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Hilsen fra landsgildepræsidiet
Landsgildepræsidiet har ikke været samlet
fysisk siden landsgildeweekenden, men har
været i mailkontakt.
De er blevet enige om at mødes fysisk først
på året, sandsynligvis først i januar måned.
Landsgildepræsidiet sender de bedste
ønsker om en glædelig jul samt et godt og
velsignet nytår til alle i Landsgildet.
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Referat fra landsgildetinget 29. august 2015
O. Valg af referent vedrørende weekenden:
Kirsten Jul Bøgsted, Ube-Maso blev valgt ved flaghejsningen både til landsgildets referent og
som referent ved landsgildetinget
1. Valg af dirigent
Kurt Bøgsted, Ube-Maso, og han konstaterede, at det var rettidig indvarslet
2. Valg af stemmetællere
Birk Sandbæk, (Ex-Voto) og Erik Møller (Landsgildegruppen)
3. Godkendelse af dagsorden
Kurt konstaterede, at det er trykt i Nyhedsbrevet nr. 15. side 4. Den blev godkendt
4. Præsentation og optælling af tilstedeværende, stemmeberettigede og gilderne
Paula og Jørgen Mikkelsen fra Sct. Georgsgilderne. Der var afbud fra DBS og BiD begge pga.
sygdom.
5 tilstede fra den Blå Lilje
3 tilstede fra Gyldenløvsgildet
2 tilstede fra Sirus
12 tilstede fra Ex-Voto
3 tilstede fra Ube-Maso
Landsgildegruppen: 2 tilstede
Sysselgildet ikke til stede

(18 medlemmer pr. 31.12.14 – nu 17)
(14 melemmer pr. 31.12.14 – nu 14)
(7 medlemmerpr. 31.12.14 – nu 7)
(17 medlemmer pr. 31.12.14 – nu 16)
(8 medlemmer pr. 31.12.14 (nu 9))
(23 medlemmer pr. 31.12.14)
(38 medlemmer pr.31.12.14 – nu 38)

Desuden havde Ex-Voto 3 gæster med til køkkenet
5. Protokol fra 2014
Kurt nævnte, at den, som der står i dagsordenen, er trykt i Nyhedsbrev nr. 14 side 2-6,
december 2014. Den blev godkendt.
6)Landsgildets beretning
Da der ikke er nogen landsgildemester, er det præsidiets beretning, som Ulla Lauritsen, ExVoto stod for. Ulla fortalte, at der ikke har været så mange aktiviteter. Hun fortalte også, at
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den i den kollektive ledelse, hvor Kurt er stedfortræder, er det ham der gør et stort arbejde.
Hun fortalte, at der har været 1 præsidiemøde, men ikke i det forgangne regnskabsår, så der
vil nok komme 2 på i indeværende regnskabsår. Ulla fortalte ligeledes, at Kirsten Bøgsted har
modtaget 50 års stjernen. Der er Landsgildeting i Sct. Georgs Gilderne 19. – 20. september,
hvor vi vil finde en repræsentant, der kan deltage. Kurt fik et spejderklap for sin indsats.
Der vil blive tværkorpslig lejr i 2017, hvor Steen Brændholt, Den Blå Lilje er landsgildets
repræsentant. Vi kan ikke binde os økonomisk til arrangementet.
BiD er blevet ajourført mht. til gildeadresser.
Beretningen blev godkendt
7)regnskab ved Steen Brændholt
Regnskabet blev fremlagt af Steen Brændholt, og regnskabet har været trykt i
Landsgildenyhedsbrev nr. 15 – maj 2015.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
8) behandling af indkomne forslag
a) Gildenyt ved Kirsten Bøgsted: Kirsten fortalte, at det går stille og roligt. Dejligt der kommer
nyheder ind til bladet / nyhedsbrevet. Næste gang kan bl.a. læses om bryllup i Sysselgildet.
b) hjemmesiden: Kurt nævnte, at gilderne skal huske at få indsendt deres opdaterede data, så
vi kan have en præsentabel hjemmeside.
c) idé til nyt fælles projekt : der er ikke indkommet idé fra nogen gilder, så Kurt opfordrede alle
til at gå hjem og komme med ideer, som alle kan være med til.
d) justering af tilføjelse til paragrafferne: dette blev vedtaget (det var om at vedtagelser skal
have minimum 50 % tilslutning for at kunne være gældende). Det var anden behandling,
(vedtaget første gang sidste år).

Foto: Kurt Bøgsted, fra Landgildeweekenden nadvergudstjeneste
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9) kontingentfastsættelse og budget (2015/2016)
b) Det blev nævnt, at der i det kommende års regnskab vil indgå 2 præsidiemøder, da det
nyligt afholdte, først kunne afholdes i maj i indeværende regnskabsår.
Tallene blev fremført af Steen Brændholt og var således:
Indtægter
Udgifter
Kontingent
12.000
Aktieudbytte
500
Renter
100
Køb og salg
1.000
1.000
Gildenyt/Landsgildebrev
4.000
Repræsentation (Korpsråd, førest.mv.
1.500
Landsgildeweekend 2015 (gæster mv.)
1.000
Præsidiemøder m.v.
6.000
I alt
13.500
13.600
Driftoverskud
100
I alt
13.600
13.600
a) kontingent fastsættelse: Præsidiet foreslog uændret kontingent på 100 kr. til landsgildet.
Dette blev vedtaget. (Er vedtaget før budgettet)

10) Landsgildets støttekonto generalforsamling
a) Valg af dirigent: Kurt Bøgsted
b) Protokol (se nyhedsbrev nr. 14. s. 17, december 2014) Godkendt
c) Formandens beretning: Kurt nævnte, at korpsets Adventure race, er en udvidet træning. De
vil tilsende Gildenyt om hvorledes de har anvendt pengene. Der blev nævnt, at det bl.a. er til
kasser til transport de har fået 2500 kr.
Hellum kreds har fået 1000 kr. til forældresamarbejde
Holbæk 1000 kr. til vandaktiviteter
Rønne kreds 1000 kr. til støtte af en lille kreds
Tølløse 1500 kr. de vil sende materiale til nyhedsbrevet. Alle gavemodtagere er blevet
opfordret til (og har lovet) at tilsende Gildenyt om deres gave.
I alt er der uddelt 7000 kr. i 2015.
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d) Regnskabsfremlæggelse:
Regnskabet er at finde i Nyhedsbrev nr. 15 – maj 2015.
Steen Brændholt nævnte desuden, at der er indkommet 20.695 kr. til yngleprojektet
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
e) Indkomne forslag: der var ikke indkommet forslag
f) eventuelt: intet herunder
11) Valg m.v.
a) Kurt fortalte, at præsiet ikke havde modtaget nogen forslag til landsgildemester og det vil
fremadrettet være en uholdbar situation.
Rigmor Petersen, Siriusgildet fortalte om en episode for år tilbage, at man spurgte flere og
flere og blev enige om, at man ikke kunne blive ved at sige nej, og på den måde var hun blevet
valgt.
Ulla Lauritsen, Ex-Voto, var ikke enig i måden, man må respektere, at folk har forskellige
grunde til ikke at påtage sig opgaven.
Lise Kildelund, Den Blå Lilje, blev spurgt om posten, men kan pt. ikke påtage sig denne, da hun
er aktiv spejder i Odense Kreds.
Kurt Bøgsted, blev spurgt, men ønskede heller ikke posten, da han har siddet 2 perioder på
hver 5-6 år.
Lise Kildelund forespurgte, om man kunne være 2 om at deles om posten, hvilket dirigenten
svarede ja til.
Der var herefter forslag om at spørge dels 2 navngivne personer (det oplyses senere, hvem det
er, da de ikke er blevet spurgt endnu (red)) . Begge er fra det nordjyske. Kirsten Bøgsted
fortalte deltagerne om, hvem den ene er.
Kurt beder deltagerne om at få mandat til, i præsidiet, at finde en mere der kan være med i
præsidiet, så man på den måde har mulighed for at køre en i stillig til landsgildemester posten.
(Dette blev vedtaget ved håndsoprækning)
Henning Jul Pedersen, (Julle) Ex-Voto, gav udtryk for, at man skal tænke på hvem man spørger,
da det er en vigtig post at bestride. Kurt svarede, at det bl.a. er derfor, at vedtægterne er lavet
om, så man er sikker på, at man har opbakning, når man vælges. Præsidiet kontakter de
foreslåede
b) landsgildemedlemmer og deres suppleanter præsenteres
Den blå Lilje: Steen Brændholt /Dorte Brændholt (gildemester)
Gyldenløvsgildet: Kirsten Pilgaard (de har kollektiv ledelse. Pt. ingen formand)
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Ex-Voto: Ulla Lauritsen / Henning Jul Pedersen (gildemester Finn Jensen)
Siriusgildet: Alice Johansen-Stolt / Rigmor Petersen (Lis Kongsvad gildemester)
Sysselgildet: Carl Peter Bylund / Boe Kjølby (pt ingen gildemester)
Ube-Maso: Kurt Bøgsted / Nina Pilgaard (gildemester Dorte Berntsen)
c) Andre valg
1) arkivar: Karl Heilesen blev foreslået og valgt. Det oplystes at meget materiale også fra BiD er
ved at blive flyttet til landsarkivet.

Herefter var der kaffepause.
d) præsentation af landsgildets konstituering: dette udskydes til der har været præsidiemøde
og der evt. er fundet en til præsidiet. Dette blev godkendt.
e) Godkendelse af suppleant for landsgildemesteren: se pkt. 11.d.
12) Orientering og hilsener:
Paula Mikkelsen fra Sct. Georgs Gilderne bragte en hilsen og fortalte bl.a at:
Hun / de er glade for og nyder at være hos os.
Det har været et meget travlt år, med både gildemesterstævne, nordisk træf, folkemøde,
højskole i Rødding og Paula er nu også med i Friluftsrådet og tillige Samrådet hvor gilderne nu
også har sæde. Der har også været nogle af sted til verdenssamlingen i Australien.
Paula fortalte meget detaljeret om de forskellige ting hun har deltaget i og oplevet og også om
hvorledes de holder gildemøder hos dem. De er delt anderledes ind, end vi er, idet de også har
nogle distrikter, og de er delt ind i grupper af nogle få stykker og så samles de nogle gange
samlet om året. Man betaler ca. 1000 kr. om året for medlemskab.
I landsgilderegi har de haft en landssekretær, som de har måttet stoppe samarbejde med, og
en tidligere har taget over resten af året. Dette har også givet Paula ekstra arbejde.
Sluttelig fortalte Paula, at de har en gildecenterfond og de har solgt en gård ved Vejle. Man
kan søge til forskellige formål via denne fond. Sct. Georgs Gilderne tæller 4440 medlemmer og
er gået lidt ned i årets løb. Man er ved at se på nye tiltag.
Det blev nævnt, at det er Sct. Georgs Gilderne, der sørger for at videreformidle de klips, som
også Birk Sandbæk, Ex-Voto samler ind. Paula fortalte, at de bliver solgt og smeltes om.
Pengene går til støtte i udlandet.
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De har et goodturnprojekt, hvor de har delt 30.000 kr. ud og ligeledes har de delt 20.000 kr. ud
til et spisevægringsprojekt i Aalborg. Der er også delt 25.000 kr. ud til Egtmond, som støtte til
hjerneskadede unge.
Der er ikke gildehal ved hvert møde. Ca. en gang i kvartalet. Mødes kl. 19 til lokalt foredrag. I
skive 32 medlemmer delt op i 5 grjpper. Mødes x 1 måned til spisning. Med foredrag.
Paula fortalte også, at de samler frimærker ind, og der er nogle i Århus, der gør dem i stand.
Paula blev sendt tilbage til Sct. Georgs Gilderne med en hilsen og Kurt opfordrede til, at man
tager klips og frimærker med til næste samling, og så vil der blive formidlet en kontakt, så vi
kan være med på denne måde.
Kurt fortalte fra Baptistkirken i Danmark (BiD) at:
Merete Gjerløv havde været på vej hertil, men havde fået et galdestensanfald. Hun oplyste til
Kurt, at: BiD er glade for de aktive gildemedlemmer og lagt mærke til, at vi også er med i andre
sammenhænge.
Der er nu andre med i ledelsesmøderne. Fra BBU er det Kasper Klarskov og fra DBS er det
Lotte Weng (Lyngby, red.)
Det er vigtigt, at samarbejde med migrantmenighederne, så de lærer om økonomi og
samarbejde, at mænd kan lave mad og kvinder få en position i familien. En opgave for
landsgildet kunne være at inddrage migrantmenigheder – de har jo levet på spejdermanerer
tidligere.
Spejderkorpset (DBS) kunne ikke pga. sygdom være til stede på weekenden. Kurt fortalte han
havde været til spejdernes førerstævne. Der er lavet en del ny uddannelse og der arbejdes
med nyt korpslogo, som han vidste. Det er dog stadig genkendeligt, dette havde han fået at
vide af spejderchef Niels Dam ved et spejdermøde i den forgangne uge.
Kurt gav udtryk for, at sende hilsen til begge samarbejdspartnere.
Fra de lokale gilders orientering opfordrede Kurt til, at man husker at indsende beretning for
årets gang fra september 2014 til august 2015 til redaktøren, så det kan komme med i
Gildenyt. Det vil være bedst på mail og gerne med billeder.
13) Eventuelt
Lis Kongsvad, Sirius og Kirsten Bøgsted, Ube-Maso – indbød til næste års landsgildeting, som
afholdes 26. – 28. august 2016 i Egebjerghytten, Skælskør. Nærmere herom senere.
Kurt sluttede med tak for god ro og orden og vi sang ”har du hørt når det suser”
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Den Blå Lilje, udflugt til Vigelsø

Denne lille kutter bragte den 5. september
10 forventningsfulde gildemedlemmer samt
4 gæster til den lille ø Vigelsø, midt ude i
Odense Fjord.
Vi mødtes med områdets naturvejleder kl.
12,00 ved den meget lille havn i Klintebjerg
på vest siden af Odense fjord.
Efter 3-4 min. Sejlads var vi ude ved Vigelsø,
hvor vi fik en stor naturoplevelse og levende og engageret orientering fra vor ”medbragte” ekspert.
Øen er fredet og ubeboet – dog med en
lejrskole, som flittigt bliver brugt af skoler
og organisationer i Odense og omegn. Mens
vi var der, var der bl.a. et større opbud af
spejdere fra Det Danske spejderkorps samt
førere og forældre.
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På den kun 132 ha store ø er der et rigt fugleliv og en varieret natur, fra strandeng til
egeskov.
Efter en spændende rundtur med masser af
beretninger om stedet og øens historie, indtog vi vore medbragte ”klemmer” og hyggede os en times tid, før vi blev fragtet tilbage
til Fastlandet.
Vejret var ikke det bedste og bød på en del
regn og blæst, hvilket dog ikke kan
ødelægge helhedsindtrykket af turen, som
bød på en spændende naturoplevelse.
Steen Brændholt
(indslaget er medtaget denne gang, da der
desværre ikke var plads i Gilde Nyt, der er
udsendt i november (red.) )
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Traditionerne står i kø hos Sysselgildet
Der har været Jule Goodturn hvor man har mødtes for
at lave dekorationer til menighedens medlemmer, der
er fyldt 80 år.
Der har ligeledes været julekomsammen den 10.
december hvor der er hygget med spisning af
grønlangkål og ris a la mande. Ligesom der var
amerikansk lotteri om de medbragte gaver samt
julehistorie.
I 2016 skal der i februar være forretningsmøde, hvor
der skal vælges gildemester og hvis det ikke kan lade sig
gøre, om man så skal fortsætte med kollektiv ledelse.

Fra julegoodturn
Foto: Carl Peter Bylund

Der har også været deltagelse i Vrå-spejdernes
spejdergudstjeneste, som stod i Smølfernes tegn.

Carl Peter Bylund
Sysselgildet Hjørring-Hirtshals.

Fra Smølfe gudstjenesten i Vrå
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Redaktørens hilsen
Gilde Nyt skulle være udkommet i oktober,
men desværre kom det til trykkeren for
sent til at det kunne nås, så derfor har I
først fået det i november. Jeg var på nippet
til at skrive november på forsiden, inden
det skulle afleveres, men tænkte, at det lige
kunne nås. Men sådan blev det ikke – men
indholdet var jo blevet det samme, uanset
overskriften om hvilken måned det er
udgivet i.

Dette nyhedsbrev er december, som det
plejer, og dermed tid til at ønske jer alle en
god og dejlig julehøjtid hvor jeg håber vi
hver især har fokus på at det med jul som
hovedregel handler om at Jesus blev født,
det er Gud vi ærer for at det blev en
realitet. Rigtig glædelig jul og godt nyt år til
jer alle og tak for indlæg I så villigt sender til
hvert nummer. Bliv endelig ved med det.
Kirsten Jul Bøgsted

Baptistspejdernes Landsgilde
Landsgildemester:
Vacant

Landsgildeskatmester:
Steen Brændholt
mobil: 22 80 32 50
Email: l.s.brandholt@gmail.com
Landsgildets bank konto:
7110 745 1024

3. ordensmester:
Alice Johansen-Stolt
Tlf.: 3352 2443 mobil 20 29 67 65
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 : ullaarne199@gmail.com

Gildenyt/Landsgildenyhedsbrev
Kirsten Bøgsted
Glødelampen 7, 3 tv
2730 Herlev
boegsted@dbs.dk 28 69 44 53

Landsgildekansler:
Carl Peter Bylund
Tlf.: 98 97 14 47
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. 59 18 57 10

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

