Ffff

S:t Georgs
Scoutgillen
i Sverige

Nr 5
Nov/dec
2019

från landsgillerådet LGR
Hej Gillescouter.
November med regn och mörker kanske snö också.
Dagsljuset är mindre för varje dag och mörkret
mer. Håll ut snart vänder det.
Men det finns ett ljus, fredsljuset som sprider
värme och ljus över vårt avlånga land. Ta del av
fredsljuset och förmedla det vidare till kyrkor, föreningar, släkt och vänner.

Var tidningen ska tryckas, det beslutet tar vi på
LGR i februari 2020.
Vi behöver en redaktör till vår tidning Gillescouten, helst en volontär. Någon som känner sig manad?

Rapport från Gillena.

Har ni några funderingar på nya saker som vi skulle
kunna sälja under scoutvaror, så hör av er. Listan
för beställning skall göras om och uppdateras Nya
bilder på vad vi har skall också uppdateras.

Alla gillena har kommit igång med höstarbetet.
Regionsträffar har hållits i Skåne. Östra Götaland
och Dalarna under september månad. Norrland avvaktar tills våren, när det är ljusare och inte så halt.
LGR.
Under vårt LGR-möte den 19-20/11 i Stockholm
fick vi ett besök av en konsult i IT frågor. Han är
inte anställd av scouterna men finns med i scouternas IT råd. Han visste inget om oss Gillescouter,
men han gjorde en research av oss. Han visade vad
som var bra och det som var negativt. Han tyckte
att vi skulle uppdatera Facebook med bilder och
texter, kanske ha en egen domän (Gillescouterna.se), och också uppdatera vår hemsida oftare.
Men Gillena måste också sända in text och bilder
till C.M. Klärcke. Vi fick oss en tankeställare att få
till en bra IT. Vi får anledning att återkomma med
vad vi har beslutat senare.

Gillescoutvaror.

Till sist så vill jag önska er alla en trevlig advent.
Jan Tollsten
ledamot av LGR

Jag vill passa på och tacka alla er alla, som på ett
eller annat sätt lägger ner sin själ för gillescoutrörelsen och nu i detta sista nummer av ”Aktuellt från
LGR” för 2019 vill jag önska er alla
En God Jul och Ett Gott Nytt År.
Bästa gillehälsningar
Heinz
landsgillemästare

Gillevandring 2020
Har Ni inte preliminärt anmält er för Gillescoutvandringen i Degerberga/Österlen 24-28 augusti
2021, så gör det nu. Vi ses i Skåne. Det är väldigt
trevligt på dessa vandringar där vi träffar Gillescouter från hela Sverige.
LGT 2021
Förberedelserna för LGT i Skövde 2021 pågår för
fullt. Hotellet är bokat. Skövde ligger bra till geografiskt för alla gillen förutom gillena i Norrland.

Gilletidningen.
Arbetsgruppen som arbetar med gilletidningens utseende om hur den ska se ut efter LGT 2021 pågår
för fullt. Beslut ska tas på LGT 2021. Arbetsgruppen träffas i början av nästa år.
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