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Lægger du mærke til
andre?

DE 5 MINUTTER

Jeg har en rodekasse, hvori jeg gemmer udklip af små
sentenser eller artikler, der er værd at tænke over. Her
er en lille artikel fra kassen, som jeg gerne deler med
jer:
”Kender du dine naboer? Eller kassedamen i Netto?
Eller knægten fra McDonald? Eller måske dit postbud?
Du aner det ikke, gør du vel? Her er en historie fra en
universitetslærer:
Da jeg gik i gymnasiet, gav en vore lærere os en prøve.
Jeg var en meget ivrig elev, så jeg skyndte mig at læse
alle spørgsmålene igennem. Sidste spørgsmål lød:
”Hvad hedder vores rengøringsdame?.
Det måtte da være en joke! Jeg havde set hende
mange gange,-mørkt hår, briller, ca. 50 år. Men
hvordan skulle jeg vide, hvad hun hed? Jeg svarede
ikke på spørgsmålet og spurgte efter prøven vores
lærer, om det talte med, når vi skulle have vore
karakterer.
”Selvfølgelig”, svarede han. ”I løbet af livet vil du møde
mange mennesker. De er alle vigtige og fortjener din
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opmærksomhed – også selv om du bare smiler og siger
hej. ”Jeg glemte aldrig den lektie og har forsøgt at leve
derefter siden. (Vores rengøringsdame hed Dorte”
Da disciplene stillede sig tvivlende over for Jesu kritik af
deres opførsel, svarede Han: ”Alt, hvad I ikke har gjort
mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod
mig” (Matt. 25, v45)
Gud har kaldet os, og vi er Hans (se Esajas 43, v1). Han
husker navnene på dem, du ikke synes er vigtige nok.
Hvis du vil ligne Ham, må du hellere kæmpe lidt for
sagen
-----Det er nok tanker, der er værd at bruge 5 minutter,
eller mere, på.
Alice Johansen-Stolt
Landsgildekanlser
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REFERAT AF LANDSGILDETINGET
- 25. august, 2007 på Vandstedgaard, Hjørring.

0. Valg af referent vedr. landsgildeweekenden
- valgt ved weekendens åbning: Kirsten Bøgsted, Ube-Maso gildet.
1. Valg af dirigent: Carl P. Bylund, Sysselgildet.
2. Valg af stemmetællere: Birta Johnsen, Ex-Voto gildet og Nina
Pilgaard,
Ube-Maso gildet, blev valgt.
3. Godkendelse af dagsordenen: Dagsordenen blev godkendt som
forelagt med en enkelt rettelse til dagsordenspunkternes
rækkefølge.
4. Præsentation og optælling af gildemedlemmer pr. 1/1-2007,
tilstedeværende gilder, landsgildegruppemedlemmer,
stemmeberettigede samt gæster.
Medl. 1/1/07 Tilstede Stem.beret. Gæster
mfl.
Ex-Voto gildet
Ube-Maso gildet
Sirius gildet
Gyldenløves gildet
Syssel gildet
Den blå Lilje
Landsgildegruppen
Landsgildepræsidiet
Øvrige gæster
i alt

21
10
9
15
36
11
7

----109

9
7
4
4
19
0
5

----48

5
2
2
3
8
0
2
6

1

2

6
--9

--28

5. Landsgildemesteren rettede en særlig velkomst til gæsterne –
nemlig International sekretær, Søren Silving og hustru fra Sct.
Georgs Gilderne (SGG), pastor Zbigniew Wierzchowski og hustru
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Edita fra baptistkirken i Glogow samt Ludvig Thomsen og Kirsten
Hoelstad, tidligere spejdere i Vejle, nu bosat i Sverige
6. Protokol v/landsgildekansleren. Protokollen fra landsgildetinget
august 2006 på Feriegaarden, Ellinge Lyng, Sj. Odde, blev oplæst
og godkendt.
7. Landsgildemesterens beretning. Landsgildemesteren (LGM)
indledte med et gammelt citat fra Sokrates: ”Intet menneske
påtager sig et håndværk han ikke har lært, selv det mest simple.
Alligevel tror alle og enhver sig kvalificeret til det vanskeligste af
alle håndværk – det at lede andre”. Om han havde lært
håndværket måtte være op til landsgildet at vurdere.
LGM gennemgik herefter årets gang i landsgildet:
- På den negative side nævntes afdøde, bl.a. vort
lg.præsidiemedlem John Bastrup fra Den blå Lilje. Hans plads i
landsgildepræsidiet er overtaget af Lars Kildelund.
- På den positive side kan vi glæde os over flere nye medlemmer i
lokalgilderne samt 3 nye landsgildegruppemedlemmer.
- Med Bent-Ole Berntsen som ny redaktør, har Gildenyt
gennemgået en udvikling, der bygger på den tidligere redaktørs
gode opsætning. Hvor bladet tidligere var nærmest sponseret,
betaler vi nu for trykningen. Vi har derfor søgt om – og fået – tilskud
fra Biblioteksstyrelsen - kr. 3.120. Vi skal dog gerne have flere
medlemmer og dermed større oplag for at opnå lignende støtte
fremover. LGM takkede den nye redaktør for hans indsats.
- Et revideret sanghæfte til landsgildebrug har set dagens lys – kan
også købes for 20 kr. pr. stk. Tak til Flemming Berg og Alice
Johansen-Stolt for revidering, redigering og indtastning, samt tak
for den næsten sponserede trykning til Annette Lund fra
Købnerkirken.
- Ved Ex-Voto’s 50-års jubilæum i januar bragte LGM en hilsen fra
landsgildet.
- Han deltog endvidere i DBS’s korpsrådsmøde, hvor man bl.a.
drøftede næste års internationale lejr på Øksedal, hvor vi muligvis
kan blive spurgt om at påtage os en opgave. DBS har i øvrigt
samlet yderligere 10 telte til Polen-spejderne.
- Førerstævnet i Rønne havde haft startvanskeligheder. En klokke
manglede for at få ”Førerstævnet til at klinge”. En senere
rundspørge til gilderne resulterede i en klokke fra Siriusgildet. Den
Side 6

Gildenyt nr. 4 - 2007

er efterfølgende indgraveret med ”Førerstævneklokke fra
Landgildet” og skulle have været overrakt korpset denne weekend,
men det havde været umuligt at sende en repræsentant fra DBS,
p.gr.a. det store jubilæumsarrangement i Roskilde. Det samme
gjaldt i øvrigt repræsentationen fra Den blå Lilje.
- SGG er, som nævnt, repræsenteret ved Søren Silving. LGM har
besøgt et lokalt SGG og fortalt om vort spejderkorps, om
Baptistkirken i Danmark og om landsgildet. På opfordring fra
SGG’s redaktør har landsgildekansleren skrevet en artikel om
landsgildet til bladet ”Sct. Georg”.
- Årets store oplevelse var ”Kristihimmelfartsturen” til Tyskland og
Polen med Knud Rønne Hansen og Carl Peter Bylund som
rejseledere. Det var især en oplevelse at møde baptistkirken i
Glogow og deres lille menighed i Kaffehuset Logos i Lubin, samt at
møde spejderne og se, hvad vore indsamlede midler var brugt til.
Vi fik en fantastisk modtagelse, og der er taget mange fotos, der nu
ligger på både DVD og CD. På rejsen foretog vi også en
indsamling til rejseledernes hustruer, Jytte Rønne Hansen og Eva
Bylund, med tak for deres store indsats. LGM overrakte dem hver
et gavekort, der f.eks. kunne anvendes til en kromiddag. Stor tak til
Jytte og Knud Rønne Hanen samt til Eva og Carl Peter Bylund.
Efter længere tids arbejdspres har LGM besluttet, efter 2x5 års
LGMesterskab, ikke at lade sig genopstille til posten, hvorfor dette
var hans sidste beretning. Han takkede for tilliden gennem de
mange år.
Beretningen blev enstemmigt godkendt, og LGM fik et velfortjent
spejderklap.
8. Regnskab v/Landsgildeskatmesteren. Det reviderede regnskab
for 2006/2007, optrykt i Gildenyt, blev gennemgået. Med en rettelse
vedr. posteringen af Polenprojektets udgifter, blev regnskabet
godkendt. Det rettede regnskab ligger som bilag til protokollen. Det
blev bemærket, at Den blå Lilje kun har betalt 75 kr. pr. medlem i
kontingent. Dette tages op med gildet.
9. Behandling af indkomne forslag og løbende sager
- 8a) Ingen indkomne forslag
- 8b) Sangbog: Som nævnt i LGM’s beretning, foreligger der nu en
revideret udgave af landsgildets sangbog, især til brug i
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landsgilderegi. Den kan også købes for 20 kr. samt til brug i de
lokale gilder. Ordet ”Sangbog” vil i et evt. kommende nyt oplag
blive ændret til det mere korrekte ord ”Sanghæfte”.
- 8c) Gildenyt: Som ligeledes nævnt, har Gildenyt under den nye
redaktør undergået en positiv udvikling i det forløbne år.
Trykkeriprisen er dog steget betydeligt i forhold til det oprindelige
tilbud. Dette tages op med trykkeren, idet det blev præciseret, at
der skal være balance mellem kvalitet og pris. Der blev stillet
forslag om evt. elektronisk distribution af bladet for at mindske
omkostningerne til forsendelse. Dette vil dog nedsætte tilskuddet
fra Biblioteksstyrelsen betydeligt, da dette er knyttet til
oplagsstørrelsen.
10.
Landsgildets Støttekontos generalforsamling – se særskilt
ref.
11.
Kontingentfastsættelse og budgetforslag 2007/2008
- a) Kontingentfastsættelse: Uændret kontingent på 100 kr. p.a.
blev vedtaget.
- b) Budgetforslag for 2007/08 blev gennemgået og godkendt, dog
med et forbehold over for udgiften til Gildenyt, jvf. ovenstående.

12.
Valg
- a) Landsgildemester: Ifølge landsgildeskråen er LGM på valg
hvert år. Som nævnt har den nuværende LGM, Kurt Bøgsted, ikke
ønsket at genopstille. Lg.præsidiet har derfor haft følere ude til flere
mulige emner, som alle har takket nej. En enkelt har dog sagt ja,
men med et ønske om først at opstille til valg næste år.
Lg.præsidiet stillede derfor forslag om at præsidiet arbejder videre
som en kollektiv ledelse i ét år. Mødet blev herefter suspenderet for
at give de lokale gilder mulighed for at drøfte forslaget indbyrdes.
Da et enkelt gilde efterfølgende ønskede ordinært forslagsvalg jvf.
landsgildeskråen, blev dette foretaget og resulterede i et stort flertal
af blanke stemmer, hvorefter lg.præsidets forslag kom til
afstemning og blev godkendt med stor majoritet, dog med den
tilføjelse, at lg.præsidiet udpeger en kontaktperson, hvortil
henvendelser kan rettes, hvilket blev godkendt.
- b) Landsgildepræsidiemedlemmer og deres suppleanter blev
præsenteret af de lokale gilder
Side 8
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Sysselgildet
Ex-Voto gildet
Gyldenløves gildet
Sirius gildet
Ube-Maso gildet
Den blå Lilje

Lg.præsidiemedlem
Flemming Berg
Henning Jul Pedersen
Lis Jensen
Alice Johansen-Stolt
Bent-Ole Berntsen
Lars Kildelund

Suppleant
Karen Hjarbæk
Ulla Lauritsen
Kirsten Ledet Pilgaard
Inge Lørum
Dorte Berntsen
?

- c) Revisor (på valg i lige år). Da Nina Pilgaard ønskede at fratræde
som revisor, valgtes Kurt Larsen, Ube-Maso gildet, til posten for 1 år.
- d) Revisorsuppleant (på valg i lige år). Ikke på valg i år.
- e) Arkivar. Karl Heilesen blev genvalgt for 2 år
- f) Konstituering: Lg.præsidiet konstituerede sig uændret med BentOle Berntsen som vicelandsgildemester, Henning Jul Pedersen som
lg.skatmester, Alice Johansen-Stolt som lg.kansler, Flemming Berg
som 1. ordensmester, Lis Jensen som 2. ordensmester og Lars
Kildelund som 3. ordensmester. Bent-Ole Berntsen fungerer desuden
som kontaktperson for det kommende år.
13.
Hilsner og Orientering
- a) Fra Sct. Georgs Gilderne deltog som nævnt International
sekretær Søren Silving, som takkede for invitation og hilste fra
SGG’s LGM, som pt. var på rejse i Island. SGG’s ledelse har de
seneste år brugt meget tid på at udbygge samarbejdet med
spejderkorpsene – inkl. DBS, som bl.a. deltog i SGG’s fællesmøde
med korpsene. SGG har endvidere støttet DBS’s projekt ”Global
Team” med 10.000 kr. På spørgsmålet i invitationen: ”Hvad kan vi
bruge hinanden til, eller, hvordan kan vores samarbejde udvikles?”
understregede Søren Silving SGG’s ledelses overbevisning om
vigtigheden af, at de 2 gildebevægelser har et indbyrdes godt
forhold og dermed også et samarbejde, f.eks. ved at åbne vore
arrangementer for hinanden. Det kunne også startes ved, at de 2
ledelser mødes for at finde fælles aktiviteter til glæde for vore
medlemmer. Han nævnte, at vi jo var meget aktive i forholdet til
vores spejderkorps, mens SGG skal være aktiv i forholdet til alle
korpsene, men han mente dog, at vi burde finde et mere udbygget
samarbejde. Han mente endvidere, at begge landsgilder fortsat er
en del af spejderfamilien, som der bliver lyttet til og husket både
nationalt og lokalt. I bestræbelserne på at udbygge kontakten til
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spejderkorpsene, har SGG deltaget i de aktiviteter, hvor korpsene
har ønsket deres deltagelse. Som eksempler nævnte han
Spejderprojekt Østeuropa, hvor ledelsen er med i den overordnede
planlægning, mens de lokale gilder deltager aktivt i lokale projekter,
og endvidere i planlægningen af 100-års jubilæet, både i denne
weekends Roskilde-stævne og i Fredsgaven. Søren Silving
understregede igen vigtigheden af at vedligeholde kontakten til
spejder-korpsene, måske især de mindre korps, hvor der er større
behov for hjælp. De store korps har jo deres organisation på plads.
Som én af måderne, hvorpå man kunne vende det dalende
medlemstal, foreslog han, at vi festligholder vore mærkedage – det
giver presseomtale, og samtidig viser vi spejderne og
lokalsamfundet, at vi kan og vil være med, hvor der er behov for os.
Søren Silving sluttede med at ønske os fortsat godt arbejde i vores
gildebevægelse og mindede om, at vi skal være en bevægelse i
bevægelse, og ikke en organisation!
b) Polen. Carl Peter Bylund oplæste et brev fra lederen af spejderarbejdet i Polen, Tomek Terafenko, hvori han fortæller om dette års
lejr med ca. 90 deltagere – inkl.2 piger fra Ukraine – og takker for
vores støtte, bl.a. for overskuddet fra vores rejse til Tyskland/Polen
(ca. 20.000 kr. delt ligeligt mellem Glogow og kaffehuset i Lubin).
c) Andre hilsner: Gyldenløvesgildet hilste fra Karen og Karl
Heilesen, Inge og Jørgen Krabbe samt Keld og Kirsten Ledet
Pilgaard. Ulla Lauritsen takkede for hilsenen til Ex Voto’s 50-års
jubilæum, og DBS sendte hilsen med håbet om at kunne være
meget mere sammen med os i fremtiden.
d) Orientering fra de lokale gilder vil blive trykt i Gildenyt.
14.
Eventuelt
- Næste års landsgildeweekend, 29.-31. august, forventes afholdt
med Den blå Lilje, Odense, som værter.
- Fra DBS forlyder det, at Silkeborg kreds desværre har måttet
indstille arbejdet.
- Kurt Bøgsted blev takket for sine mange år som landsgildemester
og modtog et gavekort til et havecentre. Også Nina Pilgaard blev
takket for sine år som revisor.
LGM takkede dirigenten for hans mødeledelse, som igen takkede
for god ro og orden.
Ref. Alice Johansen-Stolt /medio sept. 2007
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Referat
LANDSGILDETINGETS STØTTEKONTOS
GENERALFORSAMLING
afholdt 25. august, 2007 på Vandstedgaard,
Hjørring.
- (pkt 9. under landsgildetingets dagsorden)
1. Valg af dirigent: Carl P. Bylund
2. Protokol v/sekretæren
- fra generalforsamlingen august 2006 blev oplæst og godkendt.
3. Formandens beretning. På førerstævnet 2007 i Rønne uddelte
formanden gavebreve til i alt 3.000 kr., nemlig: 2 stk. á 1000 kr.
til hhv. Jeppe Berg, Sæby og Nikolaj Lam, Lyngby, som tilskud til
deres deltagelse i en jamboree, og 2 stk. á 500 kr. via Morten
Kofoed til 2 førere i en afsides egn af Burundi, så de fik mulighed
for at deltage i ledertræning i et af landets spejdercentre – noget
de aldrig har haft økonomisk mulighed for at deltage i. Både
Jeppe og Nikolaj vil være villige til at fortælle om deres
oplevelser i de lokale gilder. Vi har, efter regnskabets afslutning,
bevilget 2 telte til et rejseteam, som deltager i Amahoro Amani
07- lejren i Burundi. Teltene gives efter lejren til spejderne i
Burundi.
4. Regnskab v/kassereren. Kassereren gennemgik regnskabet
for Støttekontoen 2006/07, der blev godkendt med den
bemærkning, at gavebrevet fra 2005 er annulleret, da der ikke
blev brug for beløbet. Ikke indfriede gavebreve pr. 30/4/07 er
herefter 2 stk. á 1000 kr. fra 2006 samt ovennævnte 4
gavebreve fra 2007-udlodningen på i alt 3000 kr. – i alt 5000 kr.
Med fradrag af disse øremærkede beløb er der 8.746,43 kr. til
fremtidige udlodninger på 80 % kontoen, og 3.436,52 kr. på 20
% kontoen. Hovedstolen er uændret 43.676,15 kr.
Der var rejst spørgsmål om proceduren vedr. overførsel af
udbytter fra driftskontoens værdipapirer til Støttekontoens
udlodninger – hvornår denne var vedtaget, og hvorfor den ikke
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fremgik af vedtægten?. Efterforskning i gamle referater og
regnskaber har vist, at dette har været gjort næsten siden
kontoens oprettelse, formodentlig for at kunne uddele så mange
penge som muligt. Proceduren må derfor betegnes som fastlagt
ved kutyme.
Efter flere års ansøgninger er det nu lykkedes for kassereren at
opnå skattefritagelse for udbytte på vore værdipapirer – endog
med tilbagevirkende kraft fra 1. jan. 2006.
Af hensyn til nye gildemedlemmer forklarede formanden
proceduren med at uddele gavebreve frem for kontanter, samt
hvordan man bl.a. øger kontoens kapital ved medlemskab af
kontoen samt ved indbetaling af gaver til kontoen (jvf.
vedtægtens §8).
5. Eventuelt – Intet.
Ref. Alice Johansen-Stolt
medio sept. 2007

Landsgildeweekend 2008
Kære Gildebrødre og søstre
Vi glæder os til at se jer på Fyn i den smukke natur omkring Aarup.
Weekenden er fra fredag 29. august 2008 klokken 17.30 indtil søndag 31.
august 2008 klokken 14.00
Stedet er:
Skovbrynet
Ørsbjerg Skovvej 21
5560 Aarup
Husk en velsmurt rollator!
Med fast venstre
Den Blå Lilje
Odense gildet
Side 12
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Nyt fra Præsidiet.
På landsgildepræsidiets møde den 2. okt. I Århus var der
enighed om, at vi igen havde haft en dejlig landsgildeweekend
– tak til Sysselgildet. Weekenden gav i øvrigt et lille overskud
på knap kr. 500,-, så ’det løb rundt’
- Vi talte også om næste års weekend og gav Odense-gildet
– ”Den Blå Lilje”, som 1. gangs værter – nogle råd med
på vejen ud fra devisen ”vi plejer”. Men det gør jo ikke
noget, hvis vi skulle blive overrasket!
- ”Julle” blev udpeget til at deltage i korpsrådsmødet på
Øksedal i november.
- Der har været vagtskifte på korpskontoret, idet den
daglige leder Ulla Holm, har fået andet job i Baptistkirken.
Ved hendes afskedsreception deltog Flemming Berg på
vore vegne og bragte vores hilsen og tak. Ulla afløses af
Marlene Dam fra Holbæk, som tiltræder 1. dec. 07. Indtil
da, varetages funktionerne af frivillige hjælpere.
- Flere af de indsamlede telte er blevet bragt til Polen,
hvoraf nogle sandsynligvis bliver videregivet til det
nystartede arbejde i Ukraine.
- Vedr. Gildenyt er der afsendt ansøgning til
Biblioteksstyrelsen om fortsat økonomisk støtte.
Redaktøren efterlyser i øvrigt stof og billeder til bladet.
- Også hjemmesiden efterlyser stof. Gilderne opfordres til
at sende deres programmer til Carl Peter Bylund.
Alice Johansen-Stolt
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Knob-suduko nr 1, ved Kurt Bøgsted

1________________

2_________________

3_________________

4___________________

5________________

6__________________

8 __________________

9__________________

7_______________

Tegn denne knob-suduko nr. 141 af ( evt. fotokopi )
Løs / evt. sudukoen og indsend den til Gildenyt ved Bent-Ole
Berntsen Moseagervej 2, 4100 Ringsted.
På næste Landsgildeweekend trækkes der lod blandt de
indsendte rigtige løsninger. - Præmien er en hemmelighed
end til videre.
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Korpsrådsmøde.
Kære alle
Den 10. november var jeg til
korpsrådsmøde i Aalborg, jeg kørte
med Lars derop.
Der var mange punkter at gå igennem, men det mest
interessante var nok Pia Duebjeg Andersens fortælling om
Global Team (www.globalteam.dk) hun gav udtryk for at
landsgildet gerne måtte støtte projektet .
Det gjorde hun efter at jeg havde orienteret om landsgildets
formål og arbejde, og at vi specielt på førerstævnet uddelte
gavebreve til spejderprojekter. Jeg fortalte også om at vi i
samarbejde med korpsrådet gerne ville have ansøgninger til
behandling i præsidiet.
Der blev givet udtryk for, at man gerne ville have landsgildet
til at stå for mad til Stab og andre i Hytten på korpslejren den
5 - 12 juli 2008. Så vidt muligt spiser de fleste
stabsmedlemmer ude i kredsene, men der vil være enkelte
endags instruktører og stabsmedlemmer som spiser i Hytten.
Det er Marianne Bendt Birkebo birkebo@dbs.dk der er
formand for lejrudvalget og hende skal vi snarest sende en
melding til. Jeg sagde at der var gildemedlemmer der havde
interesse for opgaven.
Midt under Mødet ringede Peter Lund (nabo til Øksedal) om
korpset ville være med i en budrunde om køb af jordtilliggende
til Øksedal ca. 19 ha. Ole Broholm, Niels Dam, Anders Kragh
og Thomas L Pilgaard er med i et forhandlingsudvalg om køb
af nabojord.
med gildehilsen
Julle
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PR skrivelse for Landgildet.
Jeg har lavet et oplæg om Landsgildet, som er blevet udsendt i
Ugebrevet i Baptistkirken i Danmark. Hvis nogen ville bruge
dette, så kan I klippe det ud, eller kontakte mig, så jeg kan
sende det til jer.

LÆS DETTE INDSLAG:
DET TAGER BARE 2 MINUTTER OG I/DU
VIL TÆNKE PÅ DENNE OPFORDRING.

"Har du været spejder engang og savner fællesskabet dér, så har du
muligheden for at vende tilbage og måske møde nogle at dine gamle
kammerater i et spejdergilde. Det kan du gøre ved at kontakte Danske
Baptistspejderes Landsgilde, som kan svare på din henvendelse.
Vi har lokale gilder i forskellige egne af landet, som gerne vil vi tage
imod dig. Gildernes programmer er forskellige, men sammenholdet er
det samme som dengang, vi var spejdere. Ud over de faste punkter
som gildehal og gildeting har gilderne et utal af arrangementer projekter, foredrag, sociale og kulturelle indslag, hjælp til dagens
spejdere, ture, besøg, etc. etc. - og vi synes du også skal have
muligheden for at deltage.
Kontakt landsgildet, som kan hjælpe dig med at få begyndt.
Med spejderhilsen,
Bent-Ole Berntsen, Vicelandsgildemester
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Jamboree anno 2007.

Endelig kom dagen, den 20. Juli, hvor jeg skulle af sted på mit
livs største spejderoplevelse, nemlig den 21. verdens
jamboree i selve England i spejdernes 100 år jubilæums år.
Vi startede vores tur til England med 5 timer i bus fra Aalborg
til Kastrup. Efter et lyn visit i Kastrup lufthavn, var det ind i
flyveren. To timer senere var vi ankommet til Heathrow. Efter
et par timer venten i lufthavn, hoppede vi på en bus som
fragtede os fra Heathrow til Edinburgh, Skotland, hvor vi
skulle 3 dage på rundrejse og derefter ud at bo hos en skotsk
spejder familie.
På rundrejsen skulle vi rundt i hele Edinburgh. Vi blev
indkvarteret på et hotel midt i Edinburgh.
I Edinburgh havde vi tid sammen i patruljer og i mindre
grupper. Vi så alle Edinburghs store attraktioner lige fra
Edinburgh Castle til det skotske parlament, som er verdens
dyreste parlament.
Efter de tre dage i Edinburgh satte vi os igen i en bus og drog
længere nordpå, nemlig lidt nord for Aberdeen, hvor vi skulle
mødes med de familier vi skulle bo hos.
Jeg kom ud til en familie med en mor, en far som var
på olieplatform og to sønner på henholdsvis 19 og 25.
Hos familien var det hovedsagligt moderen der var med rundt
sammen med os. Vi besøgte et sted hvor de lavede wishey,
var oppe på en bjergtop og så noget af det Skotland som vi
ikke selv ville have fundet.
En af aftenerne afholdte spejderne en skotsk aften hvor der
var skotsk dans og masser af skotsk tradition.
Gildenyt nr. 4 - 2007
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Efter 5 dage i det skotske drog vi igen syd på. Vi brugte hele
natten i bus og tidligt lørdag morgen var vi fremme ved
jamboreen tæt på Chlemsford, Essex cirka 5 km nord for
London.
Vi afhentede nogle papirer og så ellers blev vi sat af på
jamboree-pladsen.
Vi fandtes vores lejreplads, skyndtes os at lægge vores ting,
også var det ellers af sted til åbningsceremoni.
Åbningsceremonien var en stort og fantastisk show, hvor alle
lejrens 40.000 spejder fra 180 lande var samlet.
Dagen derefter gik med forskellige aktiviteter, nogle mere
spændende end andre.
Aktiviteterne var slet ikke det samme som vi er vant til her
hjemme på korps-lejr, her var der 4000 spejdere på samme
aktivitet. Derudover var der rigtig meget vente tid, og der var
ikke så mange rigtige spejder-ting på aktiviteterne. Det var
specielle ting man lavet, f.eks. var der en aktivitet hvor man
skulle arbejde med skrald.
Jamboreens højdepunkt for mig var klar 1. august da
spejderne officielt holdte 100 års fødselsdag. Om morgenen
stod var op klokken 5.15 og bevægede os mod festpladsen
hvor der skulle være morgenshow med live billeder fra
Brownsea Island. Vi kom ned på pladsen hvor der blev spillet
på sækkepiber, og der var en helt speciel stemning, som slet
ikke kan beskrives.
Showet var klart Jamoboreens bedste, fuldt med broderskab,
stemning, ”one world, one promise” og glade. Derudover var
der besøg af Lord Baden Powell´s barnebarn.
Alt i alt var hele jamboreen helt fantastisk, en oplevelser jeg
aldrig glemmer.
Med spejderhilsen
Jeppe Bjerg, Sæby
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Ube-Maso´s 30 års jubilæum 11. 11.07
På dagen, søndag den 11. november havde gildemedlemmer og gæster, i UbeMaso, sat hinanden stævne – for at fejre, at denne dag var det 30 år siden, at
gildet blev stiftet.
Vi var der alle, undtagen én, som var på højskole, så 11 i alt … og vi mødtes
kl. 17.50 i Bowlinghallen, hvor vi først skulle bowle … men der var gået lidt
kludder i det … vist nok gildemesterens fejl, som havde bestilt fra 17 – 20,
men inviteret gildet til kl. 18 …. Men pyt… vi fik lov at spise først. Så fra 1819 indtog vi ”familiebuffet” … sikke en buffet … der var alt hvad hjertet kunne
begære, så vi var godt mætte, da vi knap 5 kvarter senere gik nedenunder for at
bowle. Vi var 2 hold – og alt i alt endte det vist nok med at Kurt Bøgsted vandt.
Vi havde en rigtig sjov time, hvor flere fik lavet ”fuld hus” (alle kegler væltet)
... stor jubel hver gang….

Da spillet var færdigt, kørte vi til Brøndby til Jette og Kurt Larsen for at
indtage vores kaffe og der var en masse dejlig brød til, så vi var meget
velforsynede denne søndag aften.
Under kaffebordet ønskede Rigmor Petersen tillykke fra Sirius-gildet og BentOle Berntsen bragte en hilsen fra landsgildet. Tak for hilsnerne.
På gildets vegne
Kirsten Jul Bøgsted
gildemester
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Barnet

Men pludselig faldt hun til ro. Hun kiggede på barnet og var
overbevist om, at det ville beskytte dem på den farefulde færd, for
der var knyttet store løfter til barnet.
Hun huskede de tre gaver fra vismændene:
Guld, røgelse og myrra.
De måtte hver symbolisere noget godt.
Hun havde tænkt over gaverne og forstod, at
- guldet måtte betyde, at drengen skulle være
en konge som David,
- røgelsen måtte betyde, at han skulle være
en præst som Melkisedek
- myrraen, at han skulle være en profet som Moses.
Hun syntes dog, der manglede noget, men slog det hen. Det var
nok også bare en mors ærgerrighed.

"Maria!" sagde Josef. "Står du nu igen og drømmer? Vi må af sted.
Jeg tager vismændenes gaver med, så må du finde vores mad og
tøj."
De samlede tingene sammen og lagde alt i æslets saddeltaske.
Maria satte sig op på æslet med drengen. Hendes frygt var
fuldstændig forsvundet.
Hun så på barnet og tænkte, at Gud ville omslutte dem med
kærlighed og tryghed. Men frygten kom hurtigt tilbage, da de
kom til den store ørken, som de skulle igennem. Der var ørken
lige så langt øjet rakte.
Hvordan skulle de klare det? Flugten og frygten fyldte hendes
sind, ja, hun nærmest klamrede sig til frygten. "Nej, det er for
meget", tænkte hun, "igennem en gold ørken med mand og
barn." Hun trak barnet tæt ind til sig for at beskytte det
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Tak, Jesus, for julefreden,
som sænkede sig ned over Betlehems marker
og gav glæde og håb til verden.
Tak, at der blev sagt:
fred i mennesker, der har hans velbehag,
så hvert menneske kan få del
i den store glæde og fred.
Så sænk du din fred
ned i ethvert uroligt og ensomt hjerte
og lad bitterhed og broderhad vige
for tilgivelse og næstekærlighed.
Herre, skab fred på jorden.
Du, som kan forvandle alt,
kan også forvandle vredens dal
i det lille hjertekammer
og mellem folkeslag
til en fredens dal.
Herre, tænd lys,
hvor der er mørke.
Skab håb,
hvor der er håbløshed.
Stift fred,
hvor der er ufred.
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Kalender fra Gilderne:
Ex-Voto
Gildet

Mandag den 28. januar 2008 gildeting
kl. 19,30
Mandag den 25. februar gildemøde
kl. 19,30
Mandag den 31. marts. gildemøde
kl. 19,30
Alle møderne foregår i Immanuelskirken,
Århus

Gyldenløve
Gildet

Mandag den 17 december
Julehygge i Roskilde Baptistkirke
Mandag den 21 januar 2008
Forretningsmøde

Sirius Gildet

Onsdag den 9. januar 2008 kl. 11,00
Gildehal-& ting samt en bibeltime
Onsdag den 6. februar kl. 11,00 Gildehal-&
ting samt det årlige forretningsmøde,hvor
vi ser tilbage på det forgangne gildeår og
lægger planer for det kommende år.
Henv.: Gildemester Lis Kongsved,
tlf. 32 57 27 64
Syssel Gildet
Torsdag den 6. december 2207.
Julefrokost i Gildesalen.
Hos Inger Schjødt kl. 18,30
Torsdag den 17.januar 2008
”Heftig og begeistret” en film om Berlevåg
og Berlevåg Mannsangforening.
Torsdag den 21. februar.
Gildehal- og Forretningsmøde
Baptistkirken i Hjørring
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Ube-Maso

Gildemøde i december: fredag den 14.
december kl. 19 … bemærk tidspunktet…
vi skal spille om pakker og spise ris á la
mente …. Mødet er hos: Jørgen Pedersen,
Spurvegården 28 st. th
…

2008
Gildemøde i januar: fredag den 11.
januar kl. 18.. bemærk tidspunktet …
julespisning hos Nina Pilgaard, Brunevang
85 – 1. th – Rødovre.
Gildemøde i februar: fredag den 8. februar
kl. 19
Mødet er hos Kurt Larsen, Lindestien 41,
Brøndby
Det er forretningsmøde.
Den Blå Lilje

Fredag den 1. februar 2008
Generalforsamling

Spejderrygte:
Blandt spejderne går rygtet at Nyrup er startet op igen. Vi
håber ikke at det er en nissehistorie og siger derfor tillykke til
både spejdere og menighed.
Landet over venter spejdere, som disse fra Hvidovre, på at se
dem på de kommende lejre.
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Glædelig jul samt et godt nytår
Ønsker redaktøren alle, som læser bladet. Tak til dem,
der indsender stof til bladet.
Jeg håber, at det nye år 2008 også vil indeholde stof
fra jer, for problemet er, at ikke altid har jeg stof nok,
så hvis I har om nogle hændelser fra Gilderne eller
Spejderne så send det ind.
Redaktøren
Bent-Ole Berntsen

Julegaveønsker til Gildenyt 2008:
Mange indlæg med foto
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