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Gillevänner  

Nu våras det i vårt land och våren har förstås kommit 

olika långt beroende var i Sverige man bor. Men, den 

är på gång och vi njuter av varje steg den tar mot som-

martider!  

Nu hoppas vi kunna blicka framåt till LGT i Åhus och 

Gillevandringen i Degeberga, då de flesta av oss nu 

vaccinerats 2 gånger mot Covid-19. Det är en trygghet 

att alla fått vaccin 2 till dess. 

 

PS! Anmäl dig även om en viss osäkerhet finns i 

dagsläget för genomförandet! 

Anmälningsblanketten finns i Gillescouten och kan 

också rekvireras. Se tidningen. Om LGT och Gille-

vandringen inte kan genomföras betalas allt tillbaka. 

 

LGR följer upp Folkhälsomyndighetens rekommenda-

tioner och beslutar utifrån aktuell information, som 

meddelas om aktiviteterna kan genomföras. LGR 

kommer att ha extra sammanträde den 27 maj, då vi 

fattar ett beslut och meddelar detta omgående till 

gillena och de som anmält sig till respektive aktivitet. 

 

 

Gilleting 

Gilletingen 2020 blev svåra att genomföra när pande-

min slog till och försköts i tid under året. I år 2021 

verkar det som att möjligheterna till gilleting har lättat. 

Dels genom vaccinationen, dels genom att ha digitala 

möten. Några gillen har provat det. En ny kunskap för 

oss som kan utvecklas i gilleverksamheten. Vi i scout-

gillet Duvkullan i Värmland har valt att genomföra 

vårt gilleting i slutet av maj och träffas utomhus i na-

turskön miljö. Vi är alla vaccinerade, men fortsätter att 

hålla avstånd och är glada att kunna träffas igen! 

 

Nya och gamla scoutgillen. Hur ser dagsläget ut? 

Hur ser det ut med nya medlemmar hos er i gillena? 

Kanske svalnade rekryteringsambitionerna under året 

som gått. Nu ges nya möjligheter, när vi kan börja träf-

fas igen. Det är ju inte alla som vill vara scoutledare, 

men ändå vill vara scout. Då är gillescouting verkligen 

något för dem. De är viktiga att fångas upp! Vi måste 

hitta dem genom scoutkårerna och scoutdistrikten i 

olika förbund och erbjuda dem fortsatt ”scoutliv” som 

medlem i befintligt eller nyskapat gille. Möjligheten     

 

       

     

      finns ju att bilda en patrull knutet till ett befintligt  

      gille med egna och gemensamma gilleträffar. Jag  

      vill tro att diskussioner mellan scoutkårer och gill- 

      en om varandras förväntningar leder till närmare  

      samarbete och gynnar medlemsrekryteringen till  

      gillescouting. 

       

      Informationsbladet om Gillescouting, som framar- 

      betades under 2020, ger bra information om Gille- 

      scouting-Scouting för vuxna. Rekvirera det från 

      Heinz. 

                                    

 

      LGR 

     11 maj hade LGR telefonsammanträde. Vi gick 

      igenom handlingarna till Landsgilletinget i Åhus 

      och fördelade uppgifter utifrån föredragningslistan  

      till LGT. Vi diskuterade också gillevandring 2022 

      och plats för den. Vi undersöker vilka möjligheter  

      som finns och kommer att presentera vandringen  

      på LGT i höst. Vidare diskuterade vi plats för LGT  

      2023 och återkommer med information när det är 

      bestämt. 

      För mer information om mötets innehåll kommer  

      protokollet att läggas ut på vår fina informativa 

      Hemsida. 

 

      Jag avslutar med, som det står i Alice Tegnérs vår-   

      visa,” än får vi gå med strumpor och skor”….  

  

       

     Gillehälsningar 

      Mona-Lenah 

      vice landsgillemästare 
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