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Hej Gillescouter 

Covid-19 
Smittspridningen av covid-19 ökar för fullt i vårt 
avlånga land. Det är mest de yngre som tror att 
de inte blir så sjuka som oss äldre. De är ute på 
pubar och resturanger där folk inte håller av-
stånd. De tänker inte på att vi äldre med 
bakomliggande sjukdomar är en stor riskgrupp. 
Det sorligt att vi inte får krama våra barn och 
barnbarn, inte heller besöka släkt och vänner. 
 
Fellowship 
25/10  firades I S G F dagen. Tänk att vi finns i 105 
länder över hela vår jord. Där tror jag att scoutrö-
relsen är bland de största i världen.  
 
Fredsljuset 
Nu har fredsljuset börjat sin vandring genom vårt 
land. Hoppas att fredsljuset når ut till så många 
som möjligt. Det kan bli svårt under coronatider, 
när nästan allt är inställt. Men vi får försöka hitta 
på andra lösningar för fredljuset. 
 
Gillevandring 
Jag ser fram emot att få Gillevandra i det vackra 
Österlen. Det finns mycket att besöka när vi är i 
Degeberga. Man hinner nog med att både vandra 
och se sig omkring. Det blev en stor besvikelse när 
vandringen blev inställt i år på grund av Covid-19, 
men jag förstår att man inte ville riskera att nå-
gon skulle bli smittad. Bra tänkt av arrangörerna 
att tänka på oss Gillescouter. 
 
N B S R 
Som ni säkert vet så blev NBSR-konferensen 2021 
inställd på grund av att det är svårt att veta hur 
läget ser ut sommaren 2021. I stället flyttas kon-
ferensen fram det till 2022. Hoppas att vi kan åka 
då. Vi återkommer med besked när vi vet mera. 
 
LGR 
Vi har haft telefonmöten under hösten som har 
gått väldigt bra fast vi sitter på olika håll. Ingen 
av oss vill sätta sig på ett tåg för att ha våra mö-
ten och tänka sig att ta bilen är inget alternativ.  
Nästa möte har vi den 17/11 som också blir ett 
telefonmöte. 

 
L G T 2021 
Vi skulle varit i Skövde under maj månad men vi 
ställde in det på grund av ekonomin och Covid19. 
Istället blir det i samband med Gillevandringen i 
Degeberga. LGT blir den 23/ 8 på Åhusgården i 
Århus. Det serveras lunch och tinget börjar vid 
ett-tvåtiden. Tidsmässig klarar vi av tinget till 
kvällen då det bjuds på middag. Möjligheter finns 
att övernatta på Åhusgården natten mellan sön-
dag och måndag och även mellan måndag och 
tisdag för er som inte skall deltaga i Gillevand-
ringen.   
Vi hoppas att så många som möjlighet kan del-
taga i tinget och vandringen. Inbjudan kommer i 
vår nästa Gillescouten. Försäljning av våra gille-
varor blir på tinget och Gillevandringen 
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Scoutgillet Kidden i Oskarshamn. 

 Gm Monica Källström, endast mobil nr. 070-
558 39 64 

 Gs  Eeva Nilsson endast mobil 070-210 34 74 

 Ny vGm Birgitta Carlsson, Norrtornsvägen 57  
572 32 Oskarshamn 

 Ny Gsk är Karin Stenman, Knutsbovägen 2 a  
572 40 Oskarshamn. 

 
Motionstiden 
Motioner till LGT 2021 skall ha inkommit till LGR 
senast den 1 februari 2021. 
 
Snart tänder vi det första ljuset i advent. 
Njut av att det lyser upp vår gråa vardag. 
 
Gillehälsningar Jan Tollsten ledamot i LGR. 
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