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Nyt fra Landsgildemesteren
Kære gildesøster og gildebror
Det næste tør jeg kun citere fra en revytekst,
fordi jeg ved du lever op til gildeloven og
gildeløftet og fordi netop du er dig!
Alt ka´ la´ sig gøre! Prøv at turde tørre.
Tro at du er bedre, end de bedste der er til.
Bliv din egen herre. Førend det bli´r værre.
Vis at du er til og gør så det du vil.

Tilliden til os selv er tit den største hindring
for os til at leve op til hvad, men kan forvente
af os i gildet. Vi er nødt til at tro på vores
idealer og tro på at vi kan gøre en forskel.
Situationer omkring os kan løbe løbsk og
uanset om vi kan være frustrerede over at
det ser ud til aldrig at stoppe og alt bliver
værre.
Her er det op til dig at gøre en indsats og
ikke gemme dig bag at andre er bedre. I et
positivt fællesskab er vi de bedste og vi skal
være synlige for at leve gildeloven ud.
Tænk de tanker ingen turde tænke, førend nu.
Træd de stier ingen turde træde, førend du.
Livet det er herligt !
Du er noget særligt !
Længe leve lysten til at være til.

Velkommen til gildeåret 2006.
Landsgildet

Kurt Bøgsted
Landsgildemester

Danske
Baptistspejderes
Landsgilde

Indbydelse
Vi glæder os i UBE MASO og Sirius
gilderne til at se gildesøstre og brødre
til landsgildeweekend på Feriegården ved
Ellinge Lyng nær Vig i det skønne Odsherred
d. (25.)- 26. 27. august, 2006
Mens den officielle del af weekenden begynder lørdag d. 26. over middag, er I alle
velkomne fra fredag d. 25. kl. 16. Fra kl. ca. 18 spiser vi vor medbragte mad. Der vil
blive mulighed for at grille eller varme sin mad, og senere er der kaffe, og så kan vi i
øvrigt hygge os sammen. Desværre er der hverken adgang for campingvogne eller
dyr på grunden.
Lørdag morgen kl. 8 hejser vi flaget og spiser morgenmad, og så er formiddagen fri til
kl. 12, hvor der er frokost.
Pris: 300 kr. fra lørdag over middag. Kommer man allerede fredag kan lørdagens
morgenmad og frokost købes for hhv. 20 og 25 kr.
Adressen er: Feriegården, Toftevej 61, Ellinge Lyng, 4560 Vig St. (samme sted, hvor
vi var i 2002). Tlf. 5931 5376. Yderligere oplysninger om stedet kan findes på
www.kolonierne.dk under Kolonierne øst.
Tilmelding (gerne gildevis) senest 10. august til Kurt Larsen, Lindestien 41, 2605
Brøndby. Tlf. 3678 9886

Alle gode gange 3 !!
Hvad skal der ske lørdag aften ??
Vi i værtsgilderne er enige om, at uddelegering af programmet på alle gilderne har
været en stor succes de seneste 2 landsgildeweekends, så vi prøver igen !
Emne: En egnshistorie. Hvert gilde finder en god historie fra gildets hjemegn af
ca. 10 minutters varighed. For eks.: en vendelbohistorie, en Århus- eller
molbohistorie, en Amar'-historie, etc. etc. Og så er der frit spil, om man vil fremføre
den som fortælling, drama, opera, ballet eller…?? kun fantasien sætter grænser.
Så sæt ”de små grå” i sving.

PROGRAM
Lørdag d. 26.

kl.
-

13.00
13.30
13.45
14.30
14.45
18.30
20.00
22.00

Seneste ankomst og indkvartering
Velkomst ved flaget
Landsgildehal
Kaffepause
Landsgildeting (pauser indlægges)
Middag
Aftenunderholdning
Aftenandagt
derefter lejrbål for de vågne

Søndag d. 27.

kl.
-

08.00 Flaghejsning
08.10 Morgenmad
09.00 Morgenandagt/-gudstjeneste
10.00 Guidet tur i Odsherred (i egne biler).
12.30 Frokost
14.00 Afslutning, kaffe og afrejse

Ret til ændringer forbeholdes

Og så lige lidt "kort" hjælp til dem, der ikke blot
lægger adressen ind i GPS'en!!!

Evt. bemærkninger/ønsker: ………………………………………………………..

Ønsker morgenmad ………. frokost ………. lørdag d. 26.

Jeg kommer fredag ………. lørdag ……….

"

"

Carl Peter Bylund
Gildenyts "udsendte"

Navn: ………………………………………. Gilde: …………………………………

Der vil eventuelt blive udsendt
nyhedsbrev fra
Landsgildemesteren.

Tilmelding til Landsgildeweekend 2006

Jeg håber, at jeg har mere nyt
at fortælle, når vi kommer
tilbage fra vores påskebesøg.

"

Der er ikke meget nyt fra Polen denne gang. Vi havde ganske vist 3 gæster fra Glogow
boende i forbindelse med vores menigheds 100 års jubilæum i januar måned. De kunne
bekræfte, at der havde været
og stadig var problemer mht.
sommerlejren i år, men samtidig kunne de fortælle, at man
arbejdede med en eller anden
agitationsuge, hvor man på en
eller anden måde ville have
gang i det spejderudstyr, man
allerede havde anskaffet. Det
bliver sikkert noget som
kommer til at strække sig over
3-4 dage eller noget i den stil.

"

Sidste nyt fra Polen

Der er ingen grund til ikke at indsende tilmelding til
dette års Landsgildeweekend!
Det der med ikke at ville klippe i bladet - DET HOLDER IKKE EN TOMME!
Der står ikke noget på denne side som SKAL gemmes, så
du kan roligt udfylde tilmeldingssedlen på foregående side
og sende den ind inden fristen udløber.
Ja - blad du bare om på den anden side .......!
DER ER EN TILMELDING!
Her er der ikke engang en enkelt god vittighed som eventuelt kunne være værd at gemme!
Ja - GØR DET NU!
Lad være med at udsætte det - har du først besluttet dig for
at deltage, så har du jo altid det som "undskyldning" hvis
du nu skulle blive inviteret til noget, som du helst havde
været foruden!
Nej - lad nu være med at tænke alt for meget over det TAG NU EN BESLUTNING!
Du vil ikke komme til at fortryde det!
JA, JA DET MÅ DU SELV OM - JEG SKAL IKKE
PRESSE - SES VI SÅ?

på bagsmækken!
Tanker ved et fuglebad!
Mange af os kender sikkert den gamle børnesang: "En morgen ude i haven,
jeg mødte en ny lille ven ......
Den sang tænkte jeg på, da jeg ledte i min have efter et motiv til forsiden af
dette Gildenyt. Jeg fik mit billede af vintergækkerne som titter op gennem måske de sidste! - snedynger, som nu bærer præg af at have ligget der alt
for længe. De er ikke længere er så flotte, som de var, lige da de var dalet
ned fra himlen - bløde, dunlette og lækre, indbydende til en sneboldkamp!
Stor var min overraskelse, da jeg kom hen til
fuglebadet, hvor Eva
flere gange dagligt hælder friskt vand op til fuglene og sørger for, at
fuglebadet er isfrit. Hvad
skuede mit øje? Friske
spor i sneen både i form
af aftryk, men også
"efterladenskaber" fra
det/de dyr, som havde
været på besøg. For

mange, og især for
spejdere, er det naturligt at se spor efter
rådyr i sneen, men her
i vores villahave, er det vildeste vi har set en ræv, og så naturligvis de mange
fugle, som bliver tiltrukket af den altid rigelige mængde foder og det friske og
isfrie vand. Jeg ville blot have ønsket, at jeg kunne have sunget: En morgen
ude i haven, jeg så en ny lille ven, det var et sødt lille rådyr, nu har vi forår
igen".
Det kunne jeg ikke, for jeg så kun sporene, men de har sat positive tanker i
gang i mit hoved. Hvordan ville det have set ud hvis dyrene/dyret havde
stået der? Drak de vand? Ville de være blevet bange for mig?
Sætter vi som Gildespejdere også spor, som sætter positive tanker i
gang?

"CP"

