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De fem minutter:
Tryghed
I banken, hvor jeg arbejder, har vi 20-25 kunder, som er
mentalt handicappede. De bor enten alene, i små enheder
eller i større bofællesskaber. Fælles for dem er, at de har en
kommunal hjemmevejleder, som hjælper med praktiske ting
også deres økonomi.
Afhængig af hvad de kan administrere, henter de et forud
aftalt beløb 1, 2 eller 3 gange om ugen til lommepenge.
En af dem kan vi kalde Jens. Jens har en del år levet i et trygt
fællesskab med et par stykker mere, som han også var
sammen med på det beskyttede værksted.
Alder og helbred gjorde, at vennerne flyttede i et større
bofællesskab, og Jens flyttede i et andet bofællesskab. Det
udløste en depression hos Jens, og oveni faldt Jens og fik et
kompliceret brud på albuen. Der gik et år inden bruddet var i
orden efter skinner, skruer og flere operationer.
En dag kom Jens ind i banken sammen med en plejer. Plejeren
spurgte, om hun måtte tage et billede af mig sammen med
Jens. Det måtte hun selvfølgelig gerne. Hun forklarede, at Jens
havde et fotoalbum med tryghedspersoner, og når Jens var
ked af det, kiggede de i albummet og snakkede om de
personer, som gjorde ham tryg. Jeg var altså en af dem. Tænk
at være et andet menneskes tryghedsperson.
Det fik mig til at tænke over, hvad der gør os trygge eller
utrygge, og hvem vi giver tryghed.
Som barn er det vores forældre, som giver os tryghed. I
skolen er det lærere, klassekammerater og spejdervenner. I
voksenlivet skaber vi derimod tryghed for ægtefælle, børn,
venner, studiekammerater, kolleger og måske er det vores tur
til at give vore forældre tryghed.
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Men det er jo ikke alle, som for lov til at opleve den tryghed.
Hvor er vi privilegerede, at være en del af et trygt fællesskab i
troen på Gud i spejderkredsen, i gilderne og i hvilke
fællesskaber vi ellers er en del af.
Det giver mig tryghed, giver det også dig tryghed?
Sidst men ikke mindst, vil jeg ønske alle en Glædelig Påske,
måske ses vi til førerstævne i Aalborg.
Foråret må da komme, selv om sneen ligger meterhøj uden for
mit vindue, og fuglene skal fodres flere gange om dagen.
Med gildehilsen
Jytte
Landsgildemester

Ubuki
Den 22. februar rejste international sekretær Morten Kofoed til
Burundi og Rwanda, hvor han skal have samtaler med
samarbejdsparterne. Sammen med Susi Baggesen og lokale
medarbejdere skal der også drøftes alfabetiseringsprojekt,
landbrugsprojekt og honningprojekt.
Vi snakkede med Morten inden han tog af sted. Han har lovet
at være opmærksom på og drøfte vores Ubukiprojekt.
Så vi glæder os til at høre nyt, når han kommer hjem, og vil
formidle oplysningerne videre til gildemestrene pr. mail.
Gildehilsen Jytte
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Gyldenløves Gildet har mistet to
gildesøstre.
Tove Christensen, som har været
med i gildet næsten lige fra start,
døde den 29.-01 og blev bisat den
3.-02. Tove havde været syg i tre
måneder, var kommet på
plejehjem, hvor hun sov stille ind.
Harriet Nielsen som også var med i
gildet i mange år, men på grund af
dårlig helbred, meldte sig ud, for
nogle år siden. Harriet døde den
10.-02. og blev bisat den 15. -02.
De to gildesøstre har gjort meget
for gildet igennem årene, vi vil
mindes dem med tak.
Ære være deres minde.
Hilsen Lis, Gyldenløves Gildet
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Landsgilde - weekend
27.28.og 29.august 2010
Vil det glæde Ex-Voto at se alle gildemedlemmer,
venner,
Landsgildemedlemmer og gæster .
Vi kommer med mere om program,
kørselsvejledning og øvrige praktiske
informationer i næste Gildenyt.
Da du kommer med ved vi det bliver den gode
weekend som
VI glæder os meget til.
Med gildehilsen og på gensyn Ex-Voto.
Nyvanglejren, Holmgårdvej 46 , Flynder.
7660 Bækmarksbro
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Sted: Øksedal fra 3. – 10. juli 2010, floklejr fra 3. – 6.
juli 2010.
Lejrens Tema: Øksedal 2010 Venner – verden –
virkelighed.
Tanken bag temaet er at vi gerne vil styrke fællesskabet med
os selv i vores
eget lille korps, men ikke uden at miste fokus på verden
udenfor og den
virkelighed vi er en del af og gerne vil gøre til et bedre sted at
være.
Den igangværende fejde afsluttes på korpslejren.
Pris: Kr. 1450,- for første medlem af husstand og kr. 1250,for andet medlem.
Man kan deltage i fællestransporten, som er busser fra
kredsene. Alternativt er det muligt at få godtgjort kr. 2,- pr.
kilometer + bro- eller færgeafgift. Dette forudsætter dog, at
der er minimum 4 i bilen, ellers refunderes i forhold til antal.
Landgildepræsidiet har besluttet at give et tilskud på kr. 300,fra 20%-kontoen pr. gildesøster/broder, som hjælper på lejren
med de opgaver, som korpsets gerne vil have vores hjælp til.
Vi laver en ”gildelejr” i et hjørne af familielejren til de, som
kommer med telt eller campingvogn.
Vi har fået stillet enkelte værelser til rådighed på Øksedals
”drengegang”.
Opgaver: Korpset har bedt os stå for mad og drikke til
aktivitetsfolk og gæster samt "personale" og "indlagte" på
"lejrhospitalet", som ikke spiser I egen kreds. Vi har køkkenet
på Øksedal til rådighed. Det vil nok svinge mellem 5 og 20
personer. Ellers er vi jo friske og vil gerne hjælpe hvor
behovet er på lejren.
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Vi håber, at mange har lyst til en uge på Øksedal sammen
med en masse dejlige spejdere og gildesøstre og –brødre fra
det ganske land.
Med gildehilsen
Jytte Kjølby
Landsgildemester

Tilmeldingsblanket til Korpslejr 2010
Navn:________________________________________
Adresse:_____________________________________
_
By:__________________________________________
_
Kommer med telt: (sæt kryds)____
Kommer med campingvogn: (sæt kryds)_____
Vil gerne lægge billet ind på værelse på Øksedal (sæt
kryds)____
Særlige hensyn med mad f. eks.
Diabetes:____________
Tilmelding senest 1. april 2010. sendes til:
Jytte Kjølby
Løkkenvej 358
9700 Brønderslev
Tlf: 98 83 81 88 e-mail: kjolby@dbs.dk
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Til Kredsene!

Udenfor ligger sneen og landskabet er hvidt og smuk, men
nedenunder er forårsblomsterne på spring. De venter kun på
en smule plusgrader.
Når vi tænker forår, tænker vi også førerstævne og uddeling
fra Landsgildet støttekonto.
Så derfor – mangler I noget grej til sommerens korpslejr –
eller har I en god ide til at blive flere spejdere, men lige
mangler lidt kapital – eller kunne I tænke jer at starte en ny
spejderkreds, så send en begrundet ansøgning til Landsgildets
støttekonto.
Som bekendt er det kun fantasien som sætter grænser.
Vi vil gerne have jeres skriftlige ansøgning senest 10. marts
2010.
Sendes til: Jytte Kjølby, Løkkenvej 358, 9700 Brønderslev email: kjolby@dbs.dk
Med gildehilsen
Jytte Kjølby
Landsgildemester
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At være frivillig – Indsendt fra UBE-MASO
I vores gildearbejde er vi jo alle frivillige, vi kommer til
møderne af vores egen fri vilje for at møde andre gildesøstre
og brødre både til møder og på landsgildeweekend. Dejligt.
At være frivillig i andre perspektiver, kan være noget af en
prøvelse, men er trods alt noget man OGSÅ selv har valgt, for
at yde en indsats for et bestemt stykke arbejde.
Således har det f.eks. også været her i vinter, hvor man i
Kristus-kirken, i København, har huset nogle hjemløse. Det
har ikke været uden problematik, sådan som jeg har fået det
fortalt af vores søn, André, som har været frivillig i denne
tjeneste. Men det har været udfordrende og været en god
tjeneste, og en god oplevelse for ham at være med til at være
blandt de mennesker, som ikke ret mange af os vel vil lukke
ind i vore hjem ? Det har været nødvendigt at huse disse
mennesker, for ellers var de døde af kulde, og det vil vi jo
heller ikke være bekendt her i det her velfærdssamfund !!!
André har været der nogle gange, i især i december måned,
hvor der var meget koldt, og har haft 12 timers vagt. De
hjemløse kunne komme og overnatte, og han havde vagt fra
20 – 8 (sammen med nogle andre – der var altid mindst 4
frivillige på vagt) Han fortalte, at han fik nogle gode snakke
med nogle af de hjemløse og fik sig også et slag kort med dem
– over et sådan spil kort, kom snakken også på gled – de
havde noget at være fælles om.
De var også med til at give dem et måltid mad morgen og
aften – men om dagen skulle de være ude ! De hjemløse har
måttet over-natte forskellige rundt omkring i København, dels
pga pladsmangel dels pga grupperinger. Der har været meget
at tage hensyn til, men det har været meningsfyldt at være
frivillig fornemmer vi på ham. Måske vi andre skulle tænke på
at være lige så synlige !!!
Kirsten Jul Bøgsted, Ube-Maso
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Bidende kulde
- Noget om at finde varme på
Nørrebro.
Det er koldt for tiden. Frost og sne har lagt sig over Danmark.
Den 8. januar havde vi årets første Natkirkeaften i
Kristuskirken på Nørrebro. Det var en aften med varme og
hygge i kirken og som sædvanlig kaffe på kanden. Her var
både poesi og musik, andagt, bøn og bibelord, ja da også en
enkelt salme, for hvad er Nytår uden ”Vær velkommen
Herrens år”. I det hele taget en fredsoasse på Nørrebro.
Det var bidende koldt den aften. En sådan aften mange vælger
at blive hjemme og hygge sig med familien og måske en god
film i TV. Men det er desværre ikke alle, der har et hjem at
være i, og i Danmark er der også mange triste skæbner.
Mennesker. Der af forskellige årsager er hjemløse, en broget
flok af mennesker uden tag over hovedet og mulighed for ly
for kulden.
Denne aften tog en gruppe kristne unge bl. A. fra Re:gen
initativ til at starte et Nødherberg. Dette rykkede ret hurtigt
ind i Kristuskirken, og inden længe var folk fra Gade/Natkirken
også med til at løfte denne opgave.
Gade-/Natkirkeprojektet har 1.marts ét års jubilæum.
Situationen på Nørrebro for tiden bekræfter virkelig behovet
for fredsoaser i byen. Vi i Projektgruppen ser mange
udfordringer foran os. Et klart håb om at bringe Kristi
kærlighed og frelse til mennesker i byen. Men vi glæder os
også over mange dejlige oplevelser og resultater af vores
arbejde.
Hvis du har lyst til at støtte projektet, kan det gøres på mange
måder, f. eks. Ved at give os en hånd med de praktiske
opgaver og bede for os.
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Støt også gerne økonomisk. Dette kan gøres ved indbetaling til
BID`s konto 3201 3201182417, mærk betalingen ”Natkirke”.
Tak for enhver støtte
Indsat med tilladelse af Klaus Lundberg, Købnerkirken på
Amager.

Den Blå Lilje – Odense Gildet

Ja, vi lever i bedste velgående på Fyn og
enkelte i Jylland! Det er nu 5 år siden, at
Den Blå Lilje officielt blev et gilde og
medlem af Landsgildet. Op til den officielle
stiftelse havde vi brugt nogle år på at
etablere os og få snust til hvad det
egentligt ville sige, at være et gilde.
Carl-Peter Bylund og Flemming Berg
var til møde hos os i januar 2002, og efterfølgende stod det
os klart, at vi ville være et gilde. Der gik så lige lidt mere tid
inden vi blev stiftet, men som et af vores medlemmer siger,
”Ting tager den tid, de tager.”
I vores gilde holder vi møde 5 gange om året, i februar, april,
juni, september og november. Vi deltager derforuden også i
landsgildeweekenden i august og hjælper 1. Odense kreds,
hvor det er nødvendigt.
Vi har således ikke program hver eneste måned, men
programmet kan altid ses på vores hjemmeside
http://odense.dbs.dk/gilde.htm
Den Blå Lilje var sidst samlet til den årlige
generalforsamling/forretningsmøde fredag den 5. februar
2010 hos Lise og Lars.
Vi var 12 personer, som mødtes 18:30 og startede med
sammen at spise en 3-retters menu bestående af: gulerodsog chilisuppe med friskbagte gulerodsboller, kylling med
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halve bagte kartofler og salat og som dessert en hel ispind
hver, og derefter kom vi pænt igennem følgende dagsorden:
Valg af dirigent - Fremlæggelse af protokol - Beretning
ved Gildemesteren - Fremlæggelse af regnskab Fastsættelse af budget og kontingent - Behandling af
indkomne forslag – Valg af Gildemester - Valg af
præsidiemedlemmer - Eventuelt
Steen blev valgt til dirigent. Protokollen blev læst, beretningen
fortalt. Regnskabet blev godkendt.
Lars ønskede ikke genvalg. Ny gildemester blev Steen. Oluf
blev valgt som suppleant – begge på valg igen i 2011. Lise
blev genvalgt som kansler for en 2-årig periode. Preben
ønskede at fratræde i ’utide’ – Jonna blev valgt som
præsidiemedlem for en 1-årig periode.
Af indkomne forslag blev følgende drøftet: Landsgildets
støttekonto, spejdertørklæde med Landsgildets logo,
deltagelse i spejdernes sommerlejr på Øksedal i uge 27, Ubuki
biavls projekt og endelig Karat kaffe værdikuponer samt
præsidiets forslag til dette års program.
3 kagebagere deltog i aftenens kagekonkurrence - heraf en
bager. Vinder blev Lise – til lykke
Mætte og glade drog vi hver til sit ved 22-24 tiden.
Med venlig gildesøster hilsen
Lise
Bjergby, den 14.december 2009.
Kære Gildespejdere.
Ved Gildetinget den 12. februar 2009, var der indsendt forslag
til en ny spændende opgave for Sysselgildet, nemlig at
gennemføre en Julegood-turn, gående ud på at bage
småkager, skrive hilsener og pakke i poser m.m. til vore ældre
i menigheden og derudover at dele dette ud til menighedens
ældre.
Gildenyt nr. 1- 2010
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I lyset af at nogle af Gildets opgaver skal fordeles, har
præsidiet besluttet at spørge forslagsstillerne, om de indtil
andet er bestemt, vil påtage sig denne opgave.
Forslagsstillerne er:
Inger Schjødt
Inger Lise og Ole Andersen
Inger Jacobsen
Nina og Hans Brohus
Birgit og Ole Gørler
Anne Marie Møller.
Præsidiet foreslår at opgaven går ud på at arrangere den
pågældende programlagte lørdag, med alt det praktiske, incl.
uddelingen og efterfølgende samvær med sammenspisning af
et eller andet spændende pizza, stjerneskud eller hvad man nu
kunne finde på. Jeg går ud fra, at I selv fordeler opgaven i
gruppen. Tillykke med opgaven.
På præsidiets vegne
Carl Peter Bylund
Gildemester

Redaktør efterlyser stof til Gildenyt.
Jeg har nu været redaktør for Gildenyt i 2 år. Det er meget
vanskeligt at få stof til bladet på trods af opfordringer til at
indsende disse.
Efter at have set på ældre
udgaver af gildenyt, kan jeg
også se, at tidligere redaktører
har haft samme problem.
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Er der ikke sket noget , som kan indsendes til bladet? Ellers
bliver det meget vanskeligt at holde på de deadline, som er
gældende fra Landsgilde præsidietet .
Så send fra gilderne nyt, hvad der
foregår rundt omkring.
Redaktør Bent-Ole Berntsen

Påskeblomst, hvad vil du her.
"Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I
min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så
have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og
når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer
jeg igen og tager jer til mig, for
at også I skal være, hvor jeg er.
Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen." Thomas sagde til ham:
"Herre, vi ved ikke, hvor du går hen,
hvordan kan vi så kende vejen?"
Jesus sagde til ham: "Jeg er vejen
og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.
Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I
ham og har set ham."
Refleksion
Om foråret, når det er tiden for forårsbebudere, kan man købe
påskeliljer, der "sover", dvs. at de ikke står i vand og
Gildenyt nr. 1- 2010
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blomsten er endnu ikke åbnet. De ser lidt kedelige ud og man
kunne let komme til at overse dem, hvis ikke man vidste, hvor
fantastisk flotte de bliver, bare de får lov at stå i en vase med
vand i et døgns tid. Påskeliljen "vågner" nemlig og folder sine
farvestrålende kronblade ud, når den får vand. Og sikke en
pragt! De stråler om kap med forårsolen og kan bringe glæde
og forårsstemning ind i ethvert sind! Men uden vand bliver der
ingen blomstring og vi går glip af det flotte syn.
Der findes også mennesker, der går rundt som "sovende"
påskeliljer; deres pragt og skønhed er ikke lige til at få øje på.
Men kommer de i det rette element, den rigtige sammenhæng, så blomstrer de pludseligt op og vi opdager, hvor
meget de kan og gerne vil! Vi kender det måske også fra os
selv. Vi går rundt og venter på det rette øjeblik til at lade
vores evner og talenter springe ud i fuldt flor. De fleste af os
"blomstrer", når vi får lov at lave det, vi er gode til - fx. at
nyde friluftslivet i fulde drag.
Som ledere er det vores opgave, at se hvor og hvornår vores
forskellige børn og unge skal "sættes i vand" for at de får den
bedste blomstringsperiode. Det kan være, de skal på et
ungdomskursus og mærke suset af at være med i en større
sammenhæng end den daglige. Det kan også være, at de skal
have ansvar for et programpunkt til næste møde for at sætte
gang i udviklingen. Og sådan er det vist i øvrigt med os alle
sammen; når vi får et ansvar og skal gøre noget, vi er gode
til, blomstrer vi op i stedet for at visne!
Fælles for os alle, børn, unge og ledere, er at vi skal "sættes i
vand" for at springe ud. At tro på Gud er som at blive sat i
vand. Troen giver os kraft og mod til, at kunne springe ud i
fuldt flor. Her kan vi hente hjælp til livets mange forskellige
opgaver og situationer. Så ligesom påskeliljerne suger liv og
kraft fra vandet, kan vi "suge kraft" ved at tage imod Guds ord
og give troen en plads i vores hverdag.
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Hvis påskeliljerne aldrig bliver sat i vand, vil de bare blive ved
med at være lukkede, indtil de tørrer helt ind og ingen vil få
glæde af dem eller se deres pragt. Hvis vi ikke lader Gud spille
en rolle i vores liv, vil vi heller ikke få "fuldt udbytte" af livet.
At tro giver livet en ekstra dimension, som vi ikke skal snyde
os selv for

Påskeglæden
Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem est du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?
Ja, jeg véd, du siger sandt:
frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påskemorgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.
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Kalender fra Gilderne
Ex-Voto
Gildet

29. Marts

Gildemøde. Vi planlægger
turen til Nyvanglejren.
26. April Tur til Nyvanglejren. i.h.t.
gildemødet i marts
31. Maj
Gildemøde ALLE udvalg
skal have stort set hele
Landsgilde klar
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

7. april Gildemøde
5. maj Gildemøde Alice fortæller om
afrika
2. juni Sommermøde
Alle møder holdes kl. 11,00
Henvendelse til gildemester Lis Kongsvad,
tlf. 32 57 27 64

Gyldenløve
Gildet

Marts den 15. kl.19,30.
Pilgrimstur v. Karen og Leif
Nielsen. Kløvermarkskirken,
Holbæk
April den 19. kl.19,30.
Spejdertur til Kandesteg.
Roskilde Baptistkirke.
Maj den 17. kl.19,30.
Hvorfor er frikirkerne små
Foredrag v. Bent Hylleberg.
Roskilde Baptistkirke
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Juni den 12. Tager vi på udflugt til ?
Henvendelse til Lis Jensen-tlf. 46 37 04 06
Sysselgildet

18. marts Herman Søberg: 30 år i
Hjørring Politi
23. april Sct. Georgsdag
20. maj
Besøg i Tversted Klitplantage
19. august kl. 18,30 Grillaften og
Friluftsgildehal hos Eva &
Carl Peter Bylund
Henvendelse til: Gildemester Carl Peter
Bylund – tlf. 98 97 14 47

Ube-Maso

9.april Kl. 19,00

Bent Hylleberg:
”Brorsonkirken,
Baptister og kirkeasyl”
Oplæg til samtale
7. maj kl. 19,00 Jesper Mølgaard om:
Hvad spejderlivet har
Betydet for mig.
2. juni kl. 18,00 Sommermøde
Henvendelse til: Gildemester Dorte
Berntsen – tlf. 57 66 11 55

Den Blå Lilje

9. april: Afrika aften hos Ole & Erna v.
Oluf m.fl.
12. juni: Bil orienteringsløb for hele
familien i det vestjyske v. Bent, Laila og
Steen.
Henvendelse til Gildemester Steen
Brændholt – Tlf. 75 53 32 50
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Nye gildesøstre/gildebrødre.
Ved vores Friluftsgildehal sidste sommer i Sysselgildet optog
vi Susanne og Johannes Larsen. De blev optaget den 20.
august 2009.
Ved forretningsmøde og Gildehal den 18. februar optog vi i
Sysselgildet Knud Glønborg.
Den 30. november 2009 blev Laila Munk-Pedersen optaget i
Ex-Voto.
Vi byder alle gildemedlemmerne velkommen i Landsgildet.

Korpslejr 2010
Der har været skrevet om lejren her i bladet. Din gildemester
har en skrivelse med alle informationer samlet.
Det kunne være hyggeligt at mødes på Korpslejr på Øksedal til
sommer.
Vi har nogle praktiske opgaver at løse, men der bliver også tid
til lejrstemning og gildesamvær.
Vi ses.
Gildehilsen Jytte
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