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Storm P. (Robert Storm
Petersen) har lavet mange
vidunderlige tegninger.
Mange med en kort tekst,
som går lige ind i hjertet og
afslører os mennesker.
Mange kan sikkert huske
hans akvarel fra 1945
”Linedans. Fra vugge til
grav” med den lille flotte
mand, som har entret stigen
fra vuggen til ungdomsårene
og nu går på livets line med
smil om læben, paraply og
høj hat. Paraplyen hjælper
med at holde balancen og
den høje hat beskytter mod
vejr og vind, men er også
det Fadervor og den trosbekendelse, som er med fra
ungdomsårene. En ballast,
som hjælper med at bære
igennem til slutningen af
livslinen, hvor stigen går
nedad og ender ved den
kastede grav med skovlen
parat.
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Dette billede var med til at
inspirere Per Krøis
Kjærsgård, efterskolelærer,
til at skrive en konfirmationssang til sin niece i 1998
Kære linedanser, udspændt
ligger foran dig
selve livet
du fik givet
gå nu kun din vej.
Du må turde træde ud
hvor dit liv kun er dit.
Det briste eller bære må
dette ene skridt.
Give fra dig hvad du magter
da ser du
En dag du nåede ud
og danser til himmelens
stjerneskud
Kære linedanser hop nu
ud ved siden af.
Se dig danse
bare sanse
gøre hvad du ka´.
Være én, med én iblandt.
Og mødes så du gror.
Ja vent dig meget fra den
kant:
denne er din jord!
Tro mig når jeg siger til dig
det største
det ser man kun i det små.
Og kigger du opad er himlen
blå.
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Kære linedanser, ser du
livet er et net,
øjeblikke
tro blot ikke
dansen kun er let.
Og en dag gør livet ondt
det ved jeg at det vil.
For livet er et liv på trods
smerten hører til.
Ud af sorgen vokser lykken,
og livet
i påskens evige fest.
De stærkeste rødder har
træ´r i blæst.
Line danser – vælge livet
hvilken er din vej?
Følge hjertet
uforfærdet
Sige ja og nej!
Verden spørger tit, hvordan
og alt for lidt hvorfor.
Der er så mange ting man
kan
-stå for det du tror!
Gid du aldrig mister modet,
og lader
det onde uimodsagt.
Når viljen befries, - da falder
magt.

At modtage sin stang og
snor
ganske kvit og frit.
Uanset om du nu tror det,
så ved jeg
at lyset brænder for dig!
Og kigger du op, er der nok
en vej.
Tekst og melodi af Per Krøis
Kjærgård, 1998
”Ud af sorgen vokser lykken
og livet i påskens evige
fest.”
Hermed vil jeg gerne ønske
alle et dejligt forår og en
glædelig påske.
Med gildehilsen
Jytte Kjølby

Linedanser i det høje
dans vidunderligt!
For det næste
er det bedste:
glæden ubestridt!
Tænk at få balancekunst.
Så helt ufatteligt!
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Sidste nyt fra Den Blå
Lilje
Fredag den 3. februar holdt
Den Blå Lilje sit årlige Gildeting.
Desværre kunne kun 10
medlemmer deltage; men for
dem som deltog, blev det en
hyggelig aften.
Selve tinget blev afviklet efter vedtægterne.
Skatmesteren kunne præsentere et fint regnskab, og
efter valg til præsidiet kom
dette til at se således ud:
Gildemester: Steen
Brændholt
Kansler: Lise Kildelund
Skatmester: Lis
Brændholt
Ordensmester: Oluf
Jensen
Ordensmester: Keld S.
Hansen
Der blev traditionen tro
afholdt kagekonkurrence, og
her blev det igen, igen Lise,
som løb med sejren i skarp
konkurrence med 3 andre
”bagere”.
Årets program blev ved samme lejlighed lagt og blev, efter drøftelse af mange gode
forslag, besluttet at skulle se
således ud (med mange
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udendørsaktiviteter et rigtigt
”spejderprogram”):
Fredag d. 13. april: Besøg
på Midtfyns Bryghus
Lørdag d. 2. juni:
Bilorienteringsløb i og
omkring Odense samt
Paella over bål
Weekenden 4.-6. maj:
Arbejdsweekend i
Øksedal for dem, som vil
hjælpe til
22.-29. juli: Mulighed for
deltagelse i Spejdernes
Landslejr
Weekenden 24.-26.
august:
Landsgildeweekend ved
Tværsted i Nordjylland
Lørdag d. 1. september:
Hjælpe ved løb for alle
spejderkorps i Odense
Lørdag d. 22. september:
Fiske/udflugtstur på
Lillebælt
Fredag d. 2. november:
Den årlige julefrokost
Steen Brændholt
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Fra Susi Baggesen i Burundi,
har vi modtaget følgende om

Briller
Takket være jeres støtte er
vi nu i stand til at tilbyde
børnene i OVC projektet et
par briller, hvis de har brug
for dem. Det er jo skønt,
men samtidig lidt af en
udfordring at skelne, hvem
der reelt har brug for dem.
Her i Burundi har nemlig især pigerne en idé om, at
når de kommer i sjette klasse, så har de brug for briller!
Min lommefilosofi siger mig
nu snarere, at når man kommer i sjette klasse, så begyn
der det at bliver svært og
man skal læse mere, men
det er jo ikke ensbetydende
med, at man har brug for
briller.
Så for at undgå at dele briller ud til højre og til venstre,
så har vi tilbudt at betale for
en øjenkonsultation til nogle
af børnene. Hvis de kommer
tilbage med en styrkebeskrivelse fra en optikker, der siger mere end +/-0,25, så
kan kooperativet lægge pengene ud og så får de dem
refunderet, når vi får regningen. Når de først skal låne
penge fra kooperativet, som

udelukkende består af folk,
som kender dem godt, så
har vi en slags garanti, at de
reelt har brug for briller.
Det betyder, at jeg ikke har
brugt ret mange af jeres
penge endnu, men jeg har
lovet mange af dem væk. I
de kommende uger, så
kommer de tre rådgivere
med regningerne efterhånden, som de får besøgt
grupperne.

Chantal, som I ser på
billederne, har brug for
briller. Da jeg mødte hende,
så var højre glas i stykker og
brillerne var så skæve, at
hun havde svært ved at
holde dem på næsen. Så hun
fik penge til et par nye med
det samme, for det er svært
at læse med de andre. Hun
går nu i sekundærskolen, så
der kommer man hurtigt
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bagud, hvis man ikke kan
læse i flere uger.
Jeres gave er en stor hjælp,
for der er ikke penge i
projektet til briller. Det har
ofte været frustrerende at
afvise behovet for briller,
men samtidig insistere på, at
de skal passe deres skole. Så
det er dejligt, at vi nu har
kunnet love penge til briller
så en stor tak fra både børn
og forældre for det!
Susi Baggesen

ArbejdsweekendKlokkestabel
Tidspunkt:
Dato for arbejdsweekend har
stået i nyhedsbrev nemlig St.
Bededagsferien fra 4.-6. Maj
2012.
Øksedaludvalget møder i
løbet af torsdag aften og
slutter sandsynligvis lørdag
aften eller søndag afhængig
af, hvad de har nået.
Det er aftalt med udvalget,
at vi kommer fredag formiddag. Hvis vi er nok til arbejdet, kan vi være færdige
sidst på dagen lørdag, men
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vi er meget velkomne til at
blive til søndag og måske
bare nyde Øksedal. Bliver vi
for mange, har udvalget
masser af opgaver til os på
Øksedal.
Overnatning:
Vi kan tage campingvogn
med, og vi er blevet lovet
strøm. Der vil også være
overnatningsmulighed på
Øksedal.
Pris:
Det koster ikke noget at
være med, og vi får også
noget at spise, men vi kan
ikke tilbyde rejsegodtgørelse.
Klokkestabelen:
Øksedaludvalget sørger for,
at materialerne til arbejdet
er på plads, og vores
”konsulent” bliver sikkert
Gunner Christensen,
Østhimmerland.
Hvad for du ud af det:
Et dejligt arbejdsfællesskab
med spejdervenner på
Øksedal, hvor der også bliver
tid til samvær og hygge. En
helt ny klokkestabel, som vi
kan være bekendt på
Øksedal.
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Tilbudet glæder både gilder
fra landsgildet og øvrige
gilder, som har støttet
projektet økonomisk.
Tilmelding: til Jytte Kjølby
senest 15.4.12 på mail
kjolby@dbs.dk eller tlf: 98
83 81 88

Invitation
SYSSELGILDET HJØRRINGHIRTSHALS indbyder til årets
landsgildeweekend fra 24.26. august 2012, på Børnenes kontors feriekoloni
TANNISBUGT, som ligger
midt i Tversted by.
Feriekolonien, som er beliggende ved et sommerhusområde, og med en campingplads, som nærmeste
nabo, er så vidt vides et
tidligere badehotel/pension,
som er ombygget til det
nuværende formål.
Kolonien er beliggende på en
stor naturgrund. Har man
lyst til at bevæge sig udenfor

grunden er der ca. 5 min
gang til stranden ad en sti.
På vej tilbage kan man følge
asfaltvejen forbi en af Danmarks mest berømte og besøgte iskiosker DET BLÅ
ISHUS, et besøg kan anbefales.
De indendørs fællesfaciliteter
er lidt trange, og sovepladserne er fordelt over 2 etager, men hvis vi hjælper
hinanden, og ”kommer
hinanden ved”, skal alt nok
lykkes.
På forpladsen, er der mulighed for at stille nogle campingvogne op.
Flere oplysninger, og tilmeldingsfakta følger senere i et
nyhedsbrev, men reserver
allerede nu weekenden i
kalenderen.
På godt gildegensyn i
Tversted
På Sysselgildets vegne
Carl Peter Bylund
Gildemester

Her mødes vi !
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Lejrinformation
I sidste nyhedsbrev var der
info om den store landslejr.
Der er mulighed for at vi kan
tilmelde os som gruppe og
man kan tilmelde sig individuelle aktiviteter. Jytte beder dem af jer, der skal med
på lejren om at kontakte
hende senest den 15. april –
så hun kan koordinere med
lejren om hvad vi skal / vi /
kan gøre som gruppe.
Lejrprogram:
Lørdag den 21. juli:
Ankomst, opbygning af
lejren
Søndag den 22. juli:
Fælles åbning af lejren ca.
kl. 20 – 21.30. Det bliver et
gigantisk show med spejderi,
magi og en stemning, du
aldrig vil glemme. Vi forventer, at ca. 50.000 glade spejdere og gæster mødes foran

den store scene og svinger
tørklæderne til armene er
trætte.
Tirsdag den 24. juli:
Eftermiddagsfest for 6 – 12
årige. Lejrens yngste deltagere mødes og oplever deres
helt egen børnefest med
sang, leg og underholdning i
verdensklasse.
Torsdag den 26. juli:
15.000 13-17 årige mødes til
Jyllands største, alkoholfri
ungdomsfest. Det foregår
klokken 20 ved den store
scene.
Lørdag den 28. juli:
Fælles afslutning af lejren.
50.000 spejdere og gæster
siger tak for denne gang
med et brag af et afslutningsshow.
Søndag den 29. juli:
Hjemrejse

Danske Baptistspejderes landsgilde:
Landsgildemester:
Jytte Kjølby
Løkkenvej 358, Stenum
9700 Brønderslev
Tlf. 9883 8188 Mobil 20 249 445
E-Mail: kjolby@dbs.dk

Landsgildeskatmester:
Ulla Lauritsen
Tlf. 8694 2704 mobil: 53 202 704
E-mail: ulla.arne@mail.tele.dk

3. ordensmester:
Steen Brændholt
Tlf. 22 803 250
E-Mail: l.s.branholt@gmail.com

Landsgildets bank konto:
7110 745 1024

Arkivar: Karl Heilesen
Tlf. 5918 5710

Vicelandsgildemester:
Kurt Bøgsted
Tlf. 4371 0889 mobil: 23 920 940
E-mail: kb@dbs.dk

1. ordensmester:
Carl Peter Bylund
Tlf.9897 1447
E-mail: cp@bylund.dk

Gildenyt:
Konstitueret redaktør: Kirsten Bøgsted
Mobil: 28 69 44 53 (se også Kurt B.)
E-mail: boegsted@dbs.dk
Tryk: telau aps, Hedehusene

Landsgildekanlser:
Alice Johansen-Stolt
Tlf. 3252 2443 mobil 20 296 765
E-mail: alice-stolt@jubii.dk

2. ordensmester:
Kirsten Pilgaard
Tlf. 4636 7333 mobil: 3026 7633
E-mail: k.pilgaard@mail.tele.dk
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Landsgildets hjemmeside:
http://landsgildet.dbs.dk
webmaster: Carl Peter Bylund

