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Der er så mange uden venner.
Uden kærlighed og kys.
Folk, som ingen andre kender.
Hvor skal de mon finde lys.

DE 5 MINUTTER

Et klip fra en dejlig frisk sang.
Vi har venner, hvor det betyder noget for dem, om vi er der eller ej.
Måske er vi ikke gode til at vise vores omsorg i kærlighed og kys.
Det er nogle meget følsomme ord og handlinger, som mange har svært
ved at udføre til andre end ægtefælden. Alligevel kan vi tit høre og se
på andre at de er glade for vi er der. Glimtet i øjet, den varme hånd på
ryggen når en gildesøster går forbi eller en uopfordret hjælp til en
svær opgave. Vi kender det alle – det varmer.
Ja jeg må indrømme: vi mænd har tit svært ved at give et knus, men
hvor det dog varmer en om hjertet bagefter. Så tak for dem jeg har
fået, bl.a. i forbindelse med posten som landsgildemester i de 2
perioder jeg nu slutter.
Vær beredt til at hjælpe andre, men også til at modtage hjælp fra
andre. Tænk ikke på om hjælpen / regnskabet går lige op – det har
ingen betydning i sidste ende. Det er givende for dig både at modtage
og give en hjælpende hånd. Det en del af kærligheden til et andet
menneske. Det er også at udleve Ridderbønnen i hverdagen.
Dette vores opgave at se folk og kende dem så godt at de finder, at
gildet er det lys, de har brug for. Det er alles opgave at tage godt imod
de nye gildemedlemmer der kommer i lokalgilderne og de minimum 3
nye landsgildegruppemedlemmer.
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Vis dem venskabet, varmen og glæden gennem kærligheden til
medmennesket og lyset i det kristne evangelium.

I sidste vers glemmer man at omkvædet ændres til os i stedet for dem.
Det er synd for det vigtige i gildearbejdet udtrykkes bl.a. her, hvor vi
danner et fællesskab med dem vi hidtil ”bare” har ønsket det gode for.
Vi er nu et fællesskab så derfor:
Lad os lege i livstræets krone,
lad os føle, at livet er stort,
lad os skue de små horisonter
og himmelvælvingens port.
Kurt Bøgsted
Landsgildemester
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DBS – trop og gruppe har en fejde her i
2007 – opstart 10.marts og afslutning på
Øksedal den 5.-7. oktober.
Opstarten skete 2 steder på samme tid og på Sjælland fik
gildemedlemmer fra Ube-Maso og et medlem fra Sirius gildet
opgaven at sørge for maden til spejdere + førere. Det blev til 120
landgangsbrød, æble og blandet frugtjuice. Det viste sig at der var alt
for meget mad, men heldigvis tilbød medlemmer fra RE:GEN - at
dele maden ud til de hjemløse i København. Så intet gik til spilde.
Udviklingen er i øvrigt fulgt med i spejderarbejdet, for udover at
spørge gildemedlemmerne om de rigtige svar til en opgave, blev
mobiltelefonen flittigt brugt, til at finde svarene på de spørgsmål
gildemedlemmerne ikke ville (og måske ikke kunne) svare på.

Førerstævne hør det klinger ….
Men det gjorde det ikke. Klokken manglede og de gildemedlemmer
der var på stævnet kunne ikke bære det.
Nu passede sang og traditionerne ikke mere sammen. Hvorfor? Jo, det
viste sig at korpset ikke havde en klokke til at begynde det hele med.
Det var ikke muligt at finde en klokke på øen, selv om der blev gjort
kraftigt forsøg hos antikvitetshandlere o.l. Men en af de lokale
handlende fik sig et billigt grin, for jeg forstod næsten intet af det han
sagde, men måske troede han bare jeg lavede grin med ham ved at
spørge efter en klokke?
Det var et dejligt førerstævne med en god stemning, god mad og en
festaften hvor man gjorde grin med korpsrådet.
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Højdepunktet var Langfredag
morgen med dåbsgudstjeneste i
Rønne Baptistkirke, hvor Peter
Krogh Jacobsen fra Herlev blev
døbt i sin spejderuniform.
Det er vist 1. gang at der har været
dåb som en del af førerstævnets
program. Dåben blev fortaget af
Lone Møller-Hansen i en propfuld
kirke.
På førerstævnet kom jeg med en
hilsen fra Landsgildet.
De tildelte midler kan I se andet sted i bladet, men ud over disse kom
jeg til at love at Landsgildet ville prøve at finde en Førerstævneklokke, som korpskontoret kunne holde styr på, så førerstævnesangen
igen kan klinge.
Kurt Bøgsted

Sidste nyt: En gildesøster fra Siriusgildet har fundet en klokke !
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Gavebrev
fra
Danske Baptistspejderes Landsgilde
Ved Førerstævnet på Bornholm 2007 har
Landsgildet valgt at tildele:

Jeppe Berg og Nicolaj Lam
Kr. 1000,00 hver til hjælp til Verdens
Jamboree i England.
Årsagen er, spejderbevægelsen i 2007 har 100
års jubilæum.
Beløbet udbetales ved indsendelse af foto fra
Jamboreen, beskrivelse af de spændende
oplevelser e.l. som kan bruges i Gildenyt eller
ved et møde i et af de lokale gilder.

Var det en idé allerede nu
at aftale hvornår de skal
komme og fortælle om
Jamboreen i gildet ?
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Det er 1. år vi har oplevet at få så få ansøgninger til Landsgildets
støttekonto, og derfor kom vores midler – her i 100 års jubilæet for
spejderbevægelsens start også til gavn for 2 afrikanske spejderførere.
Morten Kofoed og Mai-Britt Holm havde været i Burundi og her set
nogle afrikanske spejderførere lave en kæmpe indsats med nogle piger
og drenge, men manglede førertræning. De havde ikke økonomisk
mulighed for at betale deltagerafgift samt især transport, da
spejdercentrene ligger langt fra hvor de bor.
De havde selv udformet en ansøgning på fransk, som via en af vore
spejderkredse blev videresendt til Landsgildet.
Landsgildet bevilligede dem
midler, som forventes, at kunne
dække 2 træninger + transport
til hver. Vi har lavet en aftale
hvor Morten Kofoed styrer
de økonomiske midler, og
betaler træningerne og transporten direkte.
Desuden fik de hver et synligt
bevis i form af et lamineret
gavebrev.
Vi har netop bevilliget 2 telte til Rejseteamet som deltager i Amahoro
Amani 07 som slutter her til sommer med en fredslejr i Burundi.
DBS er så heldige at kunne sende 4 spejdere + en teamleder (der hver
selv betaler ca. 12.000 kr. for deltagelse + fly) af sted for at deltage i
lejren, så både de danske og de afrikanske spejdere vil få udbytte af
dette møde. Teltene vil efter lejren blive givet til spejderne i Burundi.
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Kan du fortælle os i Sct. Georgsgildet, 1. Taastrup,
3. gruppe, ( SGG ) lidt om baptistspejderne.
JA – der er jo længe til ?
Men nu er det nu. ! En opringning fra gildemesteren i SGG. Vi har siddet i
BUS ( Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd ) sammen så kan du ikke
også kan fortælle lidt om hvad baptister er for nogen og hvad man arbejder
med i Baptistkirken? Vi har en møderække hvor vi sammenligner forskellige
religioner og hvad de står for. Du skal nok forvente at få en masse spørgsmål.
I har vist også et gilde kender du noget til det? Vi starter med spisning og du
må godt bruge 1- 2 timer bagefter!
Men kan jeg leve op til forventningerne?
Hvad vil de spørge om??
Ved jeg nok og hvordan får jeg nok viden???
Det blev en god aften i et privat hjem i Glostrup. Det vidste sig at være et af de
mindre gilder, svarende til mit eget og med nogenlunde samme gennemsnitsalder.
Senere opdagede jeg i øvrigt, at et af gildemedlemmerne i Ube-Maso gildet
tidligere havde deltaget i en møderække i SGG. Så det er ikke kun os der
leverer gildemedlemmer til SGG, i byer hvor vi ikke har lokalgilder – vi får
også den modsatte vej.
Det var godt jeg kunne hente en masse på Internettet om Baptistkirken og alle
de aktiviteter vi laver rundt om i verden, om bladet Baptist.dk, om menigheder
og missionsgrene. Ting der var lige til at kopiere og dele ud.
Spejderkorpset var det også nemt at finde materialer om, og jeg kunne endda
nævne noget af det allernyeste fra det sidste korpsrådsmøde som jeg deltog i.
Den 3. ting var landsgildet, men her nåede jeg ikke så meget, da der var mange
spørgsmål og tiden løber på en god aften. Det var vist kun 1 – 2 der vidste at
det var landsgildemesteren de havde inviteret gennem spejderkorpsets
korpsrådsformand.
Ovenstående kunne være nogle gode emner som man i gildet kunne arbejde
med internt og evt. tilbyde SGG eller andre at komme og fortælle om.
Kurt Bøgsted
Gildenyt nr. 2 - 2007
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Landsgildetur til Polen fra 17. – 26. maj 2007
Torsdag formiddag kl. 10 mødtes 21 fra Sjælland med 21 fra Jylland i
Kolding, for at tage på den planlagte tur til Polen, hvor landsgildet har
været med til at oprette spejderarbejde i Glogow.
Undervejs var der indlagt
Foto fra Julius Købners stue
andet program, således at
vi på nedturen også var
gennem Berlin, hvor vi i
2 nætter overnattede på
Baptist Seminariet, hvor
vi også blev modtaget
den 1. dag og fik varme
supper samt brød og
pålæg.
Dejlig morgenmad
fredag, inden turen gik til
Berlin, hvor vi samlet
var oppe at se Parlamentsbygningen.
Vi kørte derefter til Domkirken hvor mange benyttede anledningen til
at se denne og andre gik tur omkring Alexanderplads – det var en
varm solskinsdag og temperaturen var lige tilpas til byvandringstur.
Herefter var vi inde ved ”Der gedänische Kirche” – hvor nogle var
med inde til andagt, nogle endda 2 gange – inden vi spiste 3 retters
menu på Kartoffelkisten i Europahuset. Herefter gik turen til
sovestedet, og næste dag, lørdag kørte vi mod turens egentlige mål:
Glogow. Vi holdt nogle små kaffepauser undervejs så vi kunne spise
vores medbragte frokost fra seminariet, og var i Gloglow sidst på
eftermiddagen. Vi mødtes med spejderne til aftensmaden, og de fortalte om deres arbejde. Bl.a. har de været med til at starte spejderarbejde i Ukraine. De er meget taknemlige for landsgildets hjælp og
støtte og var meget glade for vores besøg, som de kvitterede til hver
deltager med et spejderbillede i glas og ramme !

Side 10

Gildenyt nr. 2 - 2007

Søndag var vi til gudstjeneste
og oplevede her både barnevelsignelse, vidnesbyrd og
prædiken på polsk. Knud
Rønne talte også og bragte
en hilsen til vores polske
venner. Efter gudstjenesten
var der frokost i det grønne
ude foran kirken.
Igen dejlig mad.
Om eftermiddagen vidste Eva og Carl-Peter Bylund os rundt i
Glogow by, hvor vi bl.a. så den lyserøde bro, et par katolske kirker,
Ruiner, hørte om rådhuset, teateret og så gågaden, hvor mange
benyttede anledningen til at købe isvafler til 2 slotty (4 kr.)
Om aftenen havde vi middag på hotellet og havde inviteret præsten
Bisheck hans kone samt Tomek (spejderlederen). En dejlig anledning
til at være sammen med de polske venner.
Præsten var med os de næste 3 dage, da han ønskede at være med til at
vise og fortælle om Polen. En meget levende, gæstfri og hjælpsom
præst, der har begejstring, glæde og udstråling.
Mandag kørte vi til Lubin,
hvor vi var i kaffehuset.
Det er et sted hvor ca. 15
personer fra Glogow menighed er samlet for at gøre
tjeneste på stedet, de driver
kaffehus, hvor byens folk kan
komme og købe mad, få en snak
men også få engelskundervisning, som der er meget stor interesse for at lære.
Gildenyt nr. 2 - 2007
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Vi blev atter mødt af stor gæstfrihed og en meget dejlig frokost af
pindemadder, pålægsmadder og ikke mindst kaffe og kage.
Vi var nu på vej mod bjergene i sydpolen til et welnesshotel – nær den
tjekkiske grænse. Men da der var lidt langt dertil havde vi lige en
overnatning på Wieniewa hotel i Wroclaw. Også her nød vi en 3
retters menu…med bl.a. wienersnitzel… Havde dog forinden været i
en af de 4 baptistkirker i byen, som også har haft seminarium – det er
nu på kirkeøen.
Tirsdag havde vi bytur i Wroclaw hvor vi så et flot springvand, mange
fine bygninger, som er opbygget efter krigens tid, da byen blev
bombet under krigen. I byen gik vi også til kirkeøen, hvor kirkerne
ligger side om side. Vi kom lige efter messeafslutning, hvor der havde
været besøg af områdets biskop.
Der var herefter fri til at se byen på egen hånd.
Herefter kørte vi til
Olympic Hotel – som
ligger nær den tjekkiske
grænse. På hotellet var
der mulighed for at
kunne svømme, være i
Jacuzzi, sauna og købe
sig til massage, som et
par stykker benyttede sig
af om tirsdagen. Inden
den 4 retters menu om
aftenen kl. 20 var der
gangtur for dem der ønskede det, til et vandfald. Det blev en tur på ca.
2 timer – god naturoplevelse. Det var meningen, at der skulle have
været en bjergtur onsdag, men da det denne dag havde valgt at regne,
blev det udsat, og vi tog til byen for at se på marked og butikker.
Om eftermiddagen var der mulighed for at gøre hvad man ville, og del
benyttede muligheden for at se på glasværk- og butik samt være med i
mineralminen, som var en oplevelse uden lige for de fleste. Man blev
Side 12

Gildenyt nr. 2 - 2007

ført ind i de gamle traditioner og en blev udnævnt til at skulle være
heks og der blev udnævnt 2 hjælpere til hende. De skulle love at ville
hjælpe hende til at ville gøre det gode… for nogle så det ud til at være
ukult – men præsten fortalte, at det er den gamle keltiske skik der er
forgængeren til vores kristendom, at man skal love at passe på
naturen, som Gud har skabt, hjælpe hinanden til et godt liv og være
gode overfor hinanden. Derfor var hornet som skulle gå fra hoved til
hjerte af heksen, lig tegnet på vores velsignelse. Deltagerne fik til
aftenens lejrbål udleveret forskellige ting: keramikstjerne, amatyst og
nogle kort fra turen, så glæd dig til at høre om turen i nærmeste
fremtid.
Torsdag skulle vi
videre til Liljenstein
Hotel som ligger øst
for Dresden. Vi var
dog en tur i Dresden
for at se lidt af bylivet
der inden vi tog til et
meget skønt hotel som
lå på bjergets tinde –
og vi havde en pragtfuld udsigt … her ville
de fleste vist gerne have
tilbragt mere tid … men fredag kørte vi mod Danmark – men havde
forinden en sejltur på Elben fra Königstad til Pinar – en sejltur på 5
kvarter – pragtfuld solskinsdag, med over 30 grader – hvor man kunne
nyde den pragtfulde natur.
Vi gjorde opholdt på en meget fin restaurant Schillen fra 1730 hvor vi
indtog vores frokost inden vi kørte et langt stræk mod Danmark. Vi
blev indlogeret på en hotel i Vestberlin og havde så lørdagen til at
køre til Kolding hvor vi skiltes efter 9 dage sammen.
Kun et par dage med lidt næseblod og en besvimelse som blev tjekket
på hospitalet udgjorde turens små uheld – og de polske læger er gode
Gildenyt nr. 2 - 2007
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behandlere – men vi kan kun anbefale, at man har det blå
sygesikringsbevis med sig, da det er det der spørges efter.
TAK til turens tilrettelæggere: Jytte & Knud Rønne-Hansen samt Eva
og Carl-Peter Bylund – stor ros til jer for det fine program I havde
sammensat og for mange gode vittigheder og sjove bemærkninger i
bussen. Selv vejret kunne ikke have været bedre – solskin alle dage
undtagen noget af den ene dag i Sydpolen (og så lidt på hjemvejen).
Turen har også givet nye landsgildemedlemmer – (se andet steds i
dette blad) – og tag godt imod nye gildemedlemmer, som vil dukke op
i gilderne rundt omkring.
Kirsten Jul Bøgsted, Ube-Maso gildet.

Landsgildeweekend – PROGRAM:
Fredag - fra kl. 16.00
Lørdag Kl. 8.00
Kl. 8.10
Kl. 9.00
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 13.15
Kl. 14.00
Kl. 18.00
Kl. 18.30
Kl. 19.55
Kl. 20.00

Søndag Kl. 8.00
Kl. 8.10
Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 13.00
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Ankomst, indkvartering, aftensmad og frit samvær
Flaghejsning og morgenbøn ( valg af referent )
Morgenmad
Udflugt ( se beskrivelse andet sted )
Frokost
Officiel velkomst
Landsgildehal
Landsgildeting – med indlagt kaffepause (herefter
hilsner fra gæste)
Landsgildetinget – senest afsluttet – Frit samvær
Middag
Flagsænkning
”Livet i alvor og fest”,
Aftenandagt ved Kjeld Grarup
Lejrbål
Flaghejsning og morgenbøn
Morgenmad
Nadvergudstjeneste i Hjørring baptistkirke
Frokost med kaffe
Afslutning ved gl. og ny landsgildemester
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LANDSGILDETINGTS 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:

9.

LANDSGILDETS STØTTEKONTO'S GENERALFORSAMLING:
Stemmeberettigede er samtlige tilstedeværende gildemedlemmer.
A.
B.
C.
D.
E.

11.

Valg af dirigent.
Protokol ved sekretæren.
Formandens beretning.
Regnskabsaflæggelse.
Eventuelt.
Kontingentfastsættelse og budgetforslag:
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12.
a.
b.
c.
d.
e.
13.

14.

Valg:
Landsgildemester
Præsentation af valgte landsgildepræsidiemedlemmer og
suppleanter fra de lokale gilder.
Revisor.
Andre valg.
Konstitueringen vil blive meddelt senere.

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

Bilag ved landsgildeskatmesteren, som findes andet sted i Gildenyt:
A. Regnskab for landsgildet for året 2006/2007
B. Regnskab for støttekontoen for året 2006/2007
C. Budgetforslag for landsgildet for året 2007/2008

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.

Under landsgildetinget vil man ikke kunne se de knapt 3000 foto,
taget af deltagerne på Himmelfartsturen til Polen og Tyskland. Men en
mindre del af disse vil kunne ses på et andet tidspunkt på landsgildeweekenden og måske på missionsstævnet i Mariager til sommer.
Desuden vil der blive samlet en videofilm, som er optaget af Axel
Hansen og Hans Brohus til deltagerne på turen.
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Landsgildets Regnskab 2006 - 2007
tekst

Ube-Maso gildet 10 medlemmer
Gyldenløves gildet 15 medlemmer
Sirius Gildet 9 medlemmer
Ex-Voto gildet 21 medlemmer
Den Blå Liljes gilde 11 medlemmer
Syssel Gildet 36 medlemmer
Landsgildegruppen 8 medlemmer
Polensprojekt
Renter
Gildenyt + Porto og forsendelser
Gildenyt trykning
Gildenyt Tilskud fra biblioteksstyrelsen
Præsidiemøder
Repræsentationer og Korpsrådsmøde m.m.
P.R + Landsgildesanghæfte
Landsgildeweekend indtægt
Landsgildeweekend Udgift
Landsgildeweekend konto
Diverse, Gaver etc.

Indtægt

1.000,00
1.500,00
900,00
2.100,00
825,00
3.600,00
800,00
2.871,25
21,46

Udgift

2.082,51
841,00
3.768,63

3.120,95

140,00
17.979,75

34.858,41
Driftforskel
34.858,41

6.043,25
1.554,00
1.614,75
12.240,00
5.739,75
309,75
34.193,64
664,77
34.858,41

Landsgildets "Polens Projekt"
Saldo pr. 1. Maj 2006
Overførte Indbetalinger
Telttransport til Polen v/ C.P.Bylund
Saldo pr. 30. April 2007

2.606,25
2.871,25

5.477,50

2.082,51
3.394,99
5.477,50

Landsgildeweekendkontooversigt
Landsgildeweekend 2006
Landsgildeweekend 2007
Mellemregning
Salto pr. 30. april 2007
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Overskud
5.739,75
5.739,75

Underskud
-

5.739,75
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STATUS
1. MAJ 2006

Kontant Beholdning
Sydbankkonto 7110 - 7451024
Checkkonto 7110 - 1786631
Virksomhedsobligationer
230 stk. sydbankaktier
Investeringsbeviser Højrente Mix 183 stk.
Investeringsbeviser Højrentelande 80 stk.
Polens Projekt Indestående på bankkonto
Formuestigning

1.MAJ 2007

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
101.488,85
27.229,78
128.718,13

Polens Projekt Indestående på bankkonto
Reel Formue

521,75
21.245,88
42,99
9.320,00
70.955,00
20.587,50
9.440,00
132.113,12
3.394,99

128.718,13
3.394,99
125.323,14

Note : overskud på landsgildeweekend er indeholdt i den reelle formue

B U D G E T 2007 - 2008
Indtægt

Kontingent 120 medlemmer
Landsgildeweekend
Udgifter til Landsgildeweekend 2007
Præsidiemøder
Korpsrådsmøder og repræsentationer
Gildenyt
Porto og forsendelser
"P.R. Udvalg (Køb og Salg)
Projekter
Overskud

12.000,00
16.250,00

3.000,00
2.000,00
3.000,00
36.250,00

Udgift

16.250,00
1.000,00
5.000,00
2.500,00
5.500,00
500,00
2.000,00
3.000,00
500,00
36.250,00

Landsgildets regnskab for 2006/2007 er revideret den 15. maj 2007
Landsgildeskatmester
Henning Jul Pedersen
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Landsgilderevisor
Nina Pilgaard
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Støttekontoens Regnskab 2006 - 2007
tekst

Indtægt

Obligationsrenter
Udtrukne Obligationer
Udbytte af Sydbankaktier
Udbytte af Investeringsaktier
Udbytte af Virksomhedsobligationer
Renter
Depotgebyrer
Kurtage
Overført til 80 % konto
Overført til 20 % konto

990,56
574,67
496,80
3.626,25
400,00
12,40
406,20
175,00
4.420,80
1.105,21
6.100,68
6,53
6.107,21

Forskel

Udgift

6.107,21
6.107,21

80 % Kontoen
Saldo pr. 1. Maj 2006
Udbytte- og renteindtægt
Indløst gavebrev til Tølløse Kreds
Saldo pr. 1. Maj 2007

10.525,63
4.420,80

14.946,43
Saldo pr. 30. April 2007
Ikke indfriede gavebreve 2005 og 2006
Udlovede gavebreve 2007
Netto Saldo

1.200,00
13.746,43
14.946,43

13.746,43

13.746,43

2.000,00
3.000,00
8.746,43
13.746,43

20 % Kontoen
Saldo pr. 1. Maj 2006
Udbytte- og renteindtægt
Saldo pr. 1. Maj 2007

2.331,31
1.105,21
3.436,52

Hovedstolen er uændret
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3.436,52
3.436,52

43.676,16
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STATUS
1. Maj 2006

Sydbankkonto 7110 - 7451602
Værdipapirer
80 % Kontoen
20 % kontoen

10.943,96
48.764,44
10.525,63
2.331,31
72.565,34
4.049,12
76.614,46

Forskel

1. Maj 2007

5.439,08
53.992,43
13.746,43
3.436,52
76.614,46
76.614,46

Tillæg til Støttekontoen
Tekst

nom/stk

Sydinvest E-Business
GN - Store Nord
Sydinvest International
9 % DK ANN
7 % NYK 3C S 26
7 % NYK 3 S CA 26
7 % NYK 2 S CA 19
6 % NYK 3 S CA 29
5 % NYK 73D OA 38
5 % NYK O3D 35
4 % TK 41CS OA 35

8,00
198,00
208,00
150,88
605,01
105,57
165,71
278,34
10119,91
3516,56
4935,72

kurs

kursværdi

22,62
65,00
103,64
107,36
108,20
107,95
106,60
104,80
97,10
98,78
93,85

180,96
12.870,00
21.557,12
162,73
656,95
114,37
177,29
292,62
9.854,23
3.483,14
4.643,02
53.992,43

Regnskabet er revideret den 15. maj 2007
Støttekontokasserer
Henning Jul Pedersen
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Støttekontorevisor
Nina Pilgaard
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LANDSGILDEWEEKENDEN - TILMELDING
Landsgildeweekenden afholdes fra fredag den 24. august til søndag
den 26. august på hjemmeværnsgården VANDSTEDGÅRD,
Åstrupvej i Hjørring
Lejren er åben fra fredag den 24. august kl. 16.00
Der er gode muligheder for camping i telt eller campingvogn/bus på
Hjemmeværnsgårdens område
HUSK der skal IKKE medbringes sengelinned eller sovepose
Prisen for hele landsgildeweekenden er kr: 280,00 fra lørdag over
middag (rørende billigt for en SUPER WEEKEND).
Tilmelding senest den 20. juli 2007 til gildemester Flemming Berg,
Ulvegravene 27, 9800 Hjørring - telefon 9892 6539
Vil du undgå at klippe i bladet – kan du skrive nedenstående af.
NAVN:
ADRESSE:
POSTNR/BY:
GILDE:
JEG ANKOMMER

FREDAG

LØRDAG

Jeg ønsker at købe salatbar fredag aften a 25.(man medbringer selv kød/pølser)

ja

nej

Jeg ønsker at købe morgenmad lørdag a 20.-

ja

nej

Jeg ønsker at købe frokost lørdag a 20.-

ja

nej

Eventuelle hensyn til maden f.eks diabetes anføres her
Gildenyt nr. 2 - 2007
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LANDSGILDEWEEKENDENS UDFLUGT
I år har man besluttet at tage på udflugt lørdag formiddag. Vi starter i
egne biler fra Hjørring kl. 9.30, og kører til Mosbjerg, hvor vi skal
besøge Vendsyssel Historiske Museums afdeling i Mosbjerg.
På Internettet kan man læse følgende om stedet:
Museets afdeling i Mosbjerg omfatter to statsejede landbrugsejendomme, Bjørnager og Højen, som ligger i et smukt og storslået
landskab med høje bakker og dybe slugter. Museumsområdet udgør
den nordligste del af Jyske Ås, der hæver sig over de gamle
havbundsflader som en stor morænebakkeø. Området giver rige
muligheder for at studere dyr og planter i afvekslende landskabsformer, fra tørre sandbakker til en frodig skoveng. Det gamle
kulturlandskab har talrige bosætnings-spor, der går mere end 6000 år
tilbage til begyndelsen af yngre stenalder.
Ved gården Højen præsenteres områdets natur- og kulturhistorie i en
informationsudstilling, og fra Højen er udlagt en række afmærkede
stier gennem de forskellige landskabsformer og forbi oldtidsminder og
andre kulturspor. Tæt ved Højen ligger et husmandssted, der drives
som i begyndelsen af 1900-tallet. Her findes husdyr af gamle
racer, i skolernes sommerferie og efterårsferie er det beboet af
"husmandsfamilier".
På gården Bjørnager er en stor landbrugsudstilling med maskiner og
redskaber fra perioden 1900-1950 og et righoldigt billedmateriale om
hverdagen på landet dengang.
Ved indkørslen til museet er anlagt en stor og let tilgængelig
parkeringsplads for biler og busser. Invalidebiler må parkere på
funktionærparkeringspladsen lige syd for Højen. Ved gården
Bjørnager er der øst for staldbygningen anlagt en mindre parkeringsplads for personbiler.
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Toiletter findes i informationsbygningen ved Højen. Ved Bjørnager er
der indrettet toilet i den østlige avlsbygning.
Vi kører direkte til Husmandsstedet, men der bliver ca. 2x1 km
travetur gennem det smukke landskab, når/hvis man vil med til
Bjørnager.
Husmandsstedet har tilhørt Nora og Frode Nielsen, som i en kort
årrække indtil deres død, var medlemmer af Hjørring Baptistmenighed. Vendelbo Division har for flere år siden afholdt divisionslejr i
området.
Vi har indgået en aftale med en dygtig guide, som vil fortælle om det
smukke område.

HVORDAN FINDER JEG FREM TIL
HJEMMEVÆRNSGÅRDEN I HJØRRING?
Tænd din GPS og stil ind på adressen:
Vandstedgaard, Åstrupvej 200, 9800 Hjørring.
Eller: Hvis du kommer sydfra (kommer du nordfra, er der stor
sandsynlighed for, at du allerede kender vejen!) forlader du
motorvejen ved af kørsel 4 (Hjørring syd) og kører til venstre mod
Hjørring. i rundkørslen tager du første afkørsel mod Hjørring, og i
første lyskryds køres til venstre ad Halvorsmindevej. I Halvorsminde
svinger du til venstre ad Bagterpvej som du fortsætter ad, indtil du har
en bagerforretning på din venstre hånd. Her drejer du til venstre ad
Åstrupvej - Vendstedgaard har nr. 200! Du er i mål!
Har du valgt at kombinere Landsgildeweekenden med den helt store
rejse-oplevelse -UD AT SE MED DSB (de holder gerne mere end de
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lover!) ja, så står du af på Hjørring hovedbanegård. Så har du
muligheden for enten at gå de ca. 2½ km til Vanndstedgaard - efter
kort!, tage en taxa og betale prisen, eller ringe til 2065 1211 - så
sender vi en bil som kan transportere jer. Giv evt. besked ved
tilmeldingen og skriv hvornår toget skulle være i Hjørring iht.
køreplanen. Vi regner altid med en forsinkelse, når det er nord for
Århus!

Nye gildemedlemmer:
Følgende har meldt sig ind i Landsgildegruppen:
Laurits Øllegaard Larsen, Østervangsvej 15 c, 9000 Aalborg
tlf. 98 16 57 77, e-mail: hellau@stofanet.dk
På Himmelfartsturen – Landsgildeturen til Polen og Tyskland
indmeldte 2 af deltagerne sig i Landsgildegruppen:
Erik Møller Jensen, Langgade 26 A 1.th. 7321 Gadbjerg
tlf. 75 87 60 96 mobil: 25 68 68 51, e-mail: emj@gadbjergnet.dk
Gertie Elleby Skyttegårdsvej 49 st.th. 2500 Valby tlf. 36 17 49 40
Mobil 22 71 05 90, e-mail: gelleby@yahoo.dk
Velkommen i Landsgildetldenyredakt
HUSK at indsende materiale, oplevelser og andet du vil dele med
gildesøstre og gildebrødre til mig senest den 20. september.
Gildenyt redaktør Bent Ole Berntsen.
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