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Hej alla Gillevänner! 

Jag, Leif Granéli, har fått förtroendet att skriva 
årets sista Aktuellt från LGR. Aktiviteterna hos 
våra Gillen har under hösten begränsats till utom-
husaktiviteter för att under senaste månaden helt 
ligga på is. Vi i LGR har hunnit med ett telefonsam-
manträde den 17/11. Ambitionen var att hålla ett 
1-timmes sammanträde men efter 2½ timme av-
slutade LGM rådssammanträdet. Mest ägnade vi 
oss åt att diskutera problemet med vikande med-
lemssiffror. Gillet i Kalmar och Bromma har avise-
rat sina nedläggningar vid årsskiftet så prognosen 
är att vi blir under 450 medlemmar vid ingången 
av 2021. Vi måste nu, på alla fronter, ta krafttag 
om gillerörelsen i Sverige skall överleva. Det 
räcker inte med att bara diskutera – vi måste 
agera.  

LGM har startat upp ett informationsarbete mot 
gamla scouter via facebook – ett intressant ini-
tiativ.  

Vi beslutade också om budgeten för 2021-22, som 
präglades av sparsamhet. Den skall fastställas av 
LGT i Åhus den 23 augusti.  

Vi fastställde arbetsfördelning inför LGT. 

NBSR 2021 på Island har flyttats till 2022. Världs-
konferensen i Madrid 2020 har flyttats till 2022. 

I stället för att skicka ut Protokollen från LGR kom-
mer vi att på detta sätt sammanställa de viktigaste 
besluten och skicka ut dem tillsammans med ”Ak-
tuellt från LGR”. Protokollen är LGR:s arbets-
material och inte avsett att spridas till alla med-
lemmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glöm nu inte att lägga fisken i blöt på Annadagen.  

Till lutfisken användes mest Långa – en fisk som 
fångas med krok på väldigt stora djup – flera 
hundra meter – och blir över 2 meter lång (därav 
namnet). Den rensas,  fläkes och spjälas för att se-
dan torkas ute i det fria eller i varmluftsugn. 

Jag är uppfödd i en lanthandel och vi blötlade över 
100 kg torkad fisk som gav ca 7 ggr lutfisk. 

Vi fick torkad fisk i stora balar. Sedan sågade vi 
den i bitar med ett vanligt ”veasåg” för att till sist 
blöta fisken samt luta den i kalk och soda. 
Serveras med kokt potatis och senapssås (skånsk) 
samt lämplig dryck.  

 
Till sist Önskar vi alla medlemmar en riktigt God 
Jul och Gott Nytt År. 

 

Håll avstånd och kontakt så blir vi väl rustade att 
möta ett nytt år med många spännande utma-
ningar. 

Leif LGR 
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