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En riktigt god fortsättning till 
alla gillevänner. 

 

Ett helt nytt 2022 ligger framför oss och låt oss 
hoppas att det blir ett riktigt bra år. 

 
Nu kan vi se fram emot ljusare tider och vi önskar 
väl alla att pandemin kommer att klinga av efter 
vintern. 
För tillfället får vi fortsätta att träffas på ett smitt-
säkert sätt och följa restriktionerna. Hoppas att vi 
alla kan träffas på våra gilleaktiviteter. Om inte 
kan vi försöka att hålla kontakt med varandra på 
andra sätt telefon, mail, Face-time o.dyl. 
Det är också dags att planera in gilleting under vå-
ren. 

 
Vid LGT i Åhus blev jag, Eva Haagen invald i LGR 
och sedan vårt styrelsemöte i september så an-
svarar jag för medlemsregistret. 

 
Ett stort TACK till alla er i gillena som har hjälpt 
mig med aktuella medlemslistor. 

På grund av sjukdom så är det många uppgifter 
och ändringar som jag inte har kommit åt och kun-
nat se. 

 
Jag tar emot alla uppgifter om nya och avgående 
medlemmar, adressändringar m.m. Meddela allt 
via min mail: eva@haagen.net 
Kanske är det så att namn på avlidna och nya med-
lemmar inte har kommit med i Gillescouten. Med-
dela mig så kommer det med nu i efterhand. 
Nu i januari 2022 är vi 426 medlemmar i 14 gillen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad ska vi göra för att bli fler medlemmar? Jag 
tror att vi behöver få in fler yngre medlemmar i 
våra gillen eller hjälpa dem att starta nya gillen.  
Den verksamhet, som vi som varit igång under 
många år har, kanske inte lockar yngre. Man 
kanske vill ha lite mer scoutverksamhet t.ex. fri-
luftsliv. Heinz, landsgillemästare, skriver om sina 
tankar i Gillescouten nr 1 som kommer ut runt 
den 15 februari. Läs och diskutera i era gillen.  

 
Själv ser jag mycket fram emot årets stora eve-
nemang : Gillevandringen den 12-16 juni i 
Mattila i nordvästra Värmland. Jag tror att det 
kommer att bli en stor natur- och kulturupple-
velse och det ska bli trevligt att träffa alla gille-
vänner.  
Anmälan och mer information kommer i Gille-
scouten i februari. Hoppas att riktigt många letar 
sig fram till Finnskogen i juni. 

 

LGR har styrelsemöte 2-3/2 i Stockholm eller di-
gitalt. Allt beroende av pandemin. 

 
Just idag har jag snö utanför mina fönster men 
här nere i Västsverige växlar vädret mellan sol, 
snö, regn, plusgrader, minusgrader nästan varje 
dag. Tiden går fort och om några månader kom-
mer våren. 

 

Gillehälsningar Eva 
Landsgillerådet 
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