finn Jensen
valgt til opgaven.

Tirsdag morgen den 25. februar 2014 døde Kurt Larsen, medlem af Ube-Maso gildet,
på Hvidovre hospital, hvor han blev indlagt den 16. februar.
Kurt blev 81 år, og var med til at stifte Ube-Maso gildet i 1977 hvor han altid har været
meget vellidt og har bestredet flere poster, bl.a. skatmesterposten. Kurt var også aktiv
omkring flere loppemarkeder, der er blevet afholdt tidligere i Ube-Maso regi.
Kurt blev bisat fra Korskirken fredag den 28. februar 2014
Æret være Kurts minde

Lidt nyt om brilleprojektet i Burundi:
Ved et møde i Købnerkirken 31. marts
fortalte Susi Baggesen at hun har skaffet
enkelte par briller til skolebørn med det
behov, men ellers er vort bidrag mest gået
til øjenmedicin. Susi har opdaget at mange
af de større skolebørn lider af

øjensygdomme, der som oftes skyldes, at
mange familier laver mad over bål inde i
hytterne. Susi var meget glad for vort
bidrag, der har gjort at hun har kunnet
sende børnene til en øjenlæge, når det var
nødvendigt, og så betale for medicinen.

Sirius-Alice

Side 4

Danske Baptistspejderes Landsgilde, LANDSGILDENYHEDSBREV april 2014

Sommertilbud - Korpscenterlejr på Øksedal

Vendelbo Division inviterer til sommerlejr
på Øksedal, for hele kredsen.
Dette er ikke et korpslejrtilbud, som vi kender det fra tidligere korpslejre på Øksedal.
Det er en lejr bygget op over det koncept, vi
har brugt på vores divisionssommerlejre
tidligere, med nogle få ændringer. Den ene
ændring er at vi inviterer hele korpset med
på lejr.
Tidspunkt:
Lejren bliver i uge 28 2014, fra lørdag til
lørdag 5.7-12.7.2014
Priser:
Lejrprisen er KUN selve lejrgebyret, uden
mad og transport.
Kredsene skal selv finde ud af at komme til
Øksedal - der bliver ikke planlagt fællestransport.
Pris: lørdag til lørdag : 400 kr.
Proviant:
Kredsene sørger selv for mad.
Bestillingsseddel indleveres og det bliver
pakket kredsvis af købmanden.
Eventuelle opgaver for gildespejdere:
- Vi har en tjans med at styre toiletrengøringerne rundt omkring på Øksedal! Ideen er at kredsene skal klare
toiletterne selv denne gang, men vi har

behov for et opsyn og evt. en igangsættelse!
- Mandag og fredag har vi turneringsdagene, som Vendelbo stab er
ansvarlig for, men her kan vi bruge rigtig
mange hænder til posterne. Det kan
være alt fra teltopsætning, bagning, til
diverse dyster!
- Alle de andre dage er der også
aktiviteter rundt omkring på Øksedal
og nogle af dem har kun en ansvarlig
på, så de kan sikkert godt bruge en
ekstra hånd.
- Der kommer også til at køre nogle
busser fra Øksedal til nogle aktiviteter
onsdag og torsdag, hvor det vil være
godt med nogle til at være konduktør på!
Sikre at de rigtige patruljer kommer med
den rigtige bus o.s.v

Mottoet for lejren bliver "Spejderliv - viser
vej".
Kan du slet ikke undvære denne
spejderoplevelse, så skynd dig at tilmelde
dig til undertegnede senest d. 1. maj 2014.
Vi ses på Øksedal.
Jytte Kjølby
kjolby@dbs.dk
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Redaktøren har ordet
På ferien til Tyrkiet hørte vi flg. historie fra
guiden:
En fugl der levede i bjergene ville så gerne
gøre noget godt for sig selv og andre og ville
finde føde. Den fløj ned fra bjergene, men
der var så koldt, at den ikke kunne bevæge
sig, og røre sine vinger for at flyve hjem
igen.

Heldigvis kom der en ko, den lavede en kokage oven på fuglen, derved fik den lidt
varme igen, men kunne stadig ikke rigtig
røre sig, da den jo var smurt ind. Men pyt …
en kat kom og slikkede fuglen ren, men lige
da den skulle til at flyve, åd katten fuglen ….
Moralen er: det er ikke altid dem der skider
på dig, der er dine fjender 

Baptistspejdernes Landsgilde
Landsgildemester:
Jytte Kjølby
Løkkenvej 358, Stenum
9700 Brønderslev
Tlf. 9883 8188
Mobil: 20 249 445
Email: kjolby@dbs.dk

Landsgildeskatmester:
Steen Brændholt
mobil: 22 803 250
Email: l.s.brandholt@gmail.com
Landsgildets bank konto:
7110 745 1024

3. ordensmester:
Alice Johansen-Stolt
Tlf.: 3352 2443 mobil 20 296 765
E-Mail: alice-stolt@jubii.dk

Vicelandsgildemester:
Kurt Bøgsted
Glødelampen 7, 3. tv
2730 Herlev
Mobil: 23 920 940
Email: kb@dbs.dk

1. ordensmester
Ulla Lauritsen
Tlf.: 8694 2704 mobil: 53 202 704
Email : ulla.arne@mail.tele.dk

Gildenyt/Landsgildenyhedsbrev
Kirsten Bøgsted
Glødelampen 7, 3 sal tv
2730 Herlev
boegsted@dbs.dk 2869 4453

Landsgildekansler:
Carl Peter Bylund
Tlf.: 9897 1447
Email: cp@bylund.dk

2. ordensmester:
Kirsten Pilgaard
Tlf. 4636 7633 Mobil: 5127 5698
Email: k.pilgaard@mail.tele.dk
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Arkivar: Karl Heilesen
Tlf. 5918 5710

Tryk: telau aps, Hedehusene
Landsgildets hjemmeside:
http://landsgildet.dbs.dk
webmaster: Carl Peter Bylund

