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från landsgillerådet LGR
Hoppas ni alla har haft en skön sommar, så ni känner er redo och fulla av energi inför
höstens gillearbete. Den 3-4 september hade vi
LGR-möte i Billingehus, Skövde. Vi rekognoscerade
inför Landsgilletinget, som skall vara 8-9 maj 2021.

Rapporter från regionerna:
Så gott som alla gillen har haft upptaktsträff eller
skall snart ha det.
Duvkulla, Karlstad, hälsar, att det var mycket roligt, utmanande och intressant att vara värd för
LGT. De fick mycket positiv respons – inte minst
har Duvkulla blivit mera sammansvetsat och aktivt
även med andra saker.
Skåne skall ha Regionsträff den 21 september.
Kristianstad har fått en fana i juli av landshövdingen.

78% av ISGF`s medlemmar är från Europa (34.789
medlemmar år 2017, resterande i världen hade
10.332), så vi har ett stort ansvar mot de övriga
regioner. Mycket viktigt för alla länder och gillen
är rekrytering.
Medlemsantalet i Europa 2017 i förhåll till 2016:
Sydeuropa 11.821 (-251)
Centraleuropa 10.205 (-250)
Nordisk Baltisk 6.527 (-302)
Västeuropa 5.931 (-15)
I övrigt samma medlemsavgift till Europaregionen,
några stadgeändringar om mindre saker samt en
ny europalogga och brevhuvud.
Nästa Europa Konferens blir i Danmark 2022.
Info-foldern:
Har blivit lite inaktuell. Heinz reviderar foldern till
nästa LGR-möte.

Dalarnagillena skall på besök i Falun Gruva.
Stockholmsgillena skall besöka det nyöppnade Judiska Museum i september.
Gillena i norr hade regionsvandring i juni med 7
deltagare, som hade ett par härliga dagar i Munkviken. Guldgrävarna, Skellefteå, har precis varit en
helg på Svansele Vildmarkscamp och Malören, Luleå, fortsätter samarbetet med Scouternas Folkhögskola – skall laga mat till en grundkurs för nya
scoutledare. Tyvärr blir Mastodonten inte av i år,
men Scouternas Folkhögskola säger den återkommer nästa år, troligtvis i Munkviken.
Rapport från Europa Konferensen:
Den 10e Europa Konferens hölls i Bremen, Tyskland 21–25 augusti 2019 med deltagare från 23
länder + 4 länder, som hade gett sin rösträtt till
andra länder. Temat var MANGFOLD.
Sverige var representerad av 2 delegater, Mariana
Ceder (internationell sekreterare) och undertecknat.
Den nya Europastyrelse består av:
Ordförande Pierre Decoene, Belgien
Viceordförande Hans Slanec, Österrike (nyvald)
Kassör Ana Mateo Rodrigues, Spanien
Sekreterare Lena Claesson, Sverige (nyvald)

Gillescouten:
Har tyvärr blivit all för dyr att producera i förhållande till vårt medlemsantal. Kostnad ligger på lite
över 30.000 kr/utgåva.
En arbetsgrupp bestående av: Jan Tollsten (LGR),
Björnar Johnsen (Västerås Scoutgille) och Matts
Björke (Tuna Scoutgille) är tillsatt, för att se hur vi
får ner kostnaderna (så vi kan få 4 tidningar/år).
Efterlysning: Vi söker en REDAKTÖR till Gillescouten, helst volontär:
Fredsljuset:
Startar sin resa upp genom Sverige den 9e november i Helsingborg. Ceremoni på Knutpunkten kl
14.00.
Hösten står för dörren – njut färgprakten i naturen; mys i mörkret med stearinljus och en god bok.
Bjud in andra till en trevlig pratstund och inte
minst tänk, REKRYTERING.
Hösthälsningar Regitze ”Gitte” Waida Krenchel, ledamot i LGR

