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De fem minutter:
Genbrug
I Stenum, hvor vi bor, har
Missionforbundet bygget en ny stor
kirke. Et par gange om året holder de
loppemarked til fordel for hjælpearbejde i Rumænien.
I den anledning havde de modtaget nogle bøger, og deres
rejsende missionær Per Hyldgaard, som bor over for os, kom
med en bog, som han syntes vi skulle have.
Bogen hedder: For i dag (et ord til den daglige andagt) og er
udgivet af Dansk Baptist-forlag, Sæby 1930.
Stykkerne er skrevet af, hvad jeg gætter mig til, var aktive
præster på den tid. Jeg nævner nogle stykker: L.C.
Abildgaard, C. Elving, C. Grarup, C. Greisen, Johs. Nørgaard,
K. Pott, C. Sommer, Johs. Rødvig.
Dagens tekst fra bogen i dag d. 20. november:
Guds kærlighed er udøst i vore hjerter. Rom. 5, 5.
Gud kærlighed er udøst – ikke dryppet dråbevis – men øst ind
i vort hjerte. Hvilket mægtigt billede, og hvilken rig erfaring
ligger der ikke bagved et sådant udtryk. Paulus var ikke vant
til at lade sig nøje med smuler fra nådens bord, nej, troen,
håbet og kærligheden strømmede så rigelig fra den
guddommelige kilde ind i hans liv, så han kunne sige: af Guds
nåde er jeg det, jeg er, og den har ikke været forgæves.
Guds kærligheds tilbud er det samme endnu. Millioner
benytter det og lader Guds kærligheds solskin strømme ind
over deres liv, så det bliver lyst og lykkeligt for dem selv, og
tager imod det så rigeligt, at det endog kan lyse for andre.
Kære sjæl, du som længes efter mere lys og glæde over dit
liv, rul gardinerne op for din sjæls vinduer, og lad Guds
kærligheds solskin opvarme dit sind.
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Tag din spand, og gå til Guds forjættelsers levende brønd, øs
op, og drik, til det jubler i din sjæl. Dyk dig ned i Guds
kærligheds hav, til du renset og forfrisket stiger op med glæde
og tak i dit sind.
Skrevet af: G. Pedersen.
Bogen er slidt, men ikke slidt op. Det kunne være spædende,
om den kunne fortælle om sine oplevelser fra 1930 til i dag.
Med ønsket om Guds kærligheds solskins vil jeg ønske alle en
Rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med julehilsen
Jytte Kjølby
Landsgildemester

Referat fra Landsgilletinget 2009
REFERAT AF LANDSGILDETINGET
- 29. august, 2009 i ”Egeruplejren” ved Skælskør
0. Valg af referent vedr. landsgildeweekenden
- valgt ved weekendens åbning: Kirsten Bøgsted, UbeMaso gildet.
1. Valg af dirigent: Kurt Bøgsted, Ube-Maso gildet.
2. Valg af stemmetællere: Søren Vestergaard, Gyldenløves
gildet og Birk Sandbæk, Ex-Voto gildet, blev valgt.
3. Godkendelse af dagsordenen: Dagsordenen blev
godkendt.
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4. Præsentation og optælling af gildemedlemmer pr. 1/12009, tilstedeværende gildemedlemmer, landsgildegruppemedlemmer, stemmeberettigede samt gæster.

Ex-Voto gildet
Ube-Maso gildet
Sirius gildet
Gyldenløves gildet
Syssel gildet
Den blå Lilje
Landsgildegruppen
Landsgildepræsidiet
Øvrige gæster
i alt

Medl.
1/1/09
19
10
9
16
35
16
11

Tilstede
10
5
5
10
6
5
1

Stem.
beret.
4
2
2
4
4
4
1
7

Gæster
mfl.

3
116

42

28

3

Landsgildemesteren rettede en særlig velkomst Niels
Rosenbom fra Sct. Georgs Gilderne (SGG) og hustru,
Birgit, samt til Pia Duebjerg Andersen, vice-spejderchef for
Danske Baptisters Spejderkorps (DBS).
5. Protokol v/landsgildekansleren.
Protokollen fra landsgildetinget august 2008 i
”Skovbrynet”, Aarup på Fyn blev oplæst og godkendt uden
kommentarer.
6. Landsgildemesterens beretning
Som ny landsgildemester (LGM) takkede Jytte Kjølby de
øvrige lg.præsidiemedlemmer for overbærenhed og god
støtte. Hun omtalte en enkelt udskiftning i præsidiet, idet
Flemming Berg, Sysselgildet, er blevet afløst af Carl Peter
Bylund. Tak til Flemming for de mange år i lg.præsidiet.
Gildenyt har fundet sit udseende – tak til redaktøren,
Bent-Ole Berntsen. Også tak til Carl Peter for hjemmesiden, hvor Gildenyt nu er indlagt. LGM deltog i det meste
af årets førerstævne i Tølløse, hvor de store emner var
målsætning og handleplan for de næste 3 år. Her blev der
også anledning til at overrække en hilsen og et gavebrev
fra landsgildets støttekonto (se dettes ref.). Fra Polenskontoen har vi støttet polske spejderes deltagelse i
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Vendelbo-divisionens sommerlejr. I september ’08 deltog
LGM sammen med Bent-Ole og Niels Rosenbom (SGG) i et
samarbejdsmøde i Køge med repræsentanter fra de øvrige
korps og deres gilder, bl.a. vedr. den tværkorpslige
landslejr i 2012 (ref. i GN 4/08). LGM har fået god kontakt
til SGG i Hjørring og haft mulighed for at fortælle om vort
landsgilde og vores baggrund i Baptistkirken og
spejderkorpset. Hun fik bl.a. nævnt spejdernes besøg i
Burundi og Rwanda og deres indsamling til et biavlsprojekt, hvilket affødte en kontant gave fra SGG på 5.000
kr. til projektet. Tak for det. I maj ’09 deltog LGM i
korpsrådsmødet på Øksedal. Korpset vil gerne have vores
hjælp på korpslejren 2010. Vi forventer mere information
herom. Lg.præsidiets påklædning er blevet vendt flere
gange. Nu afprøves en sort spejdertrøje og -tørklæde med
vort logo.
LGM sluttede sin beretning med at takke gilderne for deres
slid i det daglige. Tak til korpset, SGG og lg.præsidiet for
samarbejdet i det forløbne år.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
7. Regnskab 2008/2009 v/landsgildeskatmesteren.
Landsgildeskatmester, Ulla Lauritsen, redegjorde
indledningsvist for skatterefusionsspørgsmål rejst på sidste
års landsgildeting og kunne nu, efter nærmere
undersøgelser, oplyse, at vi har modtaget, hvad vi kunne
tilkomme, idet der kun betales udbytteskat af aktier – ikke
af obligationer.
Regnskabet for 2008/09 blev herefter gennemgået. Med
ny landsgildeskatmester og ny revisor blev nogle
posteringsfejl påpeget, men da bogføring og bilagsmateriale var i overensstemmelse, og beholdningernes
tilstedeværelse bekræftet af revisor, blev regnskabet
godkendt. Rettelserne til regnskabsopstillingen følger
senere. Finanskrisen har desværre medført et betydeligt
kurstab på vore værdipapirer, men kursen skulle dog igen
være for opadgående.
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Der blev stillet spørgsmål til, om kurstabet skulle figurere
som en udgift i driftsregnskabet, idet vi jo ikke har solgt
værdipapirer. Som det udtryktes: ”Det er et konstateret
tab – ikke et realiseret tab”.
8. Behandling af indkomne forslag og løbende sager
- 8a) Ex-Votos forslag til vedtægtsændring (§6) vedr.
stemmeret blev, efter en forenkling af ordlyden,
enstemmigt vedtaget, som følger: ”Stemmeret på
Landsgildetinget har alle tilstedeværende gildemedlemmer
og medlemmer af landsgildegruppen”.
- 8b) Forslag fra landsgildepræsidiet om overførsel af
8.000 kr. til støttekontoen til dækning af udlovede
gavebreve (heri inkluderet de allerede lånte 4.000 kr.)
blev godkendt.
- 8c) Forslag fra Gyldenløves gilde vedr. ændret tidspunkt
for afholdelse af den officielle landsgildeweekend. Gildets
forslag - ”at de gilder, der afholder landsgildeweekenden
selv må tage stilling til, om der skal afholdes udflugt om
formiddagen eller eftermiddagen”, blev godkendt.
Gyldenløves gildet ser gerne, at Gildehal og Gildeting
bliver afviklet om formiddagen (lørdag – red.), og at man
så har eftermiddagen til en udflugt eller andet.
Efter denne vedtagelse, begynder den officielle
landsgildeweekend lørdag morgen.
- 8d) Ny fællesopgave. Der var ikke indgået uddybende
forslag fra gilderne. Fra Morten Kofoed (International
Missionssekretær, BiD) var modtaget en opfordring, med
projektbeskrivelse, til at støtte et biavlsprojekt, kaldet
Ubuki (= honning), for bl.a. kvinde- og spejdergrupper i
Burundi. Honningproduktionen giver grupperne en
ekstraordinær indtægtsmulighed, samtidig med, at
honning er et næringsrigt produkt, der er så god brug for.
Det blev besluttet at støtte projekt Ubuki som en fælles
landsgildeopgave over en 2-årig periode, hvorefter sagen
tages op igen. Det blev dog understreget, at projektet ikke
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skal belaste landsgildekassen, men at midlerne skal
indsamles i gilderne.
8e) Gildenyt v/redaktøren: Bladet har fundet et stade, vi
kan være bekendt, men Bent-Ole efterlyser stadigvæk stof
og billeder. Prisen pr. blad er ca. 8 kr., og undersøgelser
har vist, at det næppe kan fremstilles billigere.
Biblioteksstyrelsen, som bidrager til
forsendelsesomkostningerne, har sendt os en efterregning,
idet et enkelt nummer blev afleveret direkte til gilderne –
for at spare porto!.
9. Kontingentfastsættelse og budgetforslag 2009/2010
- 9a) Kontingent: Uændret kontingent – 100 kr. pr.
medlem pr. år – blev vedtaget.
- 9b) Budget 2009/2010: Landsgildeskatmesteren
gennemgik det forelagte budgetforslag, der blev godkendt,
dog med en udgiftstilføjelse på 8.000 kr. – jvf. pkt. 8b
ovenfor. Beløbet forventes dækket af kapitalen.
10. Landsgildets Støttekontos generalforsamling – se
særskilt ref.
11. Valg
- a) Landsgildemester: Jytte Kjølby blev genvalgt – med
applaus – for det
kommende år, og takkede for valget.
- b) Landsgildepræsidiemedlemmer og deres suppleanter
blev præsenteret af de lokale gilder

Sysselgildet
Ex-Voto gildet
Gyldenløves gildet
Sirius gildet
Ube-Maso gildet
Den blå Lilje

?

Lg.præsidiemedlem

Suppleant

Carl Peter Bylund
Ulla Lauritsen
Lis Jensen
Alice Johansen-Stolt
Bent-Ole Berntsen
Lars Kildelund

Niels Boe Kjølby
Henning Jul Pedersen
Kirsten Ledet Pilgaard
Rigmor Pedersen
Nina Pilgaard
Meddeles senere

- c) Revisor: Steen Brændholt – ikke på valg.
- d) Revisorsuppleant: Gunner Jensen – ikke på valg.
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- e) Andre
- Arkivar. Karl Heilesen – genvalgt for 2 år.
- f) Konstituering:
KONSTITUERING AF LANDSGILDEPRÆSIDIET
landsgildemester
Jytte Kjølby
Vicelandsgildemester
Bent-Ole Berntsen
landsgildeskatmester
Ulla Lauritsen
landsgildekansler
Alice Johansen-Stolt
1. ordensmester
Carl Peter Bylund
2. ordensmester
Lis Jensen
3. ordensmester
Lars Kildelund

- g) Det godkendtes, at vicelandsgildemester Bent-Ole
Berntsen også fungerer som suppleant for
landsgildemesteren.
10. Hilsner og Orientering
- a) Danske Baptisters Spejderkorps. Pia Duebjerg
Andersen indledte med at hilse fra spejderchef Niels Dam
og fortalte lidt om, hvad der rører sig i korpset. Man har så
småt taget hul på den nye handlingsplan og målsætning
gående ud på 1) – at fremme spejderidéen i Danmark, 2)
– at synliggøre værdierne i vort spejderarbejde, og 3) – at
udvikle den enkelte spejders potentiale. Der arbejdes
videre på projektet: Servicering af vækst, hvor hver kreds
har fået besøg af et korpsrådsmedlem, og hvor et mindre
antal kredse over en længere periode får tilknyttet en
konsulent. Der arbejdes endvidere på ”den tværkorpslige
bølge” – bl.a. med henblik på den store lejr i 2012, hvor
man forventer ca. 40.000 deltagere. Pia omtalte endvidere
korpslejren i 2010 (3-10/7) under temaet ”Venner,
verden, virkelighed”. Hun er selv formand for
planlægningsudvalget og glæder sig over den store
velvilje, hun har mødt, til at påtage sig de uddelegerede
opgaver. Det er besluttet, at lejren økonomisk skal hvile i
sig selv, hvorfor der må forventes en forhøjet
deltagerafgift på 1.600 kr. Hvad gilderne kan bidrage med,
må der arbejdes videre med – ud fra, hvad korpset har
brug for, og hvad gilderne formår. Der er i øvrigt udgivet
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nyt PR-materiale – især rettet mod forældrene.
Med et ”det er rart, du er her” takkede LGM for
informationen og sendte en hilsen med Pia tilbage til
korpset.
- b) Sct. Georgs Gilderne: Niels Rosenbom udtrykte sin
glæde ved igen at kunne repræsentere SGG. Der havde
været kamp om opgaven, ”men jeg vandt!”. Han kunne
hilse fra ledelsen og takkede – med henvisning til især
samarbejdsmødet i Køge – for godt samarbejde og håbede
på videreudvikling, både over for spejderne, gilderne og de
øvrige organisationer, særligt med henblik på den store
lejr i 2012.
SGG har over en årrække oplevet en stadig nedgang i
medlemstallet - og derved nedgang i indtægterne – og
opgang i aldersgennemsnittet. Der arbejdes derfor på at
tilpasse love og beslutningsprocedurer – også retorikken!
– til dagens realiteter, samt på at slanke organisationen og
gøre den mere demokratisk og tilgængelig for yngre
medlemmer. Organisationen er nu nede på ca. 5.300
medlemmer, ”men den køres, som da vi var 8.000”. Ved
at gøre den mere rummelig, håber man at få tag i dem,
som nu falder i det store generationshul mellem spejderne
og gilderne. ”Vi skal ud af rundkørslen og ud på
fremtidsvejen… vi har en unik idé og en stor fremtid – hvis
vi gider, og det gør vi!” sluttede Niels.
Jytte takkede og bad Niels tage en hilsen med tilbage til sit
bagland. Hun oplyste endvidere, at Ulla Lauritsen deltager
på vore vegne i SGG’s landsgildeting i Aalborg i midten af
september.
- c) Carl Peter Bylund kunne hilse fra spejderne i Polen. De
har i år – for 5. gang på egen hånd – afholdt sommerlejr i
2 uger. En meget vellykket lejr med 90 deltagere. De
”svævede nærmest på en sky”, som det blev udtrykt.
Samarbejdet med katolikkerne er blevet intensiveret – et
stort fremskridt fra 1. gang. De takker også for tilskuddet
på 4.000 kr. til 8 polakkers deltagelse i Vendelbodivisionens sommerlejr.
- d) Orientering fra de lokale gilder – trykkes af tidsmæsSide 10
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sige årsager i Gildenyt.
11. Eventuelt
- Ex-Voto inviterede til næste års landsgildeweekend ”et
sted i Danmark”. Vi får nærmere besked, når stedet er
fundet.
- Der blev udtrykt stor anerkendelse af lg.præsidiets nye
udseende..
- Jytte sluttede med at fremføre nogle væsentlige tanker
om landsgildets fremtid:
Hvordan fremtidssikrer vi os? – Har vi et landsgilde om 15
år? – Spejderkorpset har tilbagegang, og vore søstre og
brødre bliver kaldt hjem – Hvordan sikrer vi os tilgang af
nye medlemmer/starter nye gilder? Tanker, som hun bad
os tage op i gilderne
Endelig afsluttede Jytte med at takke dirigenten, fordi han
havde taget os roligt gennem dagsordenen.
Ref. ajs. /medio sept. 2009

Referat
LANDSGILDETINGETS STØTTEKONTOS
GENERALFORSAMLING
- afholdt 29. august, 2009 i ”Egeruplejren” ved
Skælskør.
(pkt. 10. under landsgildetingets dagsorden)
1. Valg af dirigent: Kurt Bøgsted.
2. Protokol v/sekretæren
- fra generalforsamlingen august 2008 blev oplæst og
godkendt.
3. Formandens beretning.
Den ny formand for Støttekontoen, Jytte Kjølby, deltog
i årets førerstævne i Tølløse, hvor hun overrakte et
Gildenyt nr. 4 - 2009
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gavebrev på 3.000 kr. til Aalborg 1., Skee og Tølløse
kredse til hjælp til deres fælles tur til Kandersteg,
verdensspejdercentret i Schweitz. Et postkort fra
spejderne i Kandersteg med tak for bidraget blev læst
op.
4. Regnskab 2008/2009 v/kassereren.
Den nye kasserer, Ulla Lauritsen, gennemgik
regnskabet, der blev godkendt med en rettelse til
balancens aktiver: 80%- og 20%-kontienes saldi
trækkes ud, da de allerede er inkluderet i bank- og
værdipapirbeholdningerne. Det konstateredes, at alle
gamle gavebreve nu er indløst. Selvom
tidsbegrænsningen for indløsning af gældsbreve legalt er
5 år, vil vi i gavebrevene understrege, at de bør indløses
inden for det pågældende år, hvortil det pålydende
tænkes anvendt.
5. Indkomne forslag
Ube-Maso gildet har stillet følgende forslag, som med
enkelte ændringer blev godkendt, som følger: Hvis en
gildesøster/-broder gerne vil hjælpe ved en
spejderlandslejr i korpset, kan Landsgildet støtte det
med et beløb, som kan nedbringe omkostningerne for
det enkelte medlem, ved at bruge et beløb fra
Støttekontoens 20%-konto. Beløbsstørrelsen afgøres af
bestyrelsen.
6. Eventuelt – Intet.
Ref. ajs,
medio sept. 2009

Side 12

Gildenyt nr. 4 - 2009

Fredslyset 2009.
Onsdag den 25. november kom fredslyset til Hjørring. Sct.
Georgs Gilderne og Sysselgildet Hjørring‐Hirtshals var efter
nogle års pause gået sammen om dette arrangement.
Der var mødt en del gildespejdere, flest fra Sysselgildet og en
del spejdere. Anledningen blev også benyttet til at uddele
midler fra Sct. Georgs Gildets hjælpefond. Der var i alt
modtaget 9 ansøgninger og 7 projekter blev tilgodeset med
beløb mellem 3000 – 5000 kr.
Niels Rosenbom som vi jo kender fra vores Landsgildeweekends var den praktiske gris i foretagendet, og også ham som
vi havde kontakt med under planlægningen. Der var i alt
omkring 60 fremmødte.
Det tal regner vi med vil blive større næste år, hvor vi håber
på et fortsat samarbejde om dette gode projekt.
Hjørring Kommunes kulturudvalgsformand var sat på
programmet, men måtte desværre melde afbud på grund af
sygdom. Niels Rosenbom trådte i hans sted, og det gjorde han
godt.
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Den kulinariske del af arrangementet var æbleskiver og
sodavand, hvor vi stod for æbleskiverne og vores
venner fra Sct. Georgs Gilderne stod for drikkevarerne.
Carl Peter Bylund
Gildemester

Glimt fra landsgildepræsidiemødet
Den 24. oktober mødtes vi hos landsgildeskatmester Ulla
Lauritsen, hvor vi kunne glæde os over en velgennemført
landsgildeweekend. Tak til Gyldenløverne for det gode
værtskab.
”Et sted i Danmark” for næste års weekend er nu blevet
fundet, nemlig Nyvanglejren ved Bækmarksbro –
www.nyvanglejren.dk
Vi drøftede endvidere korpslejren 2010 (3.-7. juli) og fik
nedfældet nogle punkter, hvor vi mener, vi kan give en hånd
med: Mad til gæster, evt. i slikbutikken, nattevagt/brandvagt,
café-tjeneste eller til andre planlagte aktiviteter. Pris:
Deltagerafgift 1.450 kr. Transportudgifter dækkes af korpset.
Hertil besluttede vi at yde 300 kr. pr. deltager fra 20%kontoen. Besked om deltagelse sendes, gerne snart, til
landsgildemester Jytte Kjølby.
Ulla præsenterede et nyt og overskueligt regnskabssystem,
som skulle lette hendes regnskabsførelse fremover.
Der var glæde over, at landsgildets fælleopgave Ubukiprojektet blev vedtaget, og vi opfordredes til at finde
indsamlingsidéer – kun fantasien sætter grænser. Og del dem
gerne med de øvrige gilder i Gildenyt.
Gildeskråen skal ajourføres – det tar’ Jytte ansvaret for, og
Bent-Ole Berntsen sørger for opdatering og revision af vores
statistik i Baptistkirkens håndbog 2010.
Gildenyts økonomi har det ikke for godt og oplysning om evt.
støttemuligheder modtages gerne. Bladet savner i øvrigt nye
skribenter – små indslag fra gilderne eller enkeltpersoner
modtages med tak.
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Carl Peter Bylund har lavet en rigtig flot hjemmeside til
landsgildet. Se den på vores hjemmesideadresse og send
gildeprogrammerne til Carl Peter.
Der blev på landsgildeweekenden udvist en vis interesse for
præsidiets nye bluser og tørklæder. Eventuelle ønsker og et
tørklæde med logo (kr. 55) sker til Jytte. Ønsker man også en
bluse må man henvende sig direkte til korpskontoret.
Jerup kreds har startet en ny kreds i Frederikshavn og har
søgt om tilskud fra Støttekontoen, samt sendt invitation til
deres stiftelsesfest 2. nov. Jytte ville deltage og medbringe
500 kr. fra 20%-kontoen.
Det var vist i hovedtræk, hvad vi kom igennem – og som
sædvanligt skete det under hyggelige former og i god
spejderånd.
Alice

Ubuki-projektet
Jeg håber alle gilderne er kommet godt fra start med vores
fællesopgave Ubuki-projektet.
Morten Kofoed er ”næsten” lige kommet hjem fra besøg i
Burundi. Det har vist sig, at der er nogle udfordringer omkring
projektets gennemførelse, men man regner med, at disse
udfordringer løses hen over vinteren og foråret.
Det er jo også først ved den tid, vi kan regne med at have
samlet nogle penge sammen.
Skulle det til den tid vise sig, at projektet ikke kan
gennemføres, vil vi sammen med gilderne tage stilling til, hvor
pengene så bedst kan gøre nytte.
Lad os med uformindsket iver samle penge sammen. Behovet
er der.

Karat-kaffe
Landsgildet har fået en aftale med Karat-kaffe. På siden af
kaffeposerne er der en lille værdikupon, som er 1 kr. værd.
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Kuponen klippes ud og sendes til Landsgildemesteren i
slutningen af jan, så samler vi og sender ind, og får i april
måned 1 kr. pr. stk.
Vi får noget materiale fra Karatkaffe. Det sender vi til gilderne.
Kære venner!
Vil I lade dette "sive" i gilderne, hvis nogen lige står og
mangler et fradrag inden nytår.
Jeg har fået denne melding fra Ulla Holm:
Det er helt OK at indbetale private gaver til projektet (Ubuki)
og få skattefradrag for dem. Det er dog et krav, at disse gaver
indbetales direkte fra giveren til Baptiskirken (og ikke fx via
det lokale gilde eller Landsgildet). Og indbetalingerne skal
tydeligt mærkes med formål og afsenders navn og adresse.
Giverne får automatisk besked om, hvordan de skal aflevere
deres cpr-nummer.
Kontonummer til indbetaling: reg.nr. 3201 konto:
3201182417 (Danske Bank )

Ny spejderkreds i Frederikshavn
Det er altid en stor glæde, når en ny spejderkreds ser dagens
lys. Landsgildet modtog en anmodning til økonomisk støtte til
opstart af Frederikshavn kreds, samt en indbydelse til at være
med til stiftelsesfest.
Med stor forventning kørte jeg til Frederikshavn d. 2. nov.
efter arbejde. De har fået lokaler sammen med KFUK og M.
Spejderne var startet med udendørs aktiviteter om
eftermiddagen, og vi alle blev trakteret med pølser,
kartoffelsalat o grøn salat.
Så var der indendørs lejrbål med underholdning og hilsner
ledet af Torben Jensen fra Sæby. Spejderne underholdt og
Torben tryllede. Der var hilsner fra spejderkorpset ved Niels
Dam, Sct. Georgs gilderne og Lions klub og Landsgildet. AnneMarie Winther sluttede med andagt.
En dejlig anledning til at kunne repræsentere Landsgildet.
Jytte
Side 16
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Referat fra SSG Landsmøde i Aalborg
Da tågen var blevet til lidt defust dis, der fik mig til at tænke
på Carl Nielsens "Tågen letter" begav jeg mod Nørresundby
hvor jeg havde fornøjelsen af at være
landsgildets repræsentant ved Sankt Georgs Gildernes
landsmøde.
Udenfor hallen (der var nu det flotteste solskin) blev vi mødt
af musik fra et FDF/FPF orkester. Jeg blev vist å rette vej af
Niels Rosenbom, det var hyggeligt med en god gammel
bekendt, for her er der godt nok rigtig mange mennesker.
Stævnet åbnedes med faneindmarch til orkestermusik Det
blev man da i godt humør af. Dagens første taler var Ålborgs
borgmester, der var glad for at arrangementet i "sin" by.
SSG`s. Nu fik vi besøg af T U T, (hospitalsklovn) der lavede
lidt sjov med os før hun fortalte om det store arbejde klovnene
gør på hospitaler rundt om i landet.
Takken fra SSG var deres Hæderspris på 10.000 kr. + lidt
mere blev overrakt.
Landsgildemester Hanne Borgstrøm berørte mange emner i sin
mundtlige beretning . Der var en kollosal stor dagsorden, som
ikke var færdig til kl.17.. hvorfor mødet blev suspenderet, så
man kunne blive kalr til festaftenen. Jeg bragte en hilsen fra
os og takkede for pengene til vores "Biprojekt". Nu var mit
sind og tanker fyldt op og jeg kørte hejm igen.
Ulla, Lgs.skatmester.

Lidt nyt fra Aalborg!!!
Jeg vil gerne fortælle om et lille projekt, jeg har lavet. Som
eneste gildebroder i Karmel var mine muligheder for at lave et
arrangement til fordel for vores projekt Ubuki ikke store. Jeg
lavede et lotteri, hvor jeg solgte urskiven i bidder af 5
minutter. Alle kan bruge tid, og de lodder, jeg solgte, blev der
skrevet navn og telefonnummer på, det lettede salget.
Urskiven i bidder af 5 minutter giver 12 X 12 lodder, i alt 144
lodder solgt til kr. 20,00 pr. stk. Præmien blev udtrukket ved
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spejdernes juleafslutning, hvor jeg også fik solgt nogle lodder.
Præmien var på kr. 600,00, 2. og 3. præmien kr. 300,00 og 4.
og 5. præmien kr. 150,00. Udtrækningen foregik på den
måde, at 2 spejdere skød på hver sin dartskive, den ene med
timer, den anden med minutter. Jeg fik solgt 115 lodder, men
pilene traf en tid på et lod, der ikke var solgt, også sidetiderne
var usolgte, så kun 4. og 5. præmien blev udbetalt, den ene
til en spejderforælder og den anden til en fra menigheden.
Overskuddet blev på kr. 2000,00, som er overført til
gildekontoen. En succes jeg sikkert vil gentage.
Mange hilsner fra
Laurits, Aalborg

Hvem er stærkest: Kejseren eller
barnet?
Kejser Augustus´ befaling om folketælling satte engang
verden i bevægelse! Sådan kan magtens mænd altid sætte liv
i kludene: En enkelt ordre og verden bliver sat på den anden
ende. Og nu skulle hele verden tælles så kejseren kunne få
styr på hvor mange penge han kan inddrive i skat.
Kejseren fik det, som han ville ha’
det: Tal på sine undersåtter og
penge i kassen. Han blev mægtigere
og rigere end nogensinde. Men uden
at vide det bliver kejserens
folketælling brugt, som et middel til
at fremme Guds historie i verden.
Under alt virvaret var der en
nystiftet familie der under
folketællingen fik et barn i Betlehem.
Det var Josef og Maria der fik Jesus.
Side 18
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Han er Guds søn, Verdens Frelser!
Kejser Augustus troede selv, han var Gud. Men den romerske
kejser var bare en fastelavnsgud - klædt ud til lejligheden - og
han var ikke herre over det, som skete i Betlehem og vidste
intet om det. Kejserens folketælling var bare et forbigående
kaos for dem som oplevede det, mens fødselen i Betlehem
forandrede verden for altid. I dag kender vi kun til kejser
Augustus fordi det var mens han regerede, at Jesus blev født.
Men Jesus kender vi som den der forvandler liv!
I juleevangeliet bliver kejserens magt og det nyfødte barns
magt stillet overfor hinanden. Hvem er stærkest? Jesus
kommer med kærlighedens magt, der tilgiver og befrier!
Augustus udøver sin magt gennem tvang og undertrykkelse!
Jesus er tidens fylde! Augustus er blot en tidsangivelse!
Augustus satte verden i bevægelse og folk på vandring på den
koldeste tid af året. Utrygge og urolige måtte verdens
befolkning forlader deres hjem og vandrer i dage og uger, blot
for at adlyde kejseren. Jesu fødsel satte hyrder og vismænd i
bevægelse og siden andre millioner af mennesker. En
bevægelse fra utryghed og uro til fred og glæde fordi de fandt
frelseren. Jo, Augustus var stærk, men Jesus er stærkere.
Jesus er Guds søn! Augustus er blot et menneske klædt ud
som Gud. Jesus ER Gud selv, der kommer til os som
menneske. Han er ikke en forklædt gud. Han blev sandt
menneske, for at frelse os! Han er den sande almægtige Gud,
der ulogisk og ufornuftigt gør sig til ét med sine skabninger,
for at vi skal få hans kærlighed at føle - bogstaveligt talt.
Glædelig jul
Jan Kornholt
Præst i Købnerkirken, Amager
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Jul uden æbler i Burundi.
Når man i den danske adventstid
går forbi frugtafdelingen i vore
supermarkeder, må man
imponeres over de mange flotte
æbler, vi tilbydes her i det nordlige
Europa. Men sådan ser det ikke ud
hos vore venner i Burundi. Der
gror der ingen æbler.
Det skete engang da vore børn var små, at en af de græske
handlende oppe ved markedet i Kayanza fik sendt æbler ud fra
Grækenland .De var både dyre og flotte. Vore børn kendte
ikke noget til æbler den gang. Vi fortalte dem om de flotte
frugter, vi høstede i det danske efterår, men smagen kendte
de ikke.
Vi manglede jo ikke nogen frugt i Burundi. Ved juletid
plukkede vi friske jordbær i haven. Vi hentede store
advokadoer fra træerne, vi fik bananer i store klaser og
citroner fra haven, - men ingen æbler.
Vi købte så et år to æbler hos grækerne. De blev højtideligt
nydt i små stykker som en særlig delikatesse den jul. Det er jo
et af naturens mesterstykker, at der ud fra den lille hvide
blomst trækkes kraft op igennem stilken, så der kan vokse en
flot rund frugt frem til efteråret. Julens græske æbler huskede
vore børn længe.
Hvad mon børnene vil huske oppe i Rubura denne jul? Med en
hilsen fra børnene i Odense vil man samle alle distriktets
søndagskolebørn til en julefest. 750 børn venter man til
julefesten i Rubura. Der vil børnene få et stykke brød, nogle
bolcher og et lille hefte til at skrive i. Det vil blive en stor fest
for den store flok børn i det nordlige Burundi,og der vil blive
sunget julesange af hjertens lyst.
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Æbler får de ikke, og der vil ikke være grangrene. Men kirken
vil være pyntet med velduftende cedergrene , og der vil sidde
ti til tolv mennesker på hver kirkebænk.
Før krigen kom ville man samles til gudstjeneste julemorgen
klokken fire. Man kunne se dem komme med lygter ned ad
stierne gennem dalen til kirken. I dag samles man til
julemorgen klokken seks til godt et par timers julefest, og der
vil blive opført drama om barnet i Betlehem. Julen vil blive
fejret med megen fest også uden æbler.
Knud Rønne Hansen

Kalender fra Gilderne:
Ex-Voto
Gildet

16. januar kl. 18,00 ”Jule-gilde”
29. januar Gildeting
22. februar Gildemøde
29. marts Gildemøde
Bemærk møder holdes i Kirken den sidste
mandag i måneden kl. 14.00, såfremt ikke
andet fremgår af programmet.
Husk der mødepligt – lovligt forfald meldes
til gildemester eller et præsidiemedlem.
Sirius Gildet 6. januar Gildemøde hos Margrethe
Vestergaard
3. februar Forretningsmøde
3. marts Gildemøde
Alle møder holdes kl. 11,00
Henvendelse til gildemester Lis Kongsvad,
tlf. 32 57 27 64
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Gyldenløve
Gildet

Sysselgildet

Ube-Maso

Den Blå
Lilje

December den 14. kl.19,30.Juleafslutning*
Januar den 18. kl. 19,30. Gildehal og
Gildeting. */
Februar den 15. kl. 19,30, Gildemøde
Marts den 15. kl. 19,30. Gildemøde
*/ Møderne holdes i Holbæk Baptistkirke
Henvendelse til Lis Jensen-tlf. 46 37 04 06
10.december – Julefrokost hos Inger
Schjødt
21. januar 2010: Hohn Jensen, Taars
kommer og fortæller om Gospel Outreach.
18. februar: Gildehal og gildeting
(forretningsmøde)
18. marts: Herman Søberg: 30 år i
Hjørring Politi
Henvendelse til: Gildemester Carl Peter
Bylund – tlf. 98 97 14 47
11.december kl. 18 Julemøde hos Kirsten
og Kurt Bøgsted
8.januar kl. 19,00 Gildemøde hos Kirsten
og Kurt Bøgsted
12. februar kl. 19,00 Forretningsmøde hos
Jette og Kurt Larsen
12. marts kl. 18,00 Natkirken i
Kristuskirken
Henvendelse til: Gildemester Dorte
Berntsen – tlf. 57 66 11 55
Har ikke modtaget noget program
Henvendelse til Lars Kildelund
tlf. 65 94 26 13
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LANDSGILDEPRÆCIDIET
Landsgildemester
Jytte Kjølby

Vicelandsgildemester landsgildeskatmester landsgildekansler
Bent-Ole Berntsen
Ulla Lauritsen
Alice JohansenStolt
Ube-Maso Gildet
Ex-Voto Gildet
Siriusgidet

1.ordensmester
Carl Peter Bylund
Sysselgildet
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2. ordensmester
Lis Jensen
Gyldenløvsgildet

3. ordensmester
Lars Kildelund
Den Blå Lilje
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Fra redaktionen skal der lyde en tak
til alle, som har bidraget i løbet af
året med forskellige indslag.
Jeg ser frem til en masse stof,
som jeg kan bruge i Gildenyt
indsendt fra forskellige gildergerne med foto.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår sendes til alle bladets læsere.
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