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En flok af- vores
venner vender
høfligt ryggen til foran rådhuset
iGlogow, for at
og såpolske
faldt regnbuen
på landsgildeweekenden
- så det....
vise Landsgildet de nye T-shirts og for at sige tak for støtten til såvel T-shirt som den
øvrige støtte til spejderarbejdet i Glogow.

- Stiftet 1954

Adresseoversigt:
Landsgildemester:
Kurt Bøgsted
Baldersbækvej 40
2635, Ishøj.
Tlf.:4371 0889
E-mail:kb@dbs.dk
Vicelandsgildemester:
Bent-Ole Berntsen
Moseagervej 2,
4100 Ringsted.
Tlf.:5766 1155
E-mail:dobrin@mail.dk
Landsgildekansler:
Alice Johansen-Stolt
Listedvej 90, st. th.
2770 Kastrup.
Tlf.:3252 2443 Mobil: 2364 5159
E-mail: alice-stolt@jubii.dk
Landsgildeskatmester:
Henning Jul Pedersen
Stockholmsgade 37,
8200 Århus N.
Tlf.:8616 5353
E-mail: hjp@familie.tele.dk
1. ordensmester:
Flemming Berg
Ulvegravene 27,
9800 Hjørring.
Tlf.:9892 6539
E-mail: fberg@stofanet.dk
2. ordensmester:
Lis Jensen
Præstemarksvej 9,
4000 Roskilde.
Tlf.:4637 0406
E-mail.: gcj@mail.tele.dk
3. ordensmester:
John Bastrup
Bagergade 69 a,
5700 Svendborg.
Tlf.:2834 4561

Nyt fra Landsgildemesteren
Lykken
Der er nogen der banker, lykken vil ind.
Luk dit hjerte op og åben dit sind..
En glæde du vil føle, for lykken er inde,
nu føles den ikke mere som et minde.
En gildebror sagde i går:”Ja man bliver jo lidt gammel
og træt ka´ jeg se" (var det til mig!)
Men glæd dig for mellem 70 og 80 da blomster man op
igen, og se den gildesøster - hun er ikke til at styre hun farer af sted og klare alt - hun er jo også over 80!
Lykken er vendt det ved jeg bestemt,
Nu er jeg ej mer´ så sørgmodig og klemt.
Nu er jeg glad og ej mere så stille,
Dæk bare op for nu skal der vær´ gilde.
En ting er sikkert livets kriser og frustrationer rummer i
sig selv en mulighed for vækst og glæde. Men vi skal lukke
det ind. Det gælder også i troen på Gud. Lykken og glæden
er størst, når vi midt i en krise åbner vore sanser mod Gud.
For Gud, han er der for os.
Jeg er ej rådvild jeg har troen og lykken fundet,
Nu føler jeg mig ikke fanget og bundet.
Nu er der lys og glæde på min vej,
For nu smiler lykken jo også til mig.

Andre opgaver i Landsgildet:
Gildenyt: Redaktør Carl Peter Bylund,
Hvedevænget 21, 9800 Hjørring.
Tlf.:9897 1447 E-mail:cp@bylund.dk
Landsgildets hjemmeside:
http://landsgildet.dbs.dk
Webmaster: C. P. Bylund (se ovenfor)

Kurt Bøgsted
Landsgildemester

Landsgildets e-mail: landsgildet@dbs.dk
Arkivar: Karl Heilesen, Tlf.:5918 5710

Landsgildet

Forsidefoto: C. P. Bylund

Gildenyt udkommer normalt 4 gange årligt
i månederne marts, juni, oktoberber og
december.
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LANDSGILDETINGETS DAGSORDEN
0.

Valg af referent vedrørende landsgildeweekenden:
(Landsgildetinget), vælges ved weekendens åbning.

1.

Valg af dirigent:

2.

Præsentation: af tilstedeværende gilder, herunder optælling af tilstedeværende og
stemmeberettigede.
Optælling af tilstedeværende landsgildegruppemedlemmer.
Præsentation af gæster.

3.

Valg af stemmetællere:

4.

Tilføjelser til og godkendelse af dagsordenen:

5.

Protokol ved landsgildekansleren:

6.

Landsgildemesterens beretning:

7.

Regnskab ved landsgildeskatmesteren:

8.

Behandling af indkomne forslag og løbende sager:
a. Polen og evt. andre nye lignende projekter
b. Forslag:
Projektstøtte til ovenstående, ændres til frivillige bidrag, uden fast
beløbsgrænse
c. Andre projekter med mulighed for aktiv deltagelse
* Ny gildesangbog
* Spejderspil

9.

LANDSGILDETS STØTTEKONTO'S GENERALFORSAMLING:
Stemmeberettigede er samtlige tilstedeværende gildemedlemmer.
A. Valg af dirigent.
B. Protokol ved sekretæren.
C. Formandens beretning.
D. Regnskabsaflæggelse.
E. Eventuelt.

9. Kontingentfastsættelse
Forslag: årskontingent 100,00 kr.
11. Budgetforslag:
12.

Valg:
a. Landsgildemester
b. Præsentation af valgte landsgildepræsidiemedlemmer og suppleanter fra de lokale gilder.
d. Revisor: på valg er Nina Pilgaard
e. Revisorsuppleant: på valg er Gunner Jensen
d. Andre valg ingen
Gildenyt : på valg igen i 2007
Arkivar: på valg igen 2007
e. Konstitueringen vil blive meddelt senere.

13.

Hilsner og orientering:
a. Fra gæster m.m.
b. Fra de lokale gilder.
(medbringes skriftlig af hensyn til referent og evt. trykning i Gildenyt e.l.)

14.

Eventuelt

Bilag ved landsgildeskatmesteren, som findes andet sted i Gildenyt:
A. Regnskab for landsgildet for året 2005/2006
B. Regnskab for støttekontoen for året 2005/2006
C. Budgetforslag for landsgildet for året 2006/2007

Ved landsgildetinget har - foruden landsgildepræsidiets medlemmer - hvert gilde, samt
landsgildegruppen en stemme for hver påbegyndt 5 medlemmer.
Hver repræsentant har kun en stemme.
Der er rygeforbud under landsgildetinget, men dirigenten vil indlægge passende ryge/strække ben pauser.

Her er der plads til egne notater fra Landsgildetinget!:

Landsgildets regnskab 2005 / 2006
Kontingent Gyldenløvs Gilde
16 medlemmer
Kontingent Sirius Gildet
9 medlemmer
Kontingent Sysselgildet
36 medlemmer
Kontingent Ex-voto Gildet
21 medlemmer
Kontingent Ube-Maso Gildet
10 medlemmer
Kontingent Den Blå Lilje - Gildet 11 medlemmer
Kontingent Landsgildegruppe
7 medlemmer
Kontingent Landsgildegruppe for 2005
Polen projekt indbetalt til landsgildet
Polen projekt afregnet
Renter
Gildenyt
Porto og forsendelse
Præsidiemøder
Repræsentation, DBS, Sct. Georg m.m.
Landsgildeweekend indtægt
Landsgildeweekend udgift
PR. trøjer, tasker o.l.
Køb af værdipapirer Sydindvest Højtforrentede
Kurtage
Diverse + gaver
Driftsresultat

Indtægter
1.200,00
675,00
2.700,00
1.575,00
750,00
825,00
525,00
150,00
2.606,25
13,51
23.327,00
1.180,00
35.526,76
8.464,38
43.991,14

Udgifter
6.493,50
900,00
871,50
3.306,00
356,00
19.432,00
1.551,50
9.768,00
175,00
1.137,64
43.991,14
0,00
43.991,14

Status pr. 30. april 2006
År 2005
Kontant beholdning
Sydbank konto 7110 - 7451024
Check konto 7110 - 1786631
Virksomhedsobligationer
Sydbank aktier 230 stk.
Indvesteringsbeviser Højrente Mix 183 stk.
Indvesteringsbeviser Højrentelande 80 stk.
Polenprojekt indestående
Formuestigning

641,75
23.185,74
42,99
9.920,00
28.520,00
20.313,00
82.623,48
18.865,37
101.488,85

År 2006
1.055,75
14.307,36
42,99
9.321,00
48.079,20
21.520,80
9.768,00
104.095,10
-2.606,25
0,00
101.488.85

Polen projekt 2005 - 2006
Indtægt
Saldo pr. 1. maj 12005
Udbetalt til Jan Bylund Hjørring 28-9-2005
Indbetaling i årets løb
Saldo pr. 30. april 2006

6.493,50
2.606,25
9.099,75

Udgift
6.493,50
2.606,25
9.099,75

Budget 2006 - 2007
Indtægter
Kontingent 111 medlemmer a 100 kr
Landsgildeweekend
Landsgildes weekendudg.
Præsidiemøder
Repræsentation, korpsråd, førerstævne, Sct. Georgs
Gilderne
Gildenyt
Porto, forsendelse
PR. trøjer, tasker o.l.
Projekter m.v.
Driftsunderskud

Udgifter

11.100,00
24.000,00
0
0

0
24.000,00
1.000,00
5.000,00

0
0
0
1.500,00
3.000,00
39.600,00
0
39.600,00

1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
3.000,00
38.000,00
1.600,00
39.600,00

Støttekontoens regnskab 2005 -2006

Obligationsrente
Udtrukne Obligationer
Udbytte af Sydbankaktier
Udbytte af G.N. - Store Nord aktier
Ubytte af indvesteringsbeviser
Renter
Overført til 80 % konto
Overført til 20 % konto
Depotgebyrer
Grevebrev til Lyngby Kreds
Gavebrev til Hellum Kreds
Værdipapir køb 41CS OA20355
Kurtage
Driftsresultat

Indtægter

Udgifter

631,02
6.158,39
496,80
85,54
4.677,50
4,38
12.053,63
213,10
12.266,73

4.716,20
1.179,04
371,66
500,00
500,00
4.824,83
175,00
12.266,73
12.266,73

80 % kontoen 2005 / 2006
Saldo pr. 1. maj 2005
Ubytte og renteindtægt
Gavebrev til Lyngby Kreds
Gavebrev til Herlev Kreds
Saldo pr. 30. april 2006

Saldo pr. 30. april 2006
Udlovede gavebreve 3 stk. i alt
Netto saldo

Indtægter

Udgifter

6.809,43
4.716,20
11.525,63

500,00
500,00
10.525,63
11.525,63
11.525,63
3.200,00
8.325,63

20 % kontoen 2005 / 2006
Indtægter

Udgifter

1.152,27
1.179,04
2.331,31

2.331,31
2.331,31

Saldo pr. 1. maj 2005
Ubytte og renteindtægt
Saldo pr. 30. april 2006

HOVEDSTOLEN ER UÆNDRET

43.676,16

Status Støttekonto pr. 30. april 2006
År 2005
Sydbank kontor 7110 - 7451602
Værdipapirer
80 % kontoen
20 % kontoen

År 2006

5.261,82
46.106,63
6.809,43
1.152,27
59.330,15
13.235,19
72.565,34

Værdiforskel

10.943,96
48.764,44
10.525,63
2.331,31
72.565,34
0,00
72.565,34

Tillæg til støttekontoen
Stk / norm
Sydinvest E-Business
GN Store Nord
Sydindvest International
9% Danske Ann 26
7% Nyk 3CS26
7% Nyk 3S CA 29
7% Nyk 2S CA 19
6% Nyk 3S CA 29
5% Nyk 03D 35
4% TK 41CS OA 35

Regnskabet er revideret og i orden

Landsgildeskatmester
Henning Jul Pedersen

8 stk.
108 stk.
208 stk.
189,82
763,48
138,86
230,63
359,74
3.712,91
4.935,93

kurs
23,83
84,76
104,8
107,36
107,25
106,82
107
103,95
98,8
91,14

Kursværdi
190,64
16.782,48
21.798,40
204,96
822,5
149,01
247,88
375,43
3.680,92
4.512,22
48764,44

København, den 20. maj 2006

Landsgilderevisor
Nina Pilgaard

Var nogen som sagde ny gildesangbog?
I Sysselgildet har vi vores egen sangbog. Den trænger sikkert også til lidt fornyelse!
Når man taler om gildesangbog, så er der noget, der ligesom får os til at holde fast
i nogle bestemte sange. Sange som hører spejdertiden til, altså den spejdertid, som
vi hver især husker. Da vi jo ikke er lige gamle eller lige unge, så vil det også være
med forskellige øjne, vi kommer til at se på indholdet. Men, mon ikke vi finder sammen om noget, som kan tilfredsstille de fleste af os? Bag på Sysselgildets sangbog er
der en sang som vi ofte synger. Det er en af dem, som handler om: Dengang, der var
rigtige spejdere til. Desværre ved jeg ikke, hvem forfatteren er, men den går på melodien: Langt højere bjerge, og kender du den ikke, så prøv at syng den.
Se, lyngklædte bakker og skove og krat
er spejdernes eventyrrige.
Og glitrende sollys og stjerneklar nat
gi'r riget en glans uden lige.
Men regnen og blæsten vi møder med sang,
og skovenes stier gør spændstig vor gang.
Med tungt træ og tovvære og gammelmandsild
vi prøvede kræfter og snilde.
I lejren blev alt, hvad vi drømte os til,
så nær og så sandt, som vi ville.
Vi venner for livet igennem det vandt,
og glæde og mening med livet vi fandt.
Når dagen i lejren er gået på hæld,
en plads omkring bålet vi finder.
Med latter og sang si'r vi dagen farvel
og samler dens gladeste minder.
På nathimlen tændes nu stjernes hær,
og ilden gør stilheden lysende nær.
Og når du engang bliver gammel og grå,
med glæde du tænker tilbage
på dengang, da sommerens himmel var blå,
din spejdertids strålende dage.
Da verden var ny, og da alt var på spil:
Dengang, var der rigtige spejdere til!
Ja, nogle af jer kender den. Det var den som vi sang på Jubi-lejren, da vi skulle overrække den store kage. Jeg ville ønske, at det var mig som havde skrevet den. Så ville
jeg have grund til at være rigtig stolt af mig selv. Jeg synes, at den på ganske få vers
og med enkle ord siger noget om værdier, spejderliv, kammeratskab, oplevelser, minder og meget mere. Efter min opfattelse, er det en af de bedste gildesange, hvis ikke
den allerbeste, som vi overhovedet har. Prøv at læse den grundigt igennem, og når
du så støder på noget, som får dig til at se et bestemt billed', eller lugte røgen eller
duften af kaprifolium i skumringen eller mærke stikket i hjertet fra det første forsigtige
og håbefulde kærlighedsblik - så luk øjnene - og tænk tilbage! Har jeg ret?
CP
.

Om Landsgildets projekt opstart
af spejderarbejde i Glogow i
Polen.
Som I sikkert husker, skrev jeg til jeres
Gilder tidligere på året, at udsigterne for
sommerlejr ikke så alt for gode ud. Med
det i baghovedet og dermed bange anelser, var vi indbudt til møde med Tomek
Terefenko i påskedagene, for at få en
ori-entering.
Jeg må indrømme, at det er rigtigt, at
Herrens veje er uransagelige! Det viser
sig nu, at de ”menige” spejdere i Glogow, altså dem fra Katolsk Kirke, har
haft så stor indflydelse på situationen, at
deres ønsker om at gentage sidste års
succes med fælles lejr, har kunnet gennemføres, trods den øverste ledelses
umiddelbare modvilje.
Lejren er fastsat til at vare 11 dage og
afholdes 12.-23. juli, samme sted som
sidste sommer i Leba ved Østersøkysten.
For mig at se, er det nederlag som var
overhængende nu vendt til sejr, og ikke
blot sommerlejren 2006 bliver en realitet, men hvad jeg synes er ligeså vigtigt
er, at man nu står sammen lokalt om
spejderarbejdet. Tænk sig, vores projekt
har medvirket til at bygge bro mellem
Baptister og Katolikker i Glogow! Det
synes jeg, at vi har lov til at glæde os
over og være taknemlige for!
Der er allerede fuld gang i detailplanlægningen, og man regner med, at 3040 deltager fra enge rækker, og 7-10 fra
de øvrige spejdere. Vi har set udkast til
meget flotte indbydelser og rammerne
for lejrens indhold, som også i år kommer til at indeholde meget bibelstudie.
Kurt Bøgsted har tilbudt at rette henvendelse til Korpset for at høre, om de skulle have kendskab til kredse, eventuelt
nedlagte, som skulle ligge inde med
spejdertelte som ikke bliver brugt, og
som de vil stille til rådighed for vores
polske venner, eller om der er spejdere,
som er interesserede i at give en hånd
med på Polakkernes sommerlejr.

Nu kommer så den helt store overraskelse. I kan sikkert huske, at jeg har fortalt,
at nogle af deltagerne i divisionslejren
her i vores division fortsatte på en lejr i
Ukraine. Vi har hele tiden troet, at der
var tale om lidt ferie, men nej ………
VORES VENNER ER VED AT STARTE
SPEJDERARBEJDE I UKRAINE!!!!!!!!!!!
Knap 100 deltagere. De gentager det de
har lært af os, og giver det videre i Ukraine. De dækker selv udgifterne og bruger
deres fritid/ferie på projektet. Sådan er
det også at missionere!
De som er interesseret i at se indbydelsen til sommerlejren, kan klikke ind på
Landsgildets hjemmeside, hvor den kommer til at ligge som PDF-fil.
Da vi spurgte til brugen af vores bevilling, fik vi at vide, at den stadig var uberørt bortset fra småbeløb til T-Shirts, tovværk og lidt andre småting brugt til bl. a.
agitationsdagen i efteråret. Man har undersøgt markedet for telte, men hvis man
skal investere i kvalitet, så rækker pengene ikke langt, og købe billige telte,
som måske i bedste fald kan holde 2 år
det har man ikke lyst til. Lad os derfor
håbe, at der viser sig en løsning på teltene, så de bliver fri for at sove i de der
mærkelige kabiner, som vi så sidste
sommer. De er virkelig blevet bidt af
spejderlivet, og det er blevet en rigtig udsøgt aktivitet blandt de unge, og tilsyneladende også blandt katolikkerne!
De ønsker selvfølgelig meget gerne fortsat vores støtte, om ikke andet, så til indkøb af andet udstyr og materialer til dette
og kommende års lejr(e).
Tænk på dem, bed for dem, og skulle
nogle have lyst til at tage ned og hjælpe
med sommerlejren eller kender andre
som vi give en uges tid eller mere, så
bare sig til. Det er hårdt arbejde, fordi
"man er på" hele tiden, men det er også
en oplevelse for livet. Det kan jeg garantere for. Man får virkelig lov til at give noget, men det får man mangefold igen i
form af nyt og varmt venskab - måske for
livet.
Carl Peter Bylund

Pluk af referat fra præsidiemødet den 6. maj 2006.
Landsgildets kontaktnet til nye Landsgildegruppemedlemmer fungerer efter
hensigten med gode kontakter som resultat. Endnu ingen idéer til eventuelt
optagelsesritual for disse nye medlemmer på Landsgildetinget.
Værtsgildernes arbejde med landsgildeweekenden forløber planmæssigt og
det fremlagte budget på i alt kr. 16.600
blev godkendt.
Kommende Landsgildeweekendværter:
2007: Sysselgildet, 2008: Den blå Lilje,
2009: Gyldenløves Gilde, 2010: Ex
Voto.

delse med start af spejderarbejdet, og
endelig det store spørgsmål: Hvilken
påklædning skal man dog finde på til
Landsgildepræsidiet, nu hvor de berømte kapper er gået på pension? Kejserens nye klæder går ikke! (Redaktørens
bemærkning)!
Endelig blev der holdt bestyrelsesmøde
i støttekontoen hvor regnskabet blev
gennemgået. Afvent venligst gennemgang af beretning og regnskab på
Landsgildeweekenden.
Således læst/skimmet og set gennem
redaktørens briller.
Carl Peter

Regnskab og budget blev gennemgået
kan ses andet sted i bladet. Der stilles
forslag om kontingentforhøjelse, så
kontingentet fremover bliver 100 kr.
årligt.

Kloge ord i sommervarmen

Medlemsgilderne orienterede som sædvanligt om Gildernes virke. Orienterinen
viser spændende aktiviteter, nye idéer,
godt kammeratskab og godt sammenhold i de enkelte Gilder.

Den, som ingenting ved, tvivler aldrig.

LGM fortalte om hans deltagelse i årets
førerstævne i Odense, hvor Den blå
Lilje var involveret mht. det praktiske.
Desværre har korpset igen planlagt
korpsrådsmøde samme weekend som
vores Landsgildeweekend. Vi har gjort
opmærksom på at det er uheldigt.
Der blev orienteret om vores Polenprojekt kan også læses her i bladet og
Landsgildemesteren vil apellere i BaptistKirkens nyhedsbrev og overfor DBS
med hensyn til eventuel praktisk hjælp
og brugte telte til årets sommerlejr.
Derudover blev følgende emner drøftet:
Gildenyt husk deadlines! Baptist/Nyhedsbrevet, hvor det blev anbefalet at
benytte sidstnævnte. Spørgsmål om
hjemmesider for alle Gilderne (Den blå
Lilje har allerede egen hjemmeside), Ny
Gildesangbog, Jubiprojekt i forbindelse
med BP's 100 års jubilæum i forbin-

Rigtig brugt er livet langt nok!
Filosoffen Seneca

- Italiensk ordsprog

Evne til i dag at tænke anderledes end
i går adskiller den vise fra den enfoldige.
- John Steinbeck

Sidste nyt fra redaktøren.
På grund af kommunikationsbrist,
misfor-ståelser og deraf følgende
tekniske pro-blemer, er dette nummer af
Gildenyt de-sværre nogle uger
forsinket. Det beklager jeg.
Carl Peter

Allersidste. (25/6-2006)
Vi har lovning på yderligere telte fra
Esbjerg og Brønderslev, så vi nu er
oppe på omkring 10 -12 stykker, så der
måske også kan blive nogle stykker til
Ukraine! Så mangler vi kun penge til
fragten derned
Carl Peter

næst

på bagsmækken!

Sidste nye om sommerlejren i
Polen
næst

Så må vi se, om vi kan nå at få dem til
Polen inden lejren starter - det er jo nok
desværre ved at være sidste udkald.

Så bringer jeg det sidste nye fra Polen
(4. juni 2006). Der er den 4. juni tilmeldt
50 unge til sommerlejren, og de håber,
at der kommer flere tilmeldinger endnu.
De har købt T-shirts til alle deltagerne
med logo påtrykt som svarer til grafikken på indbydelsen til lejren, og dermed
også en understrejning af temaet. Udgift ialt1200 zloty 2200-2300 kr. Når
sprogskolen slutter - der er Tomek lærer
indtil han begynder sine studier til præst
- og der bliver lidt mere tid til det, vil de
begynde at købe lejrudstyr og andet
materiale til sommerlejren. Det er din
støtte, som de nu går i gang med at
bruge.

Det er endnu uvist om der er nogle her
fra Bjergby, der deltager. Det kommer
meget an på om man kan få sommerferie på det pågældende tidspunkt. Lige
nu er vi ikke for optimistiske.
Så vil jeg bede jer om at kigge på billedet på Gildenyts forside, hvor vores venner er opstillet foran Rådhuset i Glogow
iført årets sommerlejr-T-shirt. Den pæne
mand i cowboybukserne er Tomek Terefenko, lederen af spejderarbejdet i Glogow, og den ansvarlige også for lejren i
Ukraine senere på sommeren.

Landsgildemesterens henvendelse til
Spejderkorpset har desværre ikke givet
resultat mht. deltagelse fra dansk side i
lejren. Lidt bedre ser det ud mht. brugte
telte, idet Ulla Holm fra korpskontoret
gjorde mig opmærksom på at Herlev
Kreds havde fortalt i Korpsnyt fra december!, at de havde 3 telte, som interesserede kunne byde ind på. Vi var
heldige, der var stadig 2 tilbage, og
dem har vi fået lovning på. Stor tak til
vores venner fra Herlev. Nu er vi ved at
få lavet aftale, så vi kan få dem til Nordjylland, og få dem gået efter i sømmene, pløkker til dem, da de ikke følger

Carl Peter

Jan og Tomek holder planlægnings-møde i
Påskedagene.

Efterårstur Holland og Frankrig
Fra 31. August til 9, september arrangeres der efterårstur til bl.a. Aalsmeer, hvor den store blomsterparade fra Aalsmeer til Amsterdam finder sted. Også auktionshal, pumpestation o.a. Er med
på oplevelseslisten. Der bliver 2 overnatninger i Paris og derefter videre til Orleans, hvor man
kommer til at opleve Louiredalens kendte parker og slotte. Hjemturen går over Verdun og Kassel.
Turen er med halvpension og er budgetteret til kr. 5.850 pr. Person. Rejsen starter fra Ringsted
station om morgenen torsdag den 31. august kl. 07.00. Det historiske tema på rejsen bliver Napoleon og hans dronning Josephine. Yderligere oplysninger eller tilmelding:

Aksel Hansen, tlf. 5780 1308

-

eller Knud Rønne, tlf. 5780 6601

