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            Landsgildet har støttet opførsel af denne shelter  
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De fem minutter:

Landsgildemesterens 

Maj hilsen 2021

     

Cirka hver anden måned tager jeg en tur ind til 

Rigshospitalet og en af mine yndlings steder i 

øjeblikket er ved Vesterport station. Når man 

holder ved stationen og ser hen mod Palads 

biograferne, er der en mur med de sirligste 

mønstre.  

I starten troede jeg, at det var nogen, der hav-

de dekoreret muren, indtil jeg så nærmere efter 

og kunne se, at det var vinterens rester af en 

Efeu, der fyldte muren. Når bladene er på i al 

sin fylde, overser man stilkene og stammen, 

men her var nu tegnet det smukkeste mønster. 

Så tænkte jeg videre på, hvordan naturen over-

tager en have eller en bygning, der overlades 

til sig selv og hvordan græs og ukrudt kan finde 

vej op gennem asfalt. 

Naturen er ikke til at stoppe. Den fortsætter i 

det synlige og det vi normalt ikke kan se. 

Som haveejer, vil det sikkert være irriterende at 

skulle ud og luge hele tiden og det er ikke alle, 

der er enige om, hvad der er ukrudt eller hvad 

der skal ryddes væk. En af mine kollegaer er 

gået i krig med havens brombærbuske, selvom 

buskene sætter de dejligste bær. Nogle be-

kæmper mos i græsplænen også selvom det er 

så dejligt blødt at træde på. 

Gad vide om ukrudtet også spirede, da Gud 

sagde at Han havde skabt alting godt? At alt, 

også ukrudt er tegn på liv – fornyelse og nye 

muligheder. 

Nu åbner Danmark op igen – til nye muligheder 

og til fornyelse. Vi åbner op igen i gilderne til 

nye muligheder og fornyelse. 

Det er okay, at ting kan synes uoverskuelige, 

men Gud lover os at han er med os, at Han gør 

alting nyt. På overfladen kan tingene synes 

svære, men livet spirer nedenunder. Det kan 

være, at tingene bliver anderledes og det kan 

være svært at vænne sig til noget nyt, men 

Gud har lovet at han aldrig vil slippe og forlade 

os. 

Træk vejret og sig som Pippi Langstrømpe   

”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg 

sikkert godt”. 

Jeg håber og beder til, at I kommer ind i det 

(næsten) nye år med fornyede kræfter, glæde 

og gå på mod. 

Vi ses forhåbentlig snart på Landsgilde 

weekenden. 

 

Hilsen Anita 
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Sirius inviterer til 

landsgilde weekend på Solborgen 

 

 

 

Dato: 27 August til 29 August 2021 

Adresse: Strandgårdsleddet 2 Hønsinge Lyng 4560 Vig. 

Pris: 500,- kroner 

Tilmelding senest 1 august. Til Alice (alice-stolt@jubii.dk) 

Betaling sker på lejren. 
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Indkvartering fra fredag klokken 17.00 

Sengetøj forefindes – husk sengelinned. 

 

Ferie- og lejrcentret Solborgen ligger i det skønne Odsherred ved Sejrøbugten. 

Selve arealet, som hovedbygningen og sommerhusene ligger på, er en 4 hektar stor grund, der 

delvis henligger som naturgrund. Der er fodboldbane og legepladser på arealet, som er 

omkranset af høje fyrretræer. Der er varieret beplantning på grunden. 

Hovedbygningen Solborgen har plads til 57 personer. 

Det er muligt at medbringe campingvogn og hunde. 

Sirius har 60 års jubilæum og ønsker i den anledning, at alle gilder bidrager med 5-10 

minutters underholdning på festaftenen. 

Weekendens program vil blive: 

Fredag                                                                                     Søndag  

17.00 lejren åbne og indkvartering                                                  08.00: Flaget hejses, dernæst    

18.00 grillen tændes til egen medbragt mad                                              morgenmad 

           Kaffe og kage                                                                             09.30: Lejrgudstjeneste 

           Dagens afslutning                                                                     10.30: ”Aktiviteter”  

                                                                                                                12.30: Frokost  

Lørdag                                                                                    13.30: Flaget sænkes, afslutning og FARVEL 

08.00: Flaget hejses og officiel åbning 

08.30: Morgenmad 

09.30: ”ud i det blå” 

12.30: Frokost 

13.30: Landsgildehal og – ting 

            med indlagt kaffepause 

18.30: Middag 

20.00: Flaget ned og aftenunderholdning 

21.30: Kaffe og kage 

            Andagt                                                                                             
                                                                                                                       Foto: Kurt Bøgsted, LGW - 2019 
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REFERAT FRA PRÆSIDIEMØDE 1. MAJ 2021 

Det lykkedes at samle det meste af præsidiet 

hos Steen i Aarhus.  

Lars var dog med online og der var ikke 

repræsentation fra Sysselgildet.  

 

Regnskab 2019/2020 + 2020 / 2021 

Trykkes i dette nummer (se side  )  

Der er indkøbt et shelter, se 

forsidebilledet nederst på siden hvor der 

er udsyn fra den nye shelter.  

 

b) Budget 2020/2021 (se side)  

 

Orientering 

a) snak om fremtidige gildeweekends 

afholdelser. Landsgildemesteren sender 

forslag ud til gilderne. Der er delte meninger 

i gilderne om hvorledes det skal være.  

Der blev talt om forskellige modeller for 

hvorledes det kunne lade sig gøre 

fremadrettet, når der bliver færre til at 

arrangere.  

Det kunne være faste steder på skift. 

Landsgildemesteren sender forslag til 

gilderne.   

 

b) Førerstævnet, der skulle være afholdt 

på Ungdomsøen i april er aflyst, og 

førerstævnet afholdes i efteråret 

c) der har været skriverier mellem bank og 

kasserer, noget der tilgår alle foreninger 

lige pt. for at undgå hvidvaskning. Der er 

styr på det for Landsgildet.  

d) Spejdernes lejr 2022. Kirsten Bøgsted er 

i underudvalget ”pølser og is”. Der skal 

være 10-12 boder og der skal derfor en del 

mennesker til, for at bemande boderne. 

Gilderne må gerne byde ind. 

 

1. Forslag, projekter og andre løbende 

sager   

a) Forslag om, at vi fortsætter 

indsamling til Øksedal.  

 

b) LGM har indkøbt resterende T-shirts 

fra korpset. De kan købes for 25,- kr. 

stykket. Overskud går til indsamling.  

 Kommende møder.  

a) Ordinært præsidiemøde i foråret 2022. 

Forslag til dato i udgang april/maj. 

Dato fastsat til 30. april 2022.   

  

  

                                                                                                                                                                                                                 

 
 

Begge foto af den nye 

shelter er indsendt af    

Søren Jacobsen 
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Kære gilder 

Her er nogle overvejelser, præsidiet ønsker at i 

diskuterer i jeres gilder med feedback til 

undertegnede. 

LG – weekender 

- Vi har på præsidiemødet talt om 

fremtidens LG weekender og hvordan 

de kan afholdes fremadrettet, hvor 

ressourcerne i de forskellige gilder 

risikerer at blive færre. 

 

- Det forslag, vi vil fremføre er, at vi 

fremadrettet laver ”regioner” til fælles 

planlægning og afholdelse af 

weekenderne. 

 

De 3 regioner ville være:  Nordjylland, 

Århus/Odense og Sjælland. 

 

Det vil sige, at EX Voto og den blå lilje 

planlægger og udfører weekend 

sammen og at Gyldenløverne og Sirius 

planlægger og udfører weekend 

sammen. 

På samme måde, kan medlemmer fra 

landsgildegruppen i de forskellige 

regioner også byde ind med hjælp af 

afholdelsen og planlægningen. 

 

- I forhold til hytter, kunne der så skiftes 

hver 3 år mellem fx 

Hjemmeværnsgården (hvis Sysselgildet 

stadig har mulighed for at leje denne) 

ellers kunne alternativet været Øksedal 

for Nordjylland. 

Houens Odde for Ex Voto/Den blå lilje. 

Lerbjergscentret/ Solborgen for 

Gyldenløverne/Sirius. 

 

De inviterende gilder ville så vide, at de 

hvert 3 år skulle booke hytte til 

weekenden. 

 

- I forhold til programmet, talte vi om, at 

det ville være bedst, om man kunne 

møde ind om fredagen så det ikke var 

så stressende at komme lørdag og så 

skulle direkte i gang med programmet. 

 

Fredagen ville selvfølgelig ikke være 

programlagt – det ville være som nu at 

møde ind og spise medbragt a. 

 

Lørdag formiddag ville være ”Fast løst 

programsat”. Det vil sige at turen ”ude i 

det blå” ikke var en aktivitet, man 

behøvede at deltage i. Det inviterende 

gilde behøver som sådan ikke 

planlægge en tur, hvis de ikke magter 

det, men kan i stedet lægge/give 

information om, hvad der kan være 

interessant i nærområdet. De 

medlemmer, der ikke magter/ ønsker at 

deltage, kan i stedet blive i hytten og 

”netværke”. 

 

Kommentarer til regnskab/budget. 

- Da Steen ikke kan deltage på LG 

weekenden, vil vi gerne have eventuelle 

kommentarer ind inden weekenden, så 

vi kan forberede os bedst muligt. 

 

Landsgildegruppen: 

- Vi er på nuværende  5 personer i 

præsidiet + kasser + LG mester. 
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 - Vi talte om, der skulle være en 

repræsentant fra landsgildegruppen i 

præsidiet og ifald hvordan skal denne så 

skulle vælges. Hvis vi ønsker en 

repræsentant fra landsgildegruppen, 

skal vi kigge på Gildeskråen og ændre 

denne. 

 

- Måden en udvælgelse kunne ske på, 

kunne så være at interesserede 

medlemmer, kunne skrive til 

præsidiet/UT og disse kunne 

fremlægges på LG weekenden for 

medlemmer af landsgildegruppen. 

Problemet ville så være, at det ville 

være få medlemmer, der så kunne 

bestemme, hvem repræsentanten skulle 

være. Måske i har et forslag i jeres 

gilder, hvis vi vælger at 

landsgildegruppen skal være 

repræsenteret i præsidiet. 

 

Med spejderhilsen 

 

Anita 

 

Gilderne har ordet:  

Årsberetning fra Ex-Voto. 

 

Året 2020 blev på alle måder et mær-

keligt år. Vi fik kun holdt nytårskur i 

januar, hvor vi sang, fik god mad, og 

pakkeleg helt efter traditionen. I februar 

havde vi gildeting hvor de obligatoriske 

valg blev foretaget. I præsidiet blev der 

genvalg til Bente Wenborg, Torben 

Holm, og undertegnede. 

Herefter måtte vi aflyse forårets program 

p.gr.a. corona. Landsgilde weekenden i 

august, som Ex-Voto skulle stå for, 

aflyste vi. I september aflyste vi så 

resten af årets arrangementer. 

Vi fik desværre også I september 

udmelding af medlemmerne i Randers. 

Det var også med stor sorg vi måtte 

tage afsked med vor mangeårige  

ordensmester Arne Lauritsen, der døde 

den 25. september. 

ja, på alle tænkelige måder et 

uforståeligt år. 

 

Vi er nu 11 medlemmer. 

 

med hilsen 

Ulla Lauritsen, Gildemester
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Lidt nyt fra Sirius   Den Blå Lilje beretter :  

Også hos os stod 2020/21 i Coronaens tegn 

med mange aflyste gildemøder. Dog lå vi ikke 

helt stille, måske fordi vi efterhånden ikke er så 

mange, og derfor kunne gå under 

forsamlingsrestriktionernes antal ! 

Et pluk i dagbogen viser, at vi ”har været” en 

tur i Sydafrika med undertegnede (lige før 

Mette F. lukkede landet ned!) for at besøge 

gamle venner. 

Ved sommermødet hørte vi om Rigmor og 

Anitas tur på Hærvejen, og i oktober ”var vi 

med” Annette og Niels Erik Lund i det 

nordligste Canada og Grønland.  

I November besøgte vi ”Solborgen” og omegn 

med henblik på 2021-Landsgildeweekend, og 

ved vores julegildemøde kunne vi fejre 

Rigmors 95-årsfødselsdag. 

Og ellers arbejder vi videre med 

forberedelserne til den kommende 

Landsgildeweekend, hvor vi glæder os til at 

møde jer i de skønne omgivelser.  

GOD SOMMER! 

Sirius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiviteter i 2020 var kun 
forretningsmødet/ 
generalforsamlingen i 
februar. 
 
I gildet Den Blå Lilje har vi 
holdt Præsidiemøde og 
forventer følgende program 
for 2021/22 

 
Lørdag 5. juni: bilorienteringsløb på Nordfyn. 
 
27.-29. august Landsgildeweekend ved Vig på 
Sjælland. 
 
Lørdag d. 4. september udflugt til Svendborg - 
fattiggården + spejdermuseet. 
 
Søndag d. 3. oktober evt. post ved Sct. 

Georgsløbet  
 
Fredag d. 5. november julefrokost. 
 
Fredag d. 4. februar 2022 forretningsmøde / 
generalforsamling. 
 
Fast venstre 
Lars Kildelund 
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 Lidt opdatering fra Sysselgildet 

I efteråret 2019, ja det er jo snart længe siden 

men… besøgte vi det tidligere flygtningecenter 

i Skallerup Klit. Spændende at se, hvordan 

tyske flygtninge boede efter 1945. Vi var ude at 

bowle, havde syng sammen aften, og vi spiste 

julefrokost. 

I starten af 2020 nåede vi en foredragsaften 

samt vores gildehal og forretningsmøde inden 

alting lukkede ned. 

I august kunne vi gennemføre vores grillaften 

og i september var vi på gåtur på Caminoen 

med valgmenighedspræst Lene Graarup. Så 

lukkede vi ned igen. 

Vi har udskud forretningsmødet 2021 til næste 

år. 

I april kunne vi mødes udendørs, så vi var på 

kirkegårde med buketter til de at vore 

medlemmer, som er gået i forvejen. 

Sidst i maj måned mødes vi ved Hirtshals fyr 

med egen medbragt kaffe og kage til en lille 

udflugt deromkring. 

Vi håber og forventer, at efterårets program 

kan gennemføres nogenlunde ”normalt”, det 

glæder vi os meget til. 

Håber vi ses på landsgildeweekend. 

På Sysselgildets vegne  

Jytte 

 

Desuden er der fra Sysselgildet  

Mindeord for Niels Bjerg 

Niels Bjerg sov stille ind d. 4. maj 2021 og blev 

bisat d. 7. maj 2021 

Niels og Betty har været med i Sysselgildet 

siden dets start for godt 25 år siden. Niels var 

et meget vidende menneske, også på andre 

områder end det, som blev hans livsgerning. 

Hans interesse for kunst delte han gerne med 

gildet i form af spændende foredrag bl. a. om 

kirkekunst. 

Niels var præst i flere menigheder, men 

sluttede i Hjørring, hvor familien blev boende. 

Niels var også nogle år ansat på Bakken efter 

præstegerningen. 

Vi vil savne Niels i vores fællesskab. 

Æret være Niels´s minde iblandt os. 

På Sysselgildets vegne 

Jytte
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Landsgildets regnskab 2019- 2020     

       

Resultatopgørelse 01.05.2019 til 30.04.2020     

       

       

    

Budget  
2019-20  

Budget  
2020-21 

 Note Resultat  Kr.  Kr. 

 Indtægter:        

 Kontingent  
       

1             11.870             11.600          11.600  

 Aktieudbytte                1.966      

 Obligationsrenter                     22      

                      -                   -    

 Indtægter i alt              13.858             11.600          11.600  

       

 Udgifter:        

 Gildenyt                       0                  750               750  

 Administration                   758                  500               500  

 Præsidiemøder                      -                 3.500            3.500  

 Førestævne                 1.000            1.000  

 Gæst, Landsgildeweekend                   500                  800               500  

 Beklædning                    -75      

 Afsat til uddeling                5.000               5.000            5.000  

 Renter og gebyrer                2.243               1.800            2.000  

 Udgifter i alt                8.426             13.350          13.250  

 Resultat af årets aktivitet                5.432             -1.750          -1.650  
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 Landsgildets regnskab 2019- 2020 

      

Balance pr. 30.04.2020   

      

  Note Kr.   

Aktiver      

Sydbank 7110-7451024          73.868    

Aktier og obligationer  2      164.066    

Aktiver i alt        237.935    

      

Passiver:      

Skyldige gavebreve                    -      

Diverse Skyldige poster                    -      

Projektkonto  3        20.000    

Støttekonto  4              816    

Weekendkonto  5        21.164    

Passiver i alt          41.980    

      

Kapital 30.04.2019  6      195.955    

      

      

Landsgildets regnskab er revideret og giver et retvisende billede af Landsgildets  

aktiviteter og formue.      

      

      

Søren  Vestergaard Steen Brændholt   

Revisor Skatmester   
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 Noter til regnskab 2019 – 2020 (se side 9)  
     

Kontingent:  Antal   Antal    

            2.020             2.019   Kr.   
Den Blå Lilje                 12                  14         1.500   
Ex-Voto                 16                  14         2.000   
Gyldenløverne                 12                  16         1.500   
Sirius                   6                    7            750   
Sysselgildet                 34                  37         4.250   
Ube Maso                 -                      6               -     
Landsgildegruppen                 15                  20         1.870   

                 95                114       11.870   
Aktier og obligationer:  primo   Udtrukket   ultimo   Kursregul.  

100 stk. virksomhedsobligationer            7.955          7.785              -170  

340 stk. Sydbankaktier          79.798        78.608           -1.190  

Diverse papirer i støttekontoen        105.410              -237  
   
109.614            4.441  

I alt        181.588              -104  
   
164.066         -17.418  

     

Fællesprojekt     

Saldo 01.05.2019             4.839    

Indsamlet - Øksedal 2018-19             6.910    

Tilskud fra Landsgildet             8.251    

Saldo 30.04.2020           20.000    
     

Støttekonto     

Saldo 01.05.2019           12.567    

Uddelt Aarhus og Nørrebro           -8.500    

Bevilget fra Landsgildet             5.000    

Overført til fællesprojekt Øksedal           -8.251    

Saldo 30.04.2020                816    

     

Weekendkonto:   Kr.    

Saldo 01.05.2019           18.217    

Overskud 2020             2.947    

Saldo 30.04.2020           21.164    
     

Kapital:     

Kapital 01.05.19         207.941    

Kursregulering på værdipapirer         -17.418    

Overført til Støttekonto     

Resultat af daglig drift             5.432    

Kapital 30.04.2020         195.955    
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 Landsgildets regnskab 2020 - 2021 

     

Resultatopgørelse 01.05.2020 til 30.04.2021 

     

    

Budget  2021-
22 

 Note Resultat  Kr. 

 Indtægter:       

 Kontingent  
       

1                  775             11.250  

 Aktieudbytte                2.937     

 Obligationsrenter                     17     

                      -    

 Indtægter i alt                3.729             11.250  

      

 Udgifter:       

 Afsat til uddeling                 5.000  

 Gildenyt                 1.000  

 Hjemmeside                   891               1.000  

 Øvrig Administration                    250  

 Præsidiemøder                 3.000  

 Førestævne                    500  

 Gæst, Landsgildeweekend                    500  

 Renter og gebyrer                2.579               2.000  

 Udgifter i alt                3.470             13.250  

 Resultat af årets aktivitet                   258             -2.000  
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 Landsgildets regnskab 2020 - 2021 

      

Balance pr. 30.04.2021   

      

  Note Kr.   

Aktiver      

Sydbank 7110-7451024          54.199    

Aktier og obligationer  2      239.436    

Aktiver i alt        293.635    

      

Passiver:      

Skyldige gavebreve                    -      

Diverse Skyldige poster                    -      

Projektkonto  3                  -      

Støttekonto  4              816    

Weekendkonto  5        21.164    

Passiver i alt          21.980    

      

Kapital 30.04.2019  6      271.655    

      

      

      

Landsgildets regnskab er revideret og giver et retvisende billede af Landsgildets  

aktiviteter og formue.      

      

      

Søren  Vestergaard Steen Brændholt   

Revisor Skatmester   
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 Noter til regnskab 2020 - 2021  
     

Kontingent:   Antal    

            2.021   Kr.   
Den Blå Lilje                -     
Ex-Voto                -     
Gyldenløverne                -     
Sirius                -     
Sysselgildet                -     
Ube Maso                 -                 -     
Landsgildegruppen (rest tidl. år)                   5            775   

                   5            775   
     

Aktier og obligationer:  primo   Udtrukket   ultimo   Kursregul.  

Danske aktier          99.663      173.327         73.664  

Udenlandske aktier               251             327                77  

Danske obligationer               414                    -72            324               -18  

Udenlandske obligationer          63.739        65.457           1.718  

I alt        164.066               -72     239.436         75.442  

     

Fællesprojekt     

Saldo 01.05.2020          20.000    

Tilskud Øksedal        -20.000    

Saldo 30.04.2021                 -      

     

Støttekonto     

Saldo 01.05.2020               816    

Uddelt                 -      

Bevilget fra Landsgildet                 -      

Saldo 30.04.2021               816    

     

Weekendkonto:   Kr.    

Saldo 01.05.2020          21.164    

Tilgang / forbrug året                 -      

Saldo 30.04.2021          21.164    

     

Kapital:     

Kapital 01.05.2020        195.955    

Kursregulering på værdipapirer          75.442    

Resultat af daglig drift               258    

Kapital 30.04.2021        271.655    
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Side 16 

 
  

 

Redaktøren har ordet:  

Vi befinder os nu i en mærkelig situation. 

Synes jeg. For bare 15 måneder siden var 

”alt normalt”, men hvad er ”normalt” ?  

Er det normalt at: 

• Andre skal bestemme at vi skal have 

restriktioner pga en virus?  

• Andre skal bestemme hvem der må 

have åbent eller skal lukke? 

• At alle skal have- eller i hvert fald 

tilbydes en vaccine mod den virus der 

hurtigt kaldtes en pandemi?  

• At have mundbind på alle vegne?  

• At bestille tid til – eller komme 

dumpende til en lyntest?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt dette er Coronarelateret. Og vi har lært 

nye ord som f.eks samfundssind, 

isolationskuller og mange flere. Men har vi  

 

også lært, at det stadig er normalt for 

kristne at : 

• Søge Guds ord – og det kan du stadig 

gøre både i din bibel – det skal andre 

ikke bestemme om og hvornår du gør 

det. 

• Det er tilladt at se og høre Guds ord i 

radio, TV og via andre medier – og 

det kan gøres lige når du har tid, lyst 

og behov for det        

• Det er tilladt både at hviske, råbe og 

tale almindeligt til Gud – han kender 

dig og forstår din sindstilstand. Han 

elsker dig lige som du er     

Alt dette er lige så normalt som at tage 

imod de tilbud fra myndighederne, der gør 

det for at beskytte os – også selvom vi 

måske ikke altid forstår i hvilken rækkefølge 

de forskellige ting sker – så her er det lige så 

”normalt” at tvivle – som det er at tro.  

Jeg vælger at tro, at tingene gøres for at vi 

skal være trygge ved de tiltag der gøres for 

at vi ikke smittes i stor stil med Covid  19.  

At vi så, som på billedet har skullet holde 

afstand og blive hjemme ved symptomer og 

endog spritte af – det er vel ikke det værste, 

for det er vel omtanke at tænke i hygiejne – 

også den mentale hygiejne           
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DanskeBaptistspejderes Landsgilde 
 
Landsgildemester: 
Anita Pedersen 
Gl. Køgelandevej 261 B 1.1 
2650 Hvidovre 
Mobil: 50 932 173 
E-mail: pedersenanita65@yahoo.com 
 
 
Vicelandsgildemester: 
Kurt Bøgsted (se Gildenyt vedr. adr.) 
Mobil: 23 920 940 
E-mail: kb@dbs.dk  
 
 
Landsgildekansler 
Carl Peter Bylund 
Tlf:       98 971 447 
Mobil: 20 651 211 
E-mail: cp@bylund.dk  

Landsgildeskatmester 
Steen Brændholt 
Mobil: 22 803 250 
E-mail: l.s.brandholt@gmail.com 
 
Landsgildets bankkonto 
7110 745 1024 
 
1. ordensmester:  
Alice Johansen-Stolt 
Tlf.:      32 522 443 
Mobil: 20 296 765 
E-mail: alice-stolt@jubii.dk  
 
2. ordensmester: 
Lis Jensen 
Mobil.: 61 461 816 
E-mail: lisoggunner@live.dk  
 
3. ordensmester  
Finn Jensen 
Mobil: 23 718 161 / 30 404 021 
E-mail: museum.galleri@os.dk 
 

4. ordensmester: 

Lars Kildelund 
Mobil: 42 802 613 
Mail: post@kildelund.dk 

 
Arkivar:  
Alice Johansen – Stolt 
 
Gildenyt: 
Kirsten Bøgsted 
Glødelampen 7, 3. tv 
2730 Herlev 
Mobil: 28 694 453 
E-mail: boegsted@dbs.dk 
 
Landsgildets hjemmeside: 

dbslandsgilde.dk 
webmaster:  
Carl Peter Bylund 
 
 

r 

 

 

 

Fra den 

sidst af-

holdte 

landsgilde 

weekend i 

2019 – 

kom og 

vær med  

i 2021 ! 
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