LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 14 – december 14
Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1954
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Landsgildets julehilsen ( s.1 )
Referat fra landsgildetinget (s. 2-6)
Referat fra støttekontoen (s. 7)
Meddelelser fra gilderne (s.8)
Gaver der gavner (s. 9)
Redaktørens hilsen ( s. 9 )
Kolofon (s. 9)

Landsgildets nytårsappel
Vi har haft en indpisker i form af en
landsgildemester, Jytte Kjølby - og nu har
en anden indpisker, redaktøren, til skønnet
mig til at få skrevet landsgildets jule- og
nytårshilsen da vi jo endnu engang er nået
til afslutningen af et år. Et år, hvor der er
sket mange ting også i landsgilderegi. Det
lykkedes desværre ikke på landsgildeweekenden at finde en landsgildemester, så det
vil vi i præsidiet - og I i gilderne - gøre noget
ved i det nye år.
Vi appellerer til jer om at finde egnede kandidater, da I jo har kendskab til mange med
lyst og evner til at være ”styrmand/inde”
for os alle sammen.

Præsidiet har ikke været samlet siden
landsgildeweekenden, men er i kontakt
med hinanden via mail – et godt redskab, til
at komme i hurtig kontakt med hinanden.
Vi ønsker alle gilder, landsgildemedlemmer
og øvrige interesserede alt godt i det nye år,
hvor vi ser frem til at mødes med rigtig
mange til forskellige arrangementer, og ikke
mindst vores landsgildeweekend i Viborg,
som Ex-Voto gildet står som arrangører af.
Med et VÆR BEREDT ønskes I alle en rigtig
glædelig jul og et godt og rigt velsignet nyt
år.
På landsgildets vegne
Kurt Bøgsted
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Referat af Landsgildetinget lørdag den 30. august 2014 kl. 14.15 på
Landsgildeweekenden på Øksedal. (dagsorden iht. Landsgildeskråen)
Do. pkt. 0

Valg af referent vedr. weekenden. (vælges ved weekendens åbning)

Ref.

Enstemmig valgt blev Kirsten Bøgsted.

Do. pkt. 1

Valg af dirigent

Ref.:

Efter forslag fra præsidiet blev Kurt Bøgsted valgt til dirigent. KB takkede for valget
og konstaterede at tinget var rettidig indvarslet og derfor lovligt iht.
Landsgildeskråen.

Do. pkt. 2

Valg af stemmetællere.

Ref.:

Valgt blev Lennart Kildelund og Andreas Christensen.

Do. pkt. 3

Godkendelse af dagsorden.

Ref.:

Efter enkelte bemærkninger blev dagsordenen blev godkendt.

Do. pkt. 4

Præsentation og optælling af tilstedeværende, stemmeberettigede og
Gilderne.

Ref.:
Medlemsgilde:

Medlemmer:

Deltagere:

Børn:

Gæster

Den Blå Lilje

20

9

0

0

Gyldenløves Gilde

15

4

0

1

Sirius Gildet

7

4

0

0

Ube Maso

8

5

0

0

Sysselgildet

36

15

0

1

Ex-Voto

18

12

0

2

Landsgildegruppen

17

5

0

0

121

54

0

4

I alt:

Do. pkt. 5

Protokol v/landsgildekansleren (Se nyhedsbrev nr. 11. december 2013)
(oplæses ikke)

Ref.:

Referatet blev godkendt.

Do. pkt. 6

Landsgildemesterens beretning.
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Ref.:

Endnu engang tak til Den blå lilje for en veltilrettelagt landsgildeweekend
sidste år.
Den 21.-22. sept. 2013 afholdt SGG deres landsgildeting på A.P. Møller skolen i
Slesvig. Jeg var forhindret i at deltage, men Steen repræsenterede os på
bedste vis. I har kunnet læse referat i et af efterårets nyhedsbreve.
I november deltog jeg i korpsrådsmøde her på Øksedal. Det har der også
været referat fra i et nyhedsbrev.
Vi havde planlagt præsidiemøde i april måned. Igen måtte vi ændre dato, da
jeg pludselig fik mulighed for at komme med til Burundi. Det kan man jo ikke
sige nej til. At ændre dato med en flok aktive pensionister er absolut ikke let,
men det lykkedes. Nogle glimt fra dette møde har også været i et nyhedsbrev.
Landsgildet havde spurgt korpset om lidt taletid på kredsførersamlingen. Vi
ville gerne gøre reklame for landsgildet, og fortælle hvad vi er for nogen. Det
var planlagt, at jeg skulle deltage lørdag eftermiddag, men jeg måtte desværre
melde afbud på selve dagen på grund af sygdom, så der var ikke tid til at finde
en afløser. Håber vi kan få mulighed igen til en kredsførersamling.
Der kom en forespørgsel fra førerstævneudvalget, om landsgildet kunne stå for
slikbutikken m.m. under stævnet. Da stævnet var i Rebild, var det naturligt, at
nordjyderne påtog sig opgaven. Sjællænderne får lejlighed næste år, når
stævnet skal være i Holbæk. Jeg var i forvejen inviteret af korpset til at
deltage som repræsentant for landsgildet. Så vi fandt et par stykker mere, og
løste den opgave. På førerstævnet var der en del nyvalg til korpsrådet, så de
skulle have et møde allerede i juni på Øksedal. Uden mad og drikke osv., så vi
lavede mad til dem. De må have været nogenlunde tilfreds med maden, for de
vil gerne landsgildet laver mad til fælles udvalgsweekend i okt., så det gør vi.
Vi var 7 fra landsgildet, som deltog i korpscenterlejren. Spejderliv – viser vej.
Vores opgaver var servicering af toiletterne rundt på lejren. Når købmanden
kom om formiddagen hjalp vi med at tømme bilen, få tingene på plads og på
køl. En stod for teknikken til lejrbål med mere. Brandvagt kunne vi også
bruges til. Det var en rigtig god oplevelse at være med på lejren, vi kommer
gerne igen.
Fredag under Sommerstævnet i Lindenborg var landsgildet inviteret til en
reception for Baptistkirkens ad hoc udvalg m.m., vi kommer nok ind under
m.m. Vi har repræsenteret ved vicelandsgildemester Kurt Bøgsted.
Fordelt over gildeåret har vi fået 15 nye medlemmer i landsgildegruppen. Det
er jo dejligt, at det er lykkedes med så mange nye gildespejdere. Gamle
spejdere, som gerne vil støtte, det vi står for, selv om de ikke lige bor i
nærheden af et gilde. Måske nogen af dem med tiden får lyst til at starte et
gilde op. I hvert fald er det dejligt, at se nye ansigter her både fra gilderne og
landsgildegruppen.
Alting bliver digitaliseret i disse år. Postbuddet har mindre at gå med, vi skriver
e-mail, og når man en sjælden gang skriver et brev, ja så kan man købe
frimærker online og bare skrive nogle tal på kuverten. Men det gør vi ikke, vi
køber frimærker med spejdere på. Mærker udgivet i anledning af prinsesse
Benediktes fødselsdag, jeg synes de er flotte.
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Det var så det gildeår, og nu sidder vi her igen. Denne gang på Øksedal, og
nyder stedet og omgivelserne.
Til slut vil jeg gerne sige tak til præsidiet for godt samarbejde i det forløbne år.
Beretningen blev godkendt.
Do. pkt. 7

Regnskab v/landsgildeskatmesteren (2012/13)

Ref.:

Efter besvarelse af enkelt opklarende spørgsmål til regnskabet blev det
godkendt enstemmigt.

Do. pkt. 8

Behandling af indkomne forslag og løbende sager.
a) Fra præsidiet: Tilføjelse til § 6 Stemmeret: Alle valg og vedtagelser er
gyldige, når minimum halvdelen af de stemmeberettigede har stemt herfor,
dog særlige regler jfr. §13 og 14.
b) Gedeprojekt/Klokkestabel
c) Fællesprojekt
d) Gildenyt v/redaktøren
e) Hjemmesiden v/webmaster

Ref.:

a) Præsidiets forslag om tilføjelse til Landsgildeskråens § 6 blev vedtaget og er
derfor gældende herfra.

Ref.:

b) LGM orienterede om situationen hvor den ene gedebuk var afgået ved
døden, formentlig på grund af overanstrengelse. En ny til erstatning sikrer at
man undgår indavl og den vil koste omkring 3.300 kr. Der indsamles til dette
projekt under nadvergudstjenesten søndag formiddag. (Der indkom i alt kr.
3.257 kr. ref.) Der er fremsendt ønske om at vi hjælper med et projekt til
indkøb af bananplanter. De nye planter er en art som erstatter de nu anvendte
3 forskellige sorter. Man blev enige om at dette skal være fællesprojektet, men
at det er op til hvert medlemsgilde om man ønsker at deltatage, da vi først
meget sent er blevet opmærksomme på ønsket. Projektet kører indtil der
indkommer forslag om andet fællesprojekt.

Ref.:

c) Fællesprojektet afsluttes ved aflevering af de såkaldte ”ynglepenge” ved
aftenens festunderholdning.

Ref.:

d) Kirsten Bøgsted fortalte at redaktøropgaven var spændende og opfordrede
til at man endelig sendte alt det ind som man havde på hjerte. Man drøftede
også hvorvidt der kunne findes en eller anden måde hvorpå Gildenyt og
Nyhedsbreve på en bedre måde kunne give en PR-værdi. Præsidiet tager dette
spørgsmål op til drøftelse,

Ref.:

e) Carl Peter opfordrede medlemsgilderne til at kigge deres bidrag til
hjemmesiden grundigt efter. Der er gilder som har så ringe oplysninger på
deres del af hjemmesiden at man næppe vil besøge den mere end en gang.
Det kan vi ikke være bekendt.

Do, pkt. 9

Kontingentfastsættelse og budget.

Ref.:

Præsidiets kontingentforslag er at kontingentet fortsætter uændret.
Budgetforslaget blev godkendt som det er fremlagt i Nyhedsbrev nr. 13, side
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5.
Dagsordenen suspenderes og man går til Støttekontoens generalforsamling.
se dagsorden for denne.
Dagsordenen genoptages.
Do. pkt. 11

Valg m.v.
a) Landsgildemester
b) Landsgildepræsidiemedlemmer og deres suppleanter præsenteres
c) Revisor og revisorsuppleant. Søren Vestergaard og Nina Pilgaard er på valg.
d) Andre valg jfr. §8e. Redaktør Kirsten Bøgsted er på valg.
e) Præsentation af landsgildepræsidiets konstituering
f) Godkendelse af suppleant for landsgildemesteren

Ref.:

a) Der blev uddelt stemmesedler til afgivelse af forslag til Landsgildemester. 5
kandidater blev foreslået i vilkårlig rakkefølge var det: Jytte Kjølby, Steen
Brændholt, Flemming Berg, Kurt Bøgsted og Lise Kildelund. Ingen af de
foreslåede kandidater ønskede at lade sig opstille til valg. Der blev fremsat
ønske om at suspendere Gildetinget så man i de enkelte gilder kunne drøfte
situationen og eventuelt følge præsidiets forslag om at fortsætte uden
Landsgildemester men med kollektiv ledelse.
Gildetinget blev suspenderet og efter en kort pause blev Tinget genoptaget.
Der blev fremsat forslag om en fornyet runde med forslag til Landsgildemester.
Carl Peter Bylund gjorde opmærksom på at dette ikke var i overensstemmelse
med Landsgildeskråen. Alligevel blev der delt stemmesedler ud til en ny runde
forslagsvalg. Dette gav to nye kandidater, nemlig Laurits Larsen og Birk
Sandbak. Ingen af dem ønskede at opstille til posten som Landsgildemester.
Der blev nu uddelt stemmesedler hvor man kunne angive om man ønskede at
fortsætte med kollektiv ledelse. 44 stemte for, 3 stemte imod og 4
stemmesedler var blanke. Man fortsætter nu Landsgildet med kollektiv ledelse
indtil næste Landsgildeting.

Ref.:

b) Landsgildepræsidiemedlemmer er følgende: (supp. efter /)
Carl Peter Bylund/Niels Boe Kjølby, Steen Brændholt/supp. vakant, Ulla
Lauritsen/Henning Jul Pedersen, Kirsten Pilgaard/Lis Jensen, Kurt Bøgsted/Nina
Pilgaard, Alice Johansen-Stolt/Lis Kongsvad

Ref.:

c) Søren Vestergaard blev genvalgt som revisor og Nina Pilgaard som
revisorsuppleant.

Ref.:

d) Kirsten Bøgsted blev genvalgt som redaktør.

Ref.:

e) Ved weekendens afslutning blev det oplyst, at landsgildepræsidiet har valgt
Kurt Bøgsted som kontaktperson, Steen Brændholt som Landsgildeskatmester,
Carl Peter Bylund som Landsgildekansler dog med Alice Johansen-Stolt som
suppleant ved næste Landsgildeweekend. De øvrige poster uændret.
f) Da der ikke er valgt nogen Landsgildemester vil eventuelle opgaver som
ellers ville blive pålagt en suppleant blive udført ad.hoc.

Ref.:
Do. pkt. 12

Orientering og hilsener.

Ref.:

Da Sct. Georgs Gildernes (SGG) Landsgildemester Helmut Werth havde måttet
melde afbud, blev SGG i stedet repræsenteret ved Landsgildeskatmester Paula
Mikkelsen som vi tidligere har haft besøg af. Paula takkede for invitationen og
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fortalte om SGG’s daglige arbejde, herunder handlingsplanen Spejderideer for
voksne nu senest: Mod nye horisonter. Man vil naturligvis gerne have en
medlemsfremgang men forsøger i det mindste at fastholde medlemstallet som
er på ca. 4.500 medlemmer fra det ældste men stadig aktive medlem på 103
år til det yngste på 33 år. Det er vigtigt at forsøge at få flere medlemmer for at
Kunne fastholde organisationen da man jo var afhængig af kontingentet de
mange ting man gerne vil støtte er afhængig af kontingentindbetalingerne. Det
nuværende kontingent er 95 kr. i kvartalet og det er forbrugerindekset som
regulerer kontingentets størrelse. Berørte projektet Spejderideer for voksne
som nu også er rettet mod mere humanitære opgaver.
Næste Landsgildeting afholdes i Køge, og det vil vi få en indbydelse til.
LGM Jytte Kjølby takkede for hilsenen og bad Paula Mikkelsen om at tage en
hilsen med tilbage til Sct. Georgs Gillderne.
Hilsener fra Baptistkirken i Danmark ved Bent Hylleberg og Danske
Baptistspejdere ved Spejderchef Niels Dam blev bragt henholdsvis efter
morgenmaden og efter frokosten. Se weekendens samlede referat.
Spejderchef Niels Dam bragte hilsen fra Korpset under frokosten. Hvor Niels
gav udtryk for at man var glad for de gaver og de ting som Landsgildet giver
og gør for spejderne såvel i kredsene som på Øksedal. Gav håndslag på at
korpsets ”gave” til Landsgildet kunne blive et optryk af de T-shirts som
Landsgildet bruger som deres ”uniformer”.
Do. pkt. 13

Eventuelt

Ref.:

Gildemester Finn Jensen fra Ex-Voto Gildet uddelte en kuvert til alle
medlemsgilderne og til Landsgildegruppen med indbydelser til næste års
landsgildeweekend den 28. – 30. august 2015 i Hald Sø Lejren syd for Viborg.
LGM. Jytte Kjølby takkede for samarbejdet i præsidiet og for de 6 år som
Landsgildemester.
Carl Peter Bylund takkede Jytte for det store arbejde hun havde lagt i
Landsgildet og fremhævede de forskellige tilg som var sket under hendes
ledelse, Medlemsfremgang engagement i mange sammenhænge og
synliggørelse af Landsgildet. Jytte fik overrakt en afskedsgave i form af en
hængekøje med håbet om at hun ville nyde at kunne slappe af i den i stedet
for en campingstol, men også med håbet om at Jytte stadig ville være aktiv i
Gildesammenhænge. Jytte takkede og det viser sig at man i haven i Stenum
kun har et træ – så det!!!!!
Kurt Bøgsted takkede for god ro og orden og erklærede Landsgildetinget
afsluttet.

Således opfattet af
Carl Peter Bylund
Landsgildekansler

Foto: Kurt Bøgsted
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Landsgildets Støttekonto for Danske Baptisters Spejderkorps
Referat af generalforsamlingen den 30. august 2014 på Landsgildeweekenden.

Do. pkt. 1

Ref.:
Do. pkt. 2
Ref.:
Do. pkt. 3
Ref.:

Do. pkt. 4
Ref.:
Do. pkt. 5
Ref.:
Do. pkt. 6
Ref.:

Valg af dirigent
Støttekontoens formand landsgildemester Jytte Kjølby bød velkommen til
generalforsamlingen og udbad sig forslag til dirigent.
Kurt Bøgsted blev enstemmig valgt. Og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet.
Protokol v/sekretæren. (se nyhedsbrev nr. 11 December 2013 – oplæses ikke)
Protokollen blev godkendt.
Formandens beretning
Sidste år fik vi bemyndigelse til at overføre kr. 4.000,- fra landsgildets konto til
støttekontoen, og enten bruge dem til uddeling eller forøgelse af kontoen.
Vi valgte at se hvilke ansøgninger, der kom til støttekontoen.
Der var ansøgninger fra enkeltpersoner og grupper til spejderoplevelser forskellige steder i
udlandet og verdensjamboreen i Japan 2015.
Hvis vi havde penge nok, ville vi gerne støtte disse personer og grupper, men når der blot til
verdensjamboreen skal godt 20 fra vores korps af sted, er det svært for os at finde økonomi
til dette.
Derfor vil vi hellere støtte kredse med penge til udstyr, som kommer hele kredsen til gode.
Vi støttede Vrå-Hjørring med kr. 3.000,- til GPS´s.
Regnskabsfremlæggelse
Kassereren fremlagde regnskab som det er beskrevet i Nyhedsbrev nr. 13 af 13. juni 2014.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
Eventuelt
Der blev stillet spørgsmål til anbringelsen af de indkomne såkaldte ”ynglepenge”.
Bestyrelsen tager spørgsmålet op på næste bestyrelsesmøde.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Således opfattet af

Carl Peter Bylund
Referent

Foto: Kurt Bøgsted

Ved 175 års jubilæumsfejringen for Baptistkirken i Danmark, deltog
spejdere og mange gildespejdere fra hele landet.
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Kære Landsgilde.
Gunner og jeg vil gerne sige tusind tak for
alle de varme hilsener vi fik fra Landsgildeweekenden. Det glædede os meget i den
tid, som for os var meget berørt af Gunners
forestående operation.
Men operationen forløb godt, og Gunner
blev overflyttet fra Rigshospitalet til
Roskilde sygehus, allerede tredje dag, det er
jo lidt nemmere at besøge ham. Han har
det godt, han kan huske og tale, og

bevægelsen i højre arm og ben, bliver bedre
for hver gang han får trænet, med en fysser.
Og han bliver trænet hårdt og brutalt, synes
han selv.
For dem der ikke ved hvad Gunner skulle
opereres for, det var en bindevævsknude
der lå og trykkede på hjernen, som gjorde
hans højre side blev lammet.
Han er glad og ved godt mod, så fremtiden
tegner lidt lysere end den gjorde før. Tak for
alle de varme tanker og hilsener vi har fået i
denne svære tid.

Kærlig hilsen fra Gunner og Lis
PS. Vi glæder os til næste års gildeweekend.

Mindeord
Gyldenløves Gildet har mistet en trofast
gildesøster. Karen Abildgaard døde først i
oktober, blev begravet fra Kløvermarkskirken den 11. oktober, i det skønneste
efterårsvejr, med fuld solskin.

Vi vil savne Karen i vores gilde hvor hun har
været trofast, så langt som helbredet har
tilladt det. Karen var gildemester i 18 år, så
hun har sat sine spor i Gyldenløves Gildet

Æret være Karen Abildgaards minde
Lis Jensen gildemester
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GAVER DER GAVNER
Danske Baptisters Spejderkorps har igen i år brug for
din hjælp. Ligesom sidste år skal korpset bruge mindst
100 gaver á kr. 200 for at vores tilladelse til momskompensation kan fortsætte. Korpsrådet har besluttet, at
gavedonationerne ikke skal indgå i korpsets 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 - og ’like’ Yego på Facebook.
Hvis du ønsker at give korpset en gave, er alt, du behøver at gøre, at indbetale kr. 200,- på: Regnr. 9102 –
Kontonr. 202 57 49602 Af betalingen skal fremgå navn
og adresse. Noter også, at det vedrører en gave. Hvis du
ønsker skattefradrag, skal korpset kende dit CPR-nr.
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)
Gl. Gugvej 21 9000 Aalborg tlf.: 98 16 62 50 e-mail:
dbs@dbs.dk

Redaktøren ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Håber I alle får nogle gode
stunder, også stunder I gerne vil dele med os andre – send gerne billeder og lidt om jeres
oplevelser – så får hele landsgildet glæde af at opleve hvad der sker rundt
omkring i hele landet 
Baptistspejdernes Landsgilde
Landsgildemester:
Vacant

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

1. ordensmester
Ulla Lauritsen
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

