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Under vårt februarimöte i Stockholm hade vi 
vackert väder till skillnad mot för ett år sedan. Då 
var det snökaos och skåningarna kom inte hem 
utan fick övernatta i Stockholm. 
 
RAPPORTER 
Vi fick höra att arbetsgruppen för att återinföra 4 
nummer av Gillescouten arbetar. Kanske blir det 
”provtryckning” av nästa nummer på annat 
tryckeri. 

Nordiska kommittén har haft sammanträde och 
där lade Norge fram en motion till 
Världskonferensen i Madrid om ett miljöprojekt 
tillsammans med Scouterna. Alla de nordiska 
länderna skrev under och stöder motionen. 
Samtidigt diskuterades vad vi ska sälja på 
marknaden. På sådana här konferenser har varje 
land ett bord med saker att sälja, där pengarna 
sedan går till ISGF. Ett förslag om att sälja ”Little 
Sun” (solcellslampa) gick inte igenom p g a priset. 

Island välkomnade till Nordiskt möte i Selfoss i 
Island 2021. Norge planerar att göra en rundresa 
innan/efter konferensen där vi kan få följa med. 

 

LGT 2021 

Vi diskuterade och planerade inför LGT i Skövde 
nästa år. Ni som har haft ett LGT vet att det är 
många saker att tänka på och att göra innan. Vi är 
på god väg med planeringen. 
Anmälningsblanketten kommer ut med höstens 
Gillescout. 

 

INFO-FOLDER 

Vi (Heinz) har gjort en liten folder i vikt A4 
format. Den är tänkt att användas i 
rekryteringssyfte. Kommer snart ut. 

 

GILLETING 

Nu är det dags för att varje gille ska ha sitt 
gilleting. Glöm inte att skicka in en kopia av 
tingspapperen och att meddela Leif Granéli om  

det har skett några förändringar bland 
medlemmarna; om någon flyttat eller slutat. 
Skicka även information om ändrade 
gillefunktionärer till Gjermund Austvik. 

Fakturan för medlemsavgifterna går ut till gillena 
den 1 april.  

 

ÖNSKEMÅL 

Vi är ute efter förslag till saker till Madrid, se 
rapporter, som vi kan ta med från Sverige.  Har 
du förslag på något eller kan tillverka något så tar 
vi tacksamt emot. Det ska vara enkla, små saker, 
som vi kan sälja för 1–2 Euro. I Norrland har man 
bl a tillverkat nyckelringar. Det ska gärna vara 
saker, som har något ”nordiskt” över sig och inte 
heller väga för mycket. Kom med förslag till 
Regitze Krenchel Waida 070-2238901 

 

THINKING DAY 

Vet du vad Thinking Day är? Den firas den 22 
februari eftersom både Robert Baden-Powell och 
hans fru Olave hade sin födelsedag den dagen. 
Dagen har firats sedan 1924 runt hela världen. I 
början var det enbart flickscouter som firade 
dagen, men nu kan den firas av alla. WAGGGS har 
ett märke, som kårer kan köpa från Scoutshopen 
och sedan dela ut efter en prestation. I år är 
temat ”Living threads” (levande trådar) och 
syboliseras av de tre sammantvinnade trådarna 
på märket. 

När jag var flickscout på femtiotalet samlade vi in 
25-öringar på Thinking Day. De samlades sedan 
ihop till en fond, från vilken man kunde hjälpa 
scouter i utvecklingsländer. Vi hade också på oss 
våra scoutdräkter hela dagen, även i skolan. På så 
sätt firade vi Thinking Day då. Eftersom dagen är 
en speciell scoutdag kan vi som Gillescouter 
också fira den. Hur gör ni i ert gille? 

 

 
Hälsningar Mariana Ceder 
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