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              Flotte servietter med 4 håndsknob prydede hver tallerken ved festmiddagen lørdag aften,  

              ligesom der var gjort noget særligt og festligt ud af maden, som blev rost fra mange, og  

              derfor finder du også opskriften på side 7 – ligesom du kan finde den ved at google den.  
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De fem minutter:

Landsgildemesterens 

tale på  landsgilde-

weekenden  2021

 AT VÆRE (FOR)BEREDT. 

Da jeg skulle forberede mig til dette indslag 

– tog det en del tid. Men den tanke, der 

hele tiden vendte tilbage til mig, var 

afslutningen på spejdermøderne i Hvidovre. 

Vores fører sagde ”spejder vær beredt” og 

vi svarede ”vi er beredt” herefter træd af…. 

Så kom jeg til at tænke på førerstævnesan-

gen, hvor vi også synger om det, at være 

beredt. 

Jeg kommer fra en familie, der godt kan lide 

dimser. Hvis vi skulle have en parole, skulle 

det være; Man skal aldrig gå ned på udstyr. 

Mor elsker at pløje tilbudsaviser igennem 

for udstyr. I år købte hun et strandtelt som 

er sat op på hendes terrasse, så hun kan 

sove udenfor i tørvejr. Hun fandt også en 

lampe til mit telt og 2 5 liters dunke. 

Min storebror gav mig, mens min svigerinde 

så hovedrystende til – i julegaven en kniv, 

en vi ville måske kalde det et fyrtøj - det er 

sådan en minifil og et stykke metal på, hvor 

man så stryger metallet over filen og får 

gnister - den hedder en Wildo Fire-flash 2.0 

og en kop, hvor der ikke kan være megen 

kaffe i. Ud over det har jeg fået cowboy 

tændstikker og knæklys. Hvad jeg skal bruge 

et knæklys til, ved jeg ikke, men hvis tiden 

kommer, så er jeg forberedt. 

Jeg har selv købt en refleks med 

morsealfabetet, hvis nu jeg en mørk aften 

får brug for at morse. 

Hvis man tager på spejderlejr, vil man se 

mange forskellige dimser, som man måske 

ikke ved hvad er til for, men som har et 

formål. 

Andre kører mere minimalistisk og tager 

kun på lejr med en presenning, en gryde, 

økse og kniv – alt andet må man lave 

deroppe. Ligegyldigt hvad, så er man beredt 

på at møde hvad der end måtte ske. Men 

det er ikke kun på lejre og til spejder og 

gildemøder at vi siger, at vi er beredte 

I førerstævnesangen står der også; ”At 

mindre blev dog hverdags dåd”.  
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 Og jeg slutter med sidste vers i sangen 

Så, når du møder din hverdag – om i sorger 

eller glæder - om du er til dimser eller ej så 

– spejder vær beredt. 

 

Anita Pedersen, Landsgildemester

 

Referat fra landsgildeweekenden 2021  -  

afholdt i Solborgen ved Hønsinge Lyng ved Vig 

Endelig lykkedes det at vi kunne samles til 

landsgildeweekend den sidste weekend, 

som vi har plejet at gøre gennem en lang 

årrække. Sidste år i 2020 måtte aflyses 

grundet Corona – det var var så meget 

andet der måtte aflyses. 

Programmet var det sædvanlige: ankomst 

fredag aften til medbragt (grill) mad og 

snakken gik muntert fra gæsterne ankom til 

de gik i seng. Efter aftensmaden var der fri 

snak og hygge inden der var aftenskaffe og 

efterfølgende andagt ved Finn Günther da 

præsidiet var færdige med deres møde. 

Lørdag morgen var der flaghejsning kl. 8, 

efterfølgende morgenmad og 9.15 mødtes 

dem der havde lyst til en tur ”ud i det blå”. 

Turen gik til ”Solvognen” og ”Estershøj” 

hvor vi fik luftet bentøjet begge steder – 

dog var ikke alle med til toppen af den 

stejle trampesti til ”Estershøj” hvor man 

kunne se sig vidt omkring.  

Tilbage til Solborgen hvor snakken igen gik 

inden der var frokost. Spejderchef Mikkel 

Nilsson og BiD´s formand Per Beck var med 

fra frokost og blev budt særligt velkomne 

ved landsgildehallen.  
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 Kl. 13.30 var der landsgildehal, hvor vi fik 

sunget nogle af de gode gildesange, som 

passede i sammenhængen med bibelord, 

ridderbøn, ord til eftertanke samt mindeord 

om dem gildebrødre der ikke er blandt os 

mere, siden sidste landsgildeweekend. 

Rigmor Pedersen, Sirius gildet sagde bl.a. i 

sine ord til eftertanke: 

Sirius det mig / os der er værter. Jeg vil sige 

spejder bror her er min hånd ……..kan huske 

når vi tog af sted på den 1. lejr hvert år, som 

var pinselejren. Det er spejderlejr når der 

synges I al sin glans nu stråler solen …. 

Husker da hun var 4 år, og var til bedstes 

juletræ hvor der blev valgt sang. Ældste 

fætter valgte den Rigmor valgte, så er det 

overstået …. Så blev den sunget: ned ud i 

dalen og slutter med omkvæd følge følge 

jeg vil følge Jesus ….. med tryk på ordet JEG 

og det er stadig hendes sang. Man bliver 

ikke ved med at være lille. Ingen er så tryg i 

fare …… vi vokser op og bliver større og ud 

går du på livets vej. Brug livet men misbrug 

det ej…… ”skul gammel wenskab ej forgo” 

…. 

(læst af Jytte Kjølby) …. 1. tim 4: ”Lad ingen 

ringeagte dig fordi du er ung” – mon ikke 

Paulus havde lavet det om i dag til: ”Lad 

ingen ringeagte dig fordi du er blevet lidt 

ældre, men vær et forbillede når det gælder 

kærlighed, trofasthed og brug tiden til at 

undervise. Glem ikke den nådegave du har 

fået, da menighedslederne bad for dig i sin 

tid. Giv dig i kast med opgaverne så andre 

kan se hvordan det går dig. Vær et 

forbillede for andre. Det fører dig frem til 

evigt liv.  

For år tilbage talte Gud om mig om det 

samme. Gud kan tale til dig og kan stadig 

bruge dig. Er du og jeg stadig villig til at 

blive brugt. 

Efter landsgildehal var der pause, inden der 

blev afholdt landsgildeting – der refereres 

af Carl Peter 

Bylund (kommer i 

næste nummer)   
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Kl. 18.30 var der budt op til festmiddag, 

hvor vi mødte op til blålige duge med hvide 

stjerner, og servietter med en halskrave af 

et firhåndsknob omkring. Rigtig spejder-

agtigt.  

Vi blev budt på Sydafrikansk kødtimballé 

(opskrift følger, som lovet) samt 

makronbund med blåbærskum. 

 

Efterfølgende var der festaften ledt af Alice 

Johansen-Stolt. Vi fik sunget nogle spejder- 

og gildesange samt fik indslag fra de 

forskellige gilder.  

Ex-Voto opførte, sammen med os andre: 

”Perleporten”, ”Den Blå lilje” fortalte 

storkehistorier, Sysselgildet havde en sang 

med skrevet af Holger Lisner – en sang man 

forundredes over at lige han havde skrevet 

over en bibelsk salme. Alice læste op fra en 

artikel om ”nærdødsoplevelse” til en 

gudstjeneste, skrevet og oplevet af jounalist 

Lise C. Søgaard. Fra Gyldenløverne var 

indslaget en historie fortalt af Oluf Jensen 

samt et potpourri over en masse danske 

sange, opført af Kari. Efterfølgende var der 

kaffe, inden der var aftenandagt ved Alice 

om ”værdi” – hvad det kan betyde i 

forskellige situationer. Men uanset hvad, så 

ser Jesus på os som en krøllet seddel, der er 

spyttet på: at værdien er det samme. Vi har 

stor værdi i Jesu øjne. Og sluttelig citerede 

Alice sangen om det knuste te-krus af Søren 

Grarup.  

 

 

 

Søndag morgen efter morgenmad var der 

nadvergudstjeneste af Finn Günter. Finn 

talte over den barmhjertige samaritaner. 

Kærlighedens vinkel i kristendommen er 

næstekærlighed. Hvorfor og hvordan skal vi 

hjælpe? Hvem og hvor er grænsen? Hvad er 

rigtigt og forkert? Hvordan? 

I GT står i 3. mosebog 9,3-8 står der en hel 

del om hvad man ikke må og ikke skal. Det 

handler om hvordan man skal behandle sin 

næste, og Gud er Gud. Han har skabt hver 

eneste af os på forskellig vis. Vi bliver ikke 

elsket forskelligt, for vi er lige meget værd. 
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 Vi er Guds livs kilde og hans redskaber til at 

han vises.  

Paulus gør op med de gamle regler og det 

medfører nogle lovovertrædelser. Man skal 

følge kærligheden. Man kan se i loven at 

man skal elske sin næste som sig selv.  

Vi hører ikke om at den lovkyndige gjorde 

som anvist, men i alle kategorier af lignel-

sen er vi skabt af Gud og ingen fordømmes. 

Vi kan ikke alt, men vi kan gøre noget. Det 

er kærligheden der driver os til det vi gør. Vi 

skal være taknemmelige for vores overskud 

for det medfører at vi er redskab for Gud og 

kan træffe valg.  

Herefter var der nadver og gudstjenesten 

sluttede, som den begyndte, med stille taize 

musik.  

Vi blev herefter delt i 3 hold der skulle på et 

lille løb rundt på terrænet omkring huset. 

1. post var en morsekode, der ledte os 

til næste post. Vi fik udleveret et 

stykke stanniol. 

2. post var en seddel hvor vi skulle 

huske noget om Siriusgildet og fik 

desuden udleveret et kagedåselåg, 

som vi skulle tage med os til post 

3. hvor vi fik udleveret en klump dej, 

der skulle bage i en kagedåse. Dejen 

skulle på låget, der lå nederst mod de 

glødende kul med dåsen over. Alt 

pakket ind i stanniol. Det fik ca. ½ 

time og der kom det lækreste brød 

ud af det efterfølgende.  

 

 

 

Herefter gik snakken og nogle plukkede af 

de mange brombærbuske der var lige uden 

for hytten. Herefter var der frokost, hvor 

resterne fra aftensmaden blev anvendt 

sammen med pålæg, æg, sild og ost.  

Kl. 13.30 sagde vi farvel til hinanden og tog 

flaget ned, som var blevet hejst om 

morgenen inden morgenmaden. Og ved 14 

tiden var gilderne klar til at tage hjem og 

glæder sig til at Sysselgildet har inviteret til 

landsgildeweekend næste år i Nordjylland 

på Møllegården. Herom nærmere i et af de 

kommende numre.  
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 Det kan dog allerede nu fortælles, at i 

2023 er det Ex-Voto og Den Blå Lilje 

der tilrettelægger weekenden og 

tager imod os i Skovgården ved 

Middelfart. 

Efter den nye ordning bliver det i 

2024 Gyldenløvesgildet og Sirius der 

er værter.  

 

Kirsten Bøgsted, 

Landsgildegruppen / 

nyhedsbrevsredaktør 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydafrikansk kødtimballé (4 personer)  

50 gram smør / margarine                                             løgene hakkes og ristes let i 

2 store løg                                                                         en gryde. Brødet udblødes i 

1 tyk skive toastbrød uden skorpe                               mælken og mælken vrides fra. 

2½ dl mælk                                                                       Alle ingredienser (minus æg,  

500 gram hakket okse eller lammefars                       mælk, laurbærblade) blandes 

3 tsk karry                                                                         sammen og steges 5-6 min. 

2 tsk salt                                                                            Formes derefter til et fransk- 

½ dl citronsaft                                                                  brød og ligges i en bradepande 

½ dl hakket stærk mangochutney                                Æg og mælk piskes sammen  

25 gram smuttede mandler                                           og hældes over.  

100 gram tørret abrikoser (3 fra til pynt)                    3 abrikoser og laurbærbladene 

2 æg                                                                                    ligges ovenpå.  

3-4 laurbærblade              I ovnen 40 minutter ved 180 

                                                                                             grader på nederste rille.  

Ris: 

25 gram smør            smelt smør og farin (må ikke 

2 spsk farin                                                                       brune), resten minus vand  

50 gram rosiner                                                               kommes i (må ikke brune), vand 

1 ½ tsk gurkemeje / safran           kommes i koges i 12 min under  

3 kopper ris + 4 kopper vand                                        låg. Sluk lad stå 10 minutter.  
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Gilderne har ordet  

Sidste nyt fra Gyldenløves Gildet.  2020-2021. 

  
Siden Landsgildeweekenden 2020, har vi 
ikke haft så mange samlinger, på grund af 

Corona, den brød ind af flere gange. Men vi 
mødtes i Ungdomsgården i Tølløse, hvor 

Christian Bylund fortalte om sin vej til 
præstegerningen i Tølløse. 

 
Julemødet droppede vi, og håbede på vi 

kunne mødes igen i 2021. Det blev ikke som 
vi gerne ville, men der er alligevel sket 

noget i vores gilde.  
Vi har fået kontakt til nogle spejderførere, 

som gerne vil med i gildearbejdet. Det 
glæder vi os til. Vi starter op i Ungdoms-

gården i Tølløse den 23. september, klokken 
18.30. 

Der skal spises noget 
mad, og så skal vi have en snak om 

spejdergildet, dets betydning for spejderne, 
og hvad de forventer af at være en del af 

gildet. 
Vi håber alle at det bliver godt, bare der 

kommer nogle nye, som kan fortsætte 
arbejdet i Gyldenløves Gildet, det vil også 

styrke Landsgildet fremover. 
 

Det var en rigtig dejlig gildeweekend, på 
Solborgen. Stor ros til Sirius, det gjorde I 

godt. 
  

Lis Jensen,  gildemester. 

 

Fra weekenden kan fortælles at …. 

Projekt Øksedal fortsætter og korpset 

ønsker hjælp til at bygge et aktivitets-

køkken, så de, har mulighed for at kunne 

lave ”finere madlavning” som et aktivi-

tetstilbud på kommende lejre. Andre planer 

de har, er at bygge en permanent 

forhindringsbane på lejrområdet. 
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Redaktøren har ordet: 

Hvad skal jeg sige, mine 

ord, vil ikke meget sige. Oh, Gud hvor 

er din visdom stor, din godheds kraft 

og rige!  

Denne morgensalme, som begynder 

med ”Op al den ting, som Gud har 

gjort”, er en salme jeg holder meget 

af. Heri beskrives alt det vi kan glædes 

over, lige fra småt til stort, alt har han 

skabt for at vi kan glæde os. Glæde os 

over skaberværket og hinanden. Bare 

fordi han vil det og fordi han elsker os 

og vil glæde os med at vi kan glædes 

over alle de skønne ting vi ser og har 

omkring os

 

 

 

DanskeBaptistspejderes Landsgilde 
 
Landsgildemester: 
Anita Pedersen 
Gl. Køgelandevej 261 B 1.1 
2650 Hvidovre 
Mobil: 50 932 173 
E-mail: pedersenanita65@yahoo.com 
 
 
Suppleant for landsgildemesteren: 
Carl Peter Bylund  
Se landsgildekansler 
 
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 
 

 

 

Lige før trykning af dette nummer, som var klar til udsendelse fik redaktøren en chokerende meddelelse: 

Finn Güther, som var vores kok og prædikant på weekenden, er pludselig død af en blodprop i hjertet tirsdag den 

14. september. Finn var født 2. maj 1948 og blev således 73 år. Finn har været aktiv spejder i mange år.  

 Vi tænker på Inge, hans kone, deres børn og familie i denne tid.  

Æret være Finn´s minde  
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