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gillekansli@telia.com
www.gille.scout.se.
PlusGiro 35 91 06-2

11–13 maj 2007
NBSR-seminarium (Nordic
Baltic Subregion) i Vilnius,
Litauen
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Kansliet har ej öppet på bestämda tider, men
telefonsvarare finns.

23 april S:t Georgsdagen

T

Box 2034, 141 02 Huddinge
Kansli: Stuvsta Torg 4, Huddinge
tel och fax 08-17 84 32

Gillearrangemang
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S:t Georgs
Scoutgillen
i Sverige
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Till Krakow!
6th European
ISGF-AISG
Conference

Gillescouternas Europakonferens samlar cirka 300 deltagare
från hela Europa. Den äger rum
mellan den 20 juni (ankomstdag) och 24 juni i Krakow, en
mycket vacker stad. Utflykterna
går bland annat till AuschwitzBirkenau och saltgruvor, samt
naturligtvis i Krakow.
Anmälningstiden har gått ut,
men gillemästarna har fått program och anmälningsblanketter i slutet av januari. En grupp
svenskar kommer att deltaga.
Konferensen kommer att kosta
cirka 300 euro i dubbelrum plus
reskostnader.
Om Du är intresserad, tag
kontakt med Solveig Hillbro,
tel 08-664 4021. Det kan finnas
möjlighet till efteranmälan.
Gunilla Engvall, Internationell
sekreterare
14–22 juli 2007
Jiingijamborii, Nationell jamboree, Rinkaby, Kristianstad
November 2008
ISGF världskonferens, Tunisien
29 juli–9 augusti 2011
Världsjamboree i Sverige

Landsgillemästaren har
ordet

Ånyo ett nytt år!

E

tt nytt år har infunnit sig! Med
möjligheter till nya upplevelser. Vi hoppas alla att de skall
bli positiva och lärorika. Inom
vår gillescoutrörelse kommer det att hända mycket! Vi kommer att ges möjlighet
medverka och bidra bland annat till Jiingijamborii, det stora nationella lägret
i Rinkaby utanför Kristianstad, med planerat stort gillescoutdeltagande, firande
av scoutrörelsens 100-årsjubileum, vårt
landsgilleting i Åhus mm. Och allt detta
har Du möjlighet att uppleva och bidra
vid.
Och glöm inte vår viktiga Framtidssatsning (se artikeln på sid 3 i föregående
nummer).
Annars är det i de lokala scoutgillena
och deras program som många nya upplevelser finns att hitta. Förutom den samvaro som de lokala scoutgillena har och
har möjlighet att skapa för gamla och nya
gillescouter. Men kom ihåg: Din insats är
viktig för vår rörelse!
Valberedningen arbetar sedan länge
med att hitta lämpliga kandidater till vårt
nya landsgilleråd, LGR. Även här har Du
möjligheter att bidra antingen med en
egen insats eller genom att komma med
bra förslag. LGR har en viktig roll för att
föra gillescoutrörelsen framåt både innehållsmässigt och volymmässigt!
Väl mött!
Arne
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S:t Georgsbudskap
till S:t Georgs Scoutgillen i Norden och Baltikum

Några tankar
inför S:t Georgsdagen 2007
Skulptur av Christian Ericsson i Kiruna kyrka
(foto: Sven Janson)

V

ad betyder S:t Georgsdagen för oss som idag
är gillescouter? Jag
skulle kunna svara med
ett enda ord – MINNEN.
Jag minns min första tid som lärare. Jag hade en klass där många var
scouter. De hade uppmanats av sin
ledare att gå i scoutdräkt på S:t Georgsdagen. Givetvis gjorde jag det
också, men jag bytte om efter lunch.
Jag kände att det blev för mycket av
scouting för de elever, som inte var
med i scoutkåren.
Jag minns en scouthögtid i Storkyrkan i Stockholm. Kyrkan var
fullsatt av scouter från alla förbund.
Jag minns en festkväll för ledare
i Blå Hallen i Stockholms Stadshus
under Folke Roths ledning.
Jag minns en scouthögtid i Uppsala domkyrka och hur vi efter gudstjänsten tågade med facklor i händerna och slängde dem i Fyrisån.
Gillescouten 1–2007

Jag minns - - - så har vi alla minnen av olika slag.
Låt oss vara rädda om våra minnen.
S:t Georgsdagen firades från början av alla pojkscouter över hela
världen. S:t Georg var pojkscouternas skyddshelgon bl a för sitt mod i
kampen mot det onda, en egenskap
som alla pojkscouter skulle eftersträva.
Vi som växte upp som flickscouter
firade Thinking Day. Den dagen firades första gången 22 februari 1926.
Det var den dagen, då man tänkte
på alla flickscouter över hela världen och gav en slant till Thinking
Day-fonden. Denna fond var länge
den enda fond som stödde nydaning
inom flickscouternas världsförbund.
Den 22 februari var ju också Lord
Baden-Powells och hans hustrus födelsedagar.
Efter sammanslagningen 1960 av

flick- och pojkarbetet i våra scoutförbund firas dagarna gemensamt.
Vad betyder då S:t Georgsdagen
för oss som i dag är gillescouter? Är
det något mer än bara minnen?
För mig vävs Thinking Day och
S:t Georgsdagen med sina olika
budskap samman i en gemenskap
av scouter över hela världen. En
gemenskap där alla efter sina förutsättningar ser sin medmänniska oberoende av ålder, ras och religion.
Jag vill sluta med en dikt av Stig
Dagerman:
Jorden kan du inte göra om.
Stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra.
En annan människa väl!
Med gillescouthälsningar
Maj-Britt Gustafsson
F d flickscoutchef och ordförande i
KFUK-KFUMs Scoutförbund
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Saxat
ur scoutpressen

Insändare

av Sven Saxaren

Ny gemensam scoutdräkt

Frågetecken om stadgarna?
Lätt ändra stadgar – men konsekvensen?
Framöver är det lätt att ändra stadgarna. Efter bekräftelsen på vårt extra
Landsgilleting (LGT) i Västerås i höstas räcker det med en enkel majoritet
på ett enda LGT. Det kan förefalla rationellt. Men det betyder också en försvagning.
Stadgar bör egentligen vara svåra att ändra, så att verksamheten är rimligt
förutsägbar. Plötsliga regeländringar kan försvaga stabiliteten och ge oförutsedda verkningar. Exempelvis för paragrafen om upplösning av S:t Georgs
Scoutgillen i Sverige (SGSS), som för säkerhets skull kräver beslut av två
LGT med kvalificerad majoritet på bägge. Den kan nu ändras med en enda
rösts övervikt på ett enstaka LGT. Vill vi ha den konsekvensen?

En riktig beslutsordning?
Vid nämnda extrating fanns endast 16 scoutgillen representerade, motsvarande 40 procent av landets gillen. Med sådan svag närvaro blir skevheten
i vår beslutsordning särskilt märkbar. Varje gille har en röst, för upp till 50
medlemmar, men ingen rätt att rösta genom fullmakt, medan Landsgillerådet
(styrelsen) har upp till sju röster.
LGT är scoutgillenas organ, inte styrelsens. Därför är det en ofullkomlighet i stadgarna, som jag ser det, att styrelsen har rösträtt på tinget – och inte
bara med en röst, utan med en för varje styrelseledamot!
En riktig beslutsordning kan nås först den dag som scoutgillena är suveräna beslutsfattare på sitt eget LGT. Eller har jag missförstått något?

Vilken majoritet är kvalificerad?
För att upplösa SGSS krävs ”kvalificerad 2/3 majoritet”. Stadgarna ger dock
inget besked om vad de 2/3-delarna ska beräknas på för underlag. Någon
lagstiftning för ideella föreningar (såsom för ekonomiska föreningar eller
aktiebolag) finns inte heller, varför det är ovisst hur beräkningen bör gå till.
Är det röstlängden, d v s de röstberättigade som är närvarande på tinget,
som utgör underlag – och att det krävs ett ”ja” från 2/3-delar av dessa för ett
godkännande?
Eller är det bara ja- och nej-röster som räknas – och inte de som valt att
avstå – att beslut godkännes om de som röstat ja är minst dubbelt så många
som de som röstat nej?
Eller är det SGSSs totala röstunderlag som är beräkningsgrund – en princip
som, enligt uppgift, tillämpas vid lagändring inom Riksdagen och EU?

Scoutrådets årsmöte har beslutat
om en ny gemensam scoutdräkt för
Sveriges scouter, sedan alla förbund
uttalat sig positivt om en gemensam
dräkt. Det blir skjortor, T-shirts och
pikétröjor i en blågrön nyans som
kallas Majolica Blue. Hur halsduken
ska se ut bestämmer förbunden och
kårerna själva, precis som nu.
Källa: Redo för scouting nr 6, 2006

Nya scouttidningar 2007
I mars kommer första numren av två
nya förbundsgemensamma tidningar: Scouten för scouter upp till 13
år och Scoutmagasinet för scouter
över 13 år. Därmed upphör Redo för
scouting och de förbundsanknutna
tidskrifterna, vilka utkom med sina
sista nummer i slutet av 2006.
Källa: Redo för scouting nr 6, 2006

”Lägret heter Jiingijamborii.
Ett lite udda namn, kan tyckas.
[…] Ordet jamboree tros komma
från urinvånarna i Amerika – indianerna alltså – där det betyder glad
sammankomst. Tillsammans med
det ordet satte man ett ord från vår
ursprungsbefolkning – samerna. Jiinge betyder mångsidig på sydsamiska, och tillsammans blev det alltså
Jiingijamborii. En mångsidig, glad
sammankomst är precis vad lägret
är tänkt att vara.”
Sofia Hallonsten i Redo för scouting nr 5,
2006

”Scouthistoria på nätet
Nu finns mycket att läsa på www.
scouthistoria.ssf.scout.se. Det är
SSFs arkiv- o museikommitté som
lanserar denna hemsida. Kommittén
byter också ordförande. Efter 18 år i
följd lämnar Gerd Ek över till HansÅke (HÅJ) Jansson.”
Alltid scout nr 6, 2006

Sven Janson
gillemästare Tuna Scoutgille i Borlänge
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Meg Tiveus
är en av Sveriges mest framgångsrika
kvinnliga företagsledare. Hon blev
chef vid 26 och disponent på NK vid
29. Hennes karriär innefattar ledande
befattningar och VD-jobb inom bl a
Åhléns-koncernen, Holmen, Posten och
Svenska Spel. Hon sitter i styrelserna
för bl a Billerud, Nordea Fonder och
Danderyds Sjukhus.
Redaktionskommittén
gm Sven Janson
Foto: Fredrik Persson/Pressens Bild

Vad

har scouting
betytt för dig?

”

Västgötaresan....
Med ändstation: Sävelången
Storläger någon gång på 50-talet.
Det enda och stora jag varit med om.
Annars var det bara hajker i Båseberg ca 1 mil norr om Motala.
Oj vad stolt jag var när jag åkte såå långt hemifrån.
Och scouter från många olika länder.
Handikappscouter som vi hjälpte varje dag.
Jättestora tapton med sånger från hela världen.
Det var fantastiskt för en liten flickscout från Motala.
Nästa stora upplevelse var scoututbildning med naturlära vid sjön
Immeln i Skånes nordöstra hörn.
Nykär i scouten Måns från Jönköping.
Bodde i tält vid nästan 45 års ålder.
Men härligt.
Scouterna har betytt mycket för mig genom åren.
Jag var scout och mycket aktiv upp till 16 årsålder och sedan igen
vid dryga 40 år.
En gång scout.
Alltid scout.
Meg

Gillescouten 1–2007
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Internationellt
“A present given to you
is not yours until you have thanked for it”
En gave du får
er ikke din før du har takket for den
Dette er et av mange tankevekkende sitater fra Baden Powell.

I

2007 skal vi sammen feire
speidingens 100 års jubileum.
Jeg er sikker på at når du ser
tilbake på din aktive speidertid, fremkaller det mange
gode minner. Tenk på gleden ved å
gjennomføre treninger, mestre utfordringer, delta på leirer og framfor
alt de stemningsfulle kveldene rundt
leirbålet sammen med patruljen din
eller troppen din. Jeg er sikker på at
du har erfart at ved å være speider
har du fått venner verden over. Som
medlem av den internasjonale gildebevegelsen er du også en del av et
fargerikt fellesskap som arbeider for
og deler verdiene speiderne står for.
Speidertiden og alle gode minner
derfra er en gave til deg og jeg er sikker på at du gjerne vil takke for den.
Det kan du gjøre ved å gi finansiell
støtte til ”the Scout & Guide Spirit
Flame project”.
Kunne du tenke deg å bidra med
en Euro for hvert år du har vært aktiv speider eller gildemedlem?

Du kunne spørre dine gamle speidervenner fra troppen eller patruljen
din om å gjøre det samme.
Den 22.februar 2007 tennes en
flamme, ”the Scout & Guide Spirit
Flame” på lord og lady Baden Powells gravsted i Nyeri, Kenya. Flammen blir tent av representanter fra
WAGGGS, WOSM og ISGF. Den
bringes av speidere og gildemedlemmer i fellesskap til markeringen
av 100 års jubileet for den først speiderleir på Brownsea Island ved daggry 1.august.
De første transportetappene går
gjennom land i Afrika, Kenya Somalia og Sudan. De trenger økonomisk hjelp for å kunne gjennomføre
ruten. Hvis du vil følge med på hva
som skjer kan du finne det på Flammens egen hjemmeside. www.spiritflame.com
”Scout & Guide Spirit Flame” vil
være et sterkt symbol til alle om
verdiene og ideene speiderbevegelsen står for, hva de har betydd mye

for oss og hva de kan bety for kommende generasjoner.
Jeg har vært med i speiderbevegelsen i 46 år jeg har overført 46 Euro
til prosjektet. Min familie er og har
vært speidere. De har fulgt mitt eksempel. Vil du gjøre det samme? Jeg
håper det.
Med beste hilsen
Bjørg Walstad,
medlem av World Committee og
Spirit Flame team

For å støtte prosjektet
kan du overføre pengene til en av disse kontoer. Merk beløpet ”FLAME”
ING Bank, Agence Porte de Namur, Chaussee d’lxelles3,
BE 1050 Brussels, Account nr, 310-0369433-46,
IBAN: BE33 3100 3694 3346, BIC (Swift address) BBRUBEBB
Banque de la Poste, Rue des Colonies 56, BE 1000 Brussels,
Account number 000-1829182-53, IBAN: BE 53 001 8291 8253,
BIC (Swift address ) BPOTBEB1
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Bjørg Walstad från Norge är vice ordförande i Världskommittén
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Välkomna till

Landsgilleting
på Åhusgården i Åhus den 2–3 juni 2007

Rosor och kyrkan i Åhus
Copyright Tommy Gustavsson

S:t Georgsgillena i Skåne hälsar alla gillescouter välkomna till Åhusgården som ägs av EFS i Sydsverige. För allas
hälsa är gården rök- och drogfri. Åhus är en tjusande idyll med korsvirkeshus vid trånga slingrande gator och ett av
vårt lands vackraste gamla torg, som räknar traditioner tillbaka till medeltiden. På dessa medeltida gator vandrar man
runt i det äldsta Åhus – kvarteren vid och kring kyrkan.
Åhus tillhör sedan 1971 Kristianstads kommun. Dessförinnan var Åhus en köping. Idag bor här omkring 10 000
invånare året om. Under sommaren ökar antalet med ungefär det tredubbla. Åhus är i högsta grad en sommarort som
går i dvala under vintern. Men i viss mån är den en trivsam ”sovstad” till Kristianstad.
Åhus är även känt för ålfisket och sina ålrökerier. Det finns längs Åhuskusten ett tiotal ”ålabodar” som fortfarande
mer eller mindre fiskar ål och i några av dem röker man även ålen. I norra ändan av Åhus börjar Rinkabyfältet som
från början var skjut- och övningsfält för Wendes artilleriregemente. Det blev mycket omtalat i samband med den s.k.
baltutlämningen. Nu är det mest känt för det stora scoutlägret 2001 och de kommande storlägren 2007 och 2011. Tack
vare dessa har Kristianstad blivit utsedd till landets scoutkommun!

Anmälan
Jag anmäler mig till Landsgilleting på Åhusgården den 2–3 juni 2007
Namn……………………………………………………Tel.nr……../ …………
Adress ……………………………………………………………………………
Postadress………………………………………………………………………...
Scoutgille…………………………………………………………………………
.
Anmälan och anmälningsavgift (konferansavgiften) skall vara SGSS tillhanda senast den 20 april.
Adress LGT 2007 S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Box 2034, 141 02 Huddinge.
Anm.avg.175:- insättes på pg 35 91 06-2 märk talongen LGT 2007. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka.
Kostnad för mat och logi betalas vid ankomsten.
forts nästa sida
Gillescouten 1–2007
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Prel program
Lördagen den 2 juni
10.00
11.30
13.00
17.00
18.00
20.30

21.30
22.00
Gamla Åhus
Copyright Tommy Gustavsson

Vägbeskrivning
Väg 118 från Kristianstad till Åhus, avfart i Åhus till Äspet,
följ vägvisning till Sigfridsvägen 5.
Frågor om Åhusgården och vägen
dit, samt anmälan om hämtning,
besvaras av Torsten Hansson,
tel 044-21 30 62.

Receptionen öppnar.
Lunchen börjar serveras.
LGT öppnas, invigning och
förhandlingar.
Ajournering av mötet.
Festbuffé.
Kvällsunderhållning,
lägerbål m m ute eller inne
beroende av väder.
Gillevaka. Tapto.
Kvällskaffe.

Söndagen den 3 juni
08.00
08.15
09.00
12.00
12.15
12.30
13.30

15.00

Flagghissning
Frukost
Morgonsamling, förhandlingarna återupptages
LGT avslutas.
Flaggan halas.
Middag.
Stadsvandring med guide i
gamla Åhus. Alternativt
besök på lägerplatsen till
Jiingijamborii.
Hemfärd.

Anmälan, forts från föregående sida

Pris för måltider och logi (exkl.lakan och handdukar). Markera dina val med kryss
….. Enkelrum 800:- per person ….. Dubbelrum alt. A. 800:- per person ….. Dubbelrum alt. B. 700:- per person
….. Flerbäddsrum (3-4) 600:- per person
….. Husvagnsplats inkl. mat 500:….. Tältplats inkl. mat 400:- ….. Endast måltider 400:Måltider lördag: Lunch, em.kaffe, festbuffè och kvällskaffe.
söndag: Frukost och middag.
….. Önskar vegetarisk kost
…... Önskar diabeteskost
….. Önskar lakan och handdukar 50:….. Jag kommer fredag kväll och önskar logi, kvällsmat och frukost 350:Konferensavgift 175:Jag önskar dela rum med följande deltagare
…………………………………………………………………………………….
….. Jag vill bli hämtad vid Kristianstad centralstation, pris 25:….. Jag vill bli hämtad vid Kristianstad flygplats, pris 25:Jag vill deltaga i:
….. Guidad stadspromenad i Gamla Åhus
….. Besök på lägerplatsen i Rinkaby.
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Kallelse
Alla medlemmar i S:t Georgs Scoutgillen i Sverige kallas härmed till ordinarie
landsgilleting på Åhusgården i Åhus den
2–3 juni 2007. Välkomna!
Landsgillerådet

Föredragningslista
för det ordinarie landsgilletinget i Åhus den 2–3 juni 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Landsgilletinget öppnas
Val av ordförande och vice ordförande för landsgilletinget
Justering av röstlängden
Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
Fråga om LGT behörigen sammankallats
Godkännande av föredragningslistan
Gamla spritkyrkan i Åhus
Verksamhetsberättelse för 2005–2006
Copyright Tommy Gustavsson
Bokslut för 2005–2006. Revisionsberättelse
Fråga om godkännande av bokslut
Beslut om disposition av resultat för 2005–2006
Beslut om ansvarsfrihet för LGR för perioden 2005–2006
Val av landsgilleråd för perioden 2007–2008
a) fastställande av antalet ledamöter i LGR
b) val av landsgillemästare
c) fastställande av antalet vice landsgillemästare
d) val av vice landsgillemästare
e) val av övriga ledamöter på fyra år
f) eventuella fyllnadsval för två år
Val av funktionärer
a) två revisorer för perioden 2007–2008
b) två revisorssuppleanter för samma period
c) valberedning för landsgilletinget 2009 efter förslag från nomineringskommittén
d) nomineringskommitté att föreslå valberedning att väljas 2009
Föredragningar
a) framtidsprojektet för 2007–2010 och verksamhetsplan 2007–2008
b) budget för perioden 2007–2008
c) föredragning av inkomna motioner
Beslut
a) beslut om inkomna motioner
b) fastställande av verksamhetsplan för perioden 2007–2008
c) beslut om medlemsavgift för perioden 2009 och framåt
d) fastställande av budget för perioden 2007–2008
Information från landsgillerådet
Ärenden som LGR hänskjutit till LGT
Under landsgilletinget väckta frågor
Frågor som önskas behandlade skall skriftligen inlämnas till tingets presidium
Landsgilletinget 2009 – plats och tid
Landgilletinget avslutas

Vid LGT får beslut tas endast i de ärenden som anges i kallelsen.
Gillescouten 1–2007
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Några tankar från Brofästet i Örebro

F

örst ett stort tack till SGSS
för gratulationskortet till
vår 35 årsdag i oktober
2006. Vi vet att vi inte
är äldst, men tillhör dock de äldre.
Äldre blir också vi som fortfarande
hänger med.
De trettiofem åren har varit händelserika för Brofästet med aktiviteter allt ifrån föredrag, samtalssångkvällar, studiecirklar om allt
möjligt, studiebesök, exkursioner
och utflykter, resor både kortare
och veckolånga. Ledstjärna för våra
träffar har mestadels varit att i scoutings anda umgås ha trevligt och trivas för sin egen skull.
Med andra ord har vi haft svårt att
leva upp till motivet att gillescoutrörelsen skall vara en nationell och
internationell rörelse med ett djupt
och aktivt samhällsengagemang.
Vi tror nog att gillerörelsen – om
den ska fortleva – främst måste bygga på social gemenskap och medlemmarnas behov och intresse av
att umgås, där värderingsgrunden
finns i mottot ”en gång scout, alltid
scout”.
Trots att det blir allt färre som kan
komma på våra träffar – vi har någon aktivitet varje månad – har senaste vår och höst varit ganska bra.
Vi har varit mellan 10 och 15, men
märker nu att flera inte längre orkar.
Hösten startade med en traditionell
surströmmingsfest i en av medlemmarnas fritidshus. Därefter gjorde
vi ett intressant besök i Örebros
senaste begivenhet nämligen ”Naturens Hus” vid vattenparken ett av
Örebros tre förnämliga naturområden – fågellokaler – vid Hjälmarens
strand. Närmast ska vi har en träff
där vi blir lite ”scout-nostalgiska”
som introduktion till scouting 100
år och en planerad resa till storlägret
i sommar. I början av december har
vi vår traditionella julfest med god
mat och samvaro i en trivsam miljö.
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Vid detta tillfälle har vi inbjudit ett
20-tal ”nya”, förhoppningsvis intresserade blivande medlemmar. Vi
blev 28 deltagare, men tyvärr bara
ett par av de nya. Men vi ska göra
ett nytt försök.
Personligen tror jag att en grundförutsättning för att kunna rekrytera
nya medlemmar till scoutgillena
framöver är en direkt koppling till
Svenska Scoutrådet. Det bör vara
lika naturligt att bli gillescout, om
man vill fortsätta hålla kontakt med
sina scoutvänner, som man flyttar
över från patrullscout till seniorscout. Just nu upplever jag att den
enskilda scoutkåren är rädd för en
slags konkurrens från gillet. Det behöver den naturligtvis inte vara, men
är dock ett hinder för att intressera
nya.
Den andra förutsättningen, som

jag antyder ovan, är att gillet i första hand är till för den enskilde individen. Den sociala kontakten med
utgångspunkt i ett gemensamt intresse, är avgörande för om man vill
vara med eller ej.
Att gillerörelsen är en mer eller
mindre fristående internationell rörelse betyder inte särskilt mycket för
flertalet av gillemedlemmarna. De
flesta tycker nog att det bara kostar
pengar. Den förankringen finns i
ungdomsrörelsen och har sin naturliga plats där.
Det sista får ses som ett debattinlägg. Jag vet att vi har olika uppfattningar om gillerörelsens visioner och mål. Men jag tror jag gjort
mig till tolk för en uppfattning som
i varje fall finns bland Brofästets
medlemmar.
Scoutgillet Brofästet i Örebro
genom Åke Olsson,
nuvarande gillemästare
PS I november avled vår f d gillemästare Ingrid Westin. Vi kommer
att minnas henne som en person
med bestämda åsikter och stort engagemang för gillescoutrörelsen.

Tuna Scoutgille inleder jubileumsår

I

år fyller scoutrörelsen 100 år
och Tuna Scoutgille i Borlänge
inledde jubileumsåret med sin
traditionella gillehall.
Sussie Sellberg invigdes till gillescout vid en ceremoni utomhus vid
Gammelgården. Deltagarna följde
ett ljusspår med marschaller i snön
fram till gårdstunet, där tre facklor
fördes in symboliserande Sanningen, Plikten och Glädjen.
– Scouthedern, sanningen och plikten – ”en scout är ärlig och pålitlig”,
som det heter i scoutlagen – var
det som Baden-Powell, scoutings

grundare, satte främst, påminde gillemästaren Sven Janson, som även
erinrade om B-P:s betoning av glädjen, det goda humöret, som väsentligt för scoutandan.
Kvällen fortsatte sedan inomhus i
Kohlsgården, med mat, trivsam samvaro och mycket sång. Det informerades om kommande program, närmast studiebesök på Kvarnsvedens
pappersbruk. Den 13 mars hålls
gilleting i Wallingården och i april
kommer Birger Eriksson och berättar om Landstingets konstsamling.
Sven i Tuna
Gillescouten 1–2007

Gillena berättar
En lyckad Gilleresa

K

ronobergs
scoutgille
gjorde i maj 2006 en
innehållsrik
3-dagars
resa med egna bilar till
bl a våra scoutanläggningar i Södermanland.
Vi startade i Växjö och åkte via
Tranås till Norrköping. Där åt vi en
god och billig lunch på sjätte våningen i Arbetets museum med härlig utsikt över staden och med flera
intressanta utställningar på de andra
våningarna under nervägen. Nästa
anhalt var Nyköpingshus med sina
fina historiska utställningar.
Eftersom vädret var fint gjorde vi
en avstickare till ”Världens ände”,
Trosa, där vi tog en promenad utmed
Trosaån och de pittoreska husen intill. Där hade vi turen att stöta på
ägaren till stadens äldsta hus, som
livfullt berättade för oss om Trosas
blomstringstid och utveckling.
Trosa har också viss scoutanknytning, eftersom deltagarna i några av
flickscoutförbundets patrulledarkurser under 1950-talet (med Gugge
som ledare) hade i uppgift att studera och dokumentera staden Trosa.
Därefter stannade vi till vid 50-talets seniorscoutcentrum, Vårdinge
folkhögskola, där vår gillemedlem
Gunnel Sjöfors kunde berätta om,
när hon hade seniorkurser där. Nu
var det antroposofer som bedrev
olika aktiviteter där, bl a för funktionshindrade.
Innan vi kom till dagens slutmål, flickscoutförbundets kursgård
Frustunaby intill Gnesta, stannade
vi till vid slottet Södertuna. 1925
skänkte nämligen ägarna, greveparet von Eckerman, den mysiga,
fullt inredda utgården Frustunaby
till flickscoutförbundet. Därefter var
det vanligt att kursdeltagarna en dag
rodde till slottet, sjöng för grevinnan
Gillescouten 1–2007

och blev trakterade med saft och kakor i den vackra parken.
Frustunaby ligger vackert nere vid
sjön och har förutom 1700-talshuset
sex andra byggnader, bl a ett nybyggt, handikappanpassat hus med
tio bäddar. För övrigt finns c:a 25
sängplatser med enkel vandrarhemsstandard, fullt utrustat kök, konferenslokal, brygga med roddbåtar,
lägerbåls- och grillplats m m. För
hela anläggningen betalar scouter i
dag endast 35 kr/dygn och person.
Otroligt för en så fin scoutmiljö!
Andra dagen åkte vi först och tittade på den kände von Rosens slott
Rockelsta, på vars ägor scouternas
Gilwellanläggning är belägen. Med
lånad nyckel kunde vi även studera
den invändigt. Några av oss hade tidigare varit där på kurs och skulle
naturligtvis leta upp lägerbålsplatsen och lägerkyrkan. Medhavt fika
smakade bra i scoutmiljön.
Sedan fortsatte vi till Malmköping
för lunch och en fantastiskt fin guidning i det moderna stads-, militäroch naturmuseet.
Efter besök i den imponerande,
stora medeltidskatedralen i Floda,

mitt ute på landet, med målningar av
Albertus Pictus, förflyttade vi oss till
den rekonstruerade stenåldersbyn i
Vrå, innan vi via Katrineholm tog
oss till vår egen folkhögskola, Kjesäter. Tyvärr kunde vi inte få övernatta där i vandrarhemmet Vita villan, eftersom den veckan var bokad
av en skola. Men vi fick en mycket
fin guidning och information om
skolan av skolans rektor. Två mil
längre bort bokade vi i stället vandrarhemmet Regnagård, ett charmigt
gammalt hus med fin service. Här
hade vi också beställt både kvällsmåltid och frukost. På Frustunaby
hade vi fixat maten själva.
Hemvändardagen hann vi först
bese Häfta gamla Hammarsmedja
och Reymyre hantverkscentrum med
alla sina intressanta hantverkare och
hantverksbodar, innan vi skildes åt
för att åka olika vägar hemåt.
Alla var överens om att det varit
en mycket givande resa. Vi rekommenderar verkligen andra gillen
att göra en liknande resa till våra
scoutanläggningar och till andra sevärdheter i den vackra, omväxlande
sörmlandsnaturen.
Gugge, Gunvor Nilsson

Gilleresenärerna
vid Gilwellstugan
(foto: Gunvor Nilsson)
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Saxat
ur scoutpressen
forts från sid 4

”Aha-upplevelser”
”Sven förklarar scouting i tre steg
[Woodcraft, S:t Georg, Jamboree]
som väckte min nyfikenhet och gav
en massa aha-upplevelser!”
Göran Thulin i recension av skriften ”Vad
är scouting?” i Roslagens Scoutdistrikts
tidning Skutposten nr 3, 2006

”Outdoor management”
”Tänk dig en ledarskapsutbildning
med frihet, öppenhet och med målet
att utveckla individen. Och att dessutom få vänner för livet. Självklart
finns detta, vi kallar det för scouting.
Vår hemmaplan är den svenska naturen. Vi finns i Sverige och i hela
världen. Nyfiken? Läs mer på www.
scout.se så får du veta.”
Scouterna presenteras i annonssida i Metro
15 sept 2006

”Det är lyckat
att kunna genomföra en så stor aktivitet med en internationell medieaktör, för det visar att vi är en organisation som det är positivt att
samarbeta med.”
Petra Sintorn på Svenska Scoutrådet uttalar
sig om rekryteringskampanjen i samverkan
med Metro, som resulterade i 40 procents
ökning av besöken på Scouternas hemsida,
i Scouting Spirit nr 5, 2006

”Rekryteringsprojektet”
”Hur vänder vi den decennielånga
trenden av sjunkande medlemssiffror…? Vårt medlemsantal tangerar
gränsen för vad staten finner relevant för ekonomiskt stöd. Värre
ändå är att vår litenhet leder till att
färre barn, unga och vuxna får ta del
av den kraftfulla blandning som heter nykter scouting.”
Fredrik Torberger skriver om behovet av
”unga energiska rekryteringskonsulenter” i
Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds tidskrift
Scouting Spirit nr 5, 2006

”Våga vara modig!”
”Alla misslyckas ibland. Det är en
del av att lära sig vinna. Det viktigaste är ditt mod, din entusiasm och
din förmåga att kunna skratta och
le, i medvind eller i full storm. Våga
vara modig!”
Skaraborgsdistriktets Blat nr 5, 2006,
citerar från Lottas Blogg www.scout.se för
rekryteringskampanjen
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”Miljoner till scoutrörelsen”
”Runt 3,6 miljoner kronor har samlats in genom affärsmannen Per Taube. […] Pengarna går till att starta
nya projekt och kårer i invandrartäta
områden som Kista, Akalla, Husby,
Rosengård (Malmö) och Bergsjön
(Göteborg).”
Skutposten nr 3, 2006, som citerar ur Dagens Industri från 12 juni

”Rotaryprojekt gagnar
scouterna”
”Rotaryklubbarnas
projekttanke
har varit att göra någonting gott för
scoutrörelsen, världens största opolitiska ungdomsrörelse. […] man
har lyckats få ihop en betydande
summa pengar [för att] förse det estniska scoutförbundet ’Eesti Skautide Ühing’ med lägerutrustning så
att barn och ungdomar oberoende
av ekonomisk ställning skall kunna
delta i […] friluftsaktiviteterna. Utrustningen som omfattar tält […],
sovsäckar, ryggsäckar och övrig
hajkutrustning fördelas över fem regionala enheter omfattande över 30
kårer.”
Magnus Baarman & Fredrika Wickström
rapporterar om insatser från Rotary i Finland i tidskriften Rotary Norden nr 6, 2006

”I dag är det knappast någon
som vet…
…att jag spelade gitarr som en stolle
på den tiden […] spelade ofta inför
många människor och lärde mig
mycket som att få kontakt med en
publik och att skapa stämning. Det
kan jag ha nytta av ibland i mitt jobb
när vi har större möten och det gäller att vara trygg på en scen och att
nå ut.”
Carl-Henric Svanberg, vd för Ericsson,
intervjuas om ledarskap med hänvisning
till hans tidiga ledaruppdrag i scouterna i
Affärsvärlden nr 47, 2006

Äntligen dags bli

up to date?
i Gillescouten
för 22 år
sedan

”Nu vet vi bättre
orsakerna till att vi inte lyckas
rekrytera yngre f d scouter.
[…] Gillerörelsens organisationsformer anses gammalmodiga och ordensliknande,
såsom ’Gilleråd’, ledamöternas benämningar ’Gillemästare, Skrivare, Skattmästare’
i stället för ’ordförande’ etc,
som i andra föreningars
styrelser idag. Vi är inte up to
date i samhället.”
Scoutgillet Skansen Kronan, Göteborg, yrkar inför Landsgilletinget
att ”organisationsformer vad gäller
nomenklaturen moderniseras och
anpassas till dagens samhälle” i
Gillescouten nr 2–1985

”Kongres i Centraleuropas
Underregion”
”Centraleuropa afviser ISGFs önske
om at kalte kongressen for en ’træf’,
da hele indholdet og formen er en
ren kongres i modsættning til Verdenskonferencen i Lillehammer, der
jo netop, i lighed med det Nordiske i
Bodø, stort set er et rent ’træf’ hvor
de ’menige’ gildemedlemmer mødes og hygger sig og får en god turistoplevelse, mens diskussionerne
om det reelle gildearbejde er henvist
til små interne møder.”
Ingvar Frier i danska Sct Georg nr 6,
2006
Gillescouten 1–2007

Vill du hjälpa
unga människor att växa?

D

å har du chansen i sommar på Jiingijamborii
– Scouternas läger 2007.
Scouting firar 100 år och
det firar scouterna i Sverige bl a med
ett stort gemensamt scoutläger. Jiingijamborii är en del av svensk scoutings programutveckling. Med hjälp
av scoutmetoden vill vi skapa ett
program efter barn och ungdomars
behov i dagens samhälle. Det gör vi
bland annat med temaaktiviteterna
Respekt, Tillsammans, Möt världen,
Världsförbättrarbyn och Upplevelsefärden. Mer om programteman
kan du läsa på hemsidan.
Vi söker framförallt funktionärer
till dessa programaktiviteter. Som
funktionär ingår du i en funktionärspatrull med ansvar för en aktivitet på ett tema. Du kommer att få
instruktioner om hur aktiviteten går
till på plats och i information innan.
Det finns behov av alla möjliga kunskaper, t ex hantverk, internationellt
och teambyggande. Men det viktigaste är att du har scoutledarerfarenhet och tycker om att stötta barn
och ungdomar.

Fakta - funktionärsanmälan
Anmäl dig via hemsidan. Där väljer
du symbolen för externa organisationer dit Gillescouterna räknas eller om du har ett medlemskap i ett
scoutförbund kan du också välja att
gå den vägen. Under externa organisationer ombeds du först att registrera dig, sedan kommer en kod att
skickas till dig och med den kan du
sedan gå in och anmäla dig.
Har du ingen möjlighet att anmäla
dig på nätet, ringer du 08-672 66
00 och ber att få en pappersblankett
skickad till dig.
Lägertiden är 11–23 juli för funktionärer (deltagartiden 14–22 juli).
Har du bara möjlighet att vara på
plats 15–21 juli, ser vi över möjligheten hur det skulle kunna passa in
med en lämplig funktionärsuppgift.
Funktionärsavgiften är 800 kronor
och då får du mat serverad i funktionärsmatsalen och ett funktionärspaket med bl a t-shirt (obs du behöver
vara anmäld senast 31 mars för att
säkert få funktionärspaketet). Du tar
själv med dig ditt boende, dvs tält eller husvagn.

Nytt hopp för
gillescouterna på
Jiingijamborii

Detta och mer information kan
du läsa på hemsidan www.jiingijamborii.se. Frågor ställs gärna till
funk2007@scout.se eller ring 08672 66 00.
Kerstin Bergsten
Gillescouterna har ansvaret för ett
café (där finns bl a frimärksförsäljningen på plats) och gästcampingen. Det är också möjliga funktionärsuppgifter. Staffan Sjunnesson
samordnar detta och svarar gärna
på frågor, telefon 040-548624, epost: staffan.sjunnesson@telia.com

ICE – nödnummer i mobilen!

O

m du skadas eller blir sjuk
kan räddningspersonalen
snabbt behöva få kontakt
med dina anhöriga. Om du inte är
kontaktbar försöker de göra det med
hjälp av din mobiltelefon, men det
är inte alltid lätt för en utomstående
att i din telefonbok hitta de som är
dina anhöriga.
En ambulanssjukvårdare i England föreslog för en tid sedan att man
borde ha tydligt märkta nödnummer
i sin mobil. För att underlätta detta
föreslog han att vi skulle använda
förkortningen ”ICE” (In Case of
Emergency – i nödfall) som ”namn”
i telefonboken. Idén har spridit sig

Gillescouten 1–2007

snabbt, och i dag är den känd av de
flesta inom räddningstjänsten.
Hur gör jag detta nu då? Proceduren för att mata in nya poster i din
telefonbok hittar du i din användarhandbok. Om du anger namnet som
”ICE” och sedan numret till din anhörige, så matar du in posten som om
det vore en helt vanlig person. Vill du
ange flera nummer går det bra också
– du kan även kombinera ”ICE” med
t ex en siffra och/eller förnamnet på
den numret går till, t.ex.:
ICE1 Anna +4611223344
ICE2 Per +4612345678
Varför ”+46”? Jo, då fungerar numret automatiskt även om du skulle

vara utomlands. Plustecknet ersätter mobilen med utlandsprefixet i
det aktuella landet, och ”46” är ju
landsnumret till Sverige. Plustecknet får du i regel om du håller ”0”knappen intryckt en liten stund.
Glöm bara inte att berätta för den
du matat in som nödnummer att du
har gjort det. Det finns bara en liten hake med detta: du måste ha
telefonen igång hela tiden. Om du
måste ange en pin-kod när du startar
telefonen känner ju inte räddningspersonalen till den koden, och då
hjälper det inte. Å andra sida är det
ju inte särskilt betungande att ha telefonen igång heller.
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Frimärksbanken
2007–2008
God fortsättning!
Försäljning av insamlade frimärksklipp, gamla vykort samt allt annat i
frimärksväg, bl a även gamla brev, förstadagsbrev och frimärksalbum gav
16.500 kr (budget 15.000), ett mycket bra resultat.
Nu satsar vi igen med en budget på 10.000 per år.
Inkomsterna fördelas mellan ISGF och SGSS.
Omkostnaderna för frimärkskommittén är mycket små och vi uppmanar
alla gillen att fortsätta som tidigare. Vi gläds åt att få göra vårt bästa för
försäljningen under kommande period.
Karl-Eric o Viveca Mattsson
Utmarksgatan 9, 784 62 Borlänge,

En tanke

De flesta människor känner
inte. De tror att de känner. De
tror inte. De tror att de tror.
Dénis Diderot (1713-84)

Vad gör vi för freden?

V

i gillescouter vill verka
för fred. En som kunde
vara vår läromästare är
Nobelfredspristagaren
Muhammad Yunus, ekonom från
Bangladesh, som lanserade tanken
på mikrokreditlån.

Mikrolån
ger välstånd och fred
”Muhammad Yunus visar sig vara
en ledare som lyckats överföra
visioner till praktisk handling till
förmån för miljoner människor,
inte bara i Bangladesh utan i många
andra länder” var motiveringen från
Nobels Fredskommitté i Oslo.
Yunus långsiktiga mål är att utrota
fattigdomen i världen. Han har skapat Grameen Bank, som ger de fattiga tillgång till små lån utan säkerhet, för att utveckla handel som ger
välstånd och i förlängningen fred.
”Dr Yunus enkla idé med mikrokrediter har revolutionerat möjligheterna till humanitära insatser” sa
Rotarys internationelle president,
när Yunus fick ta emot Rotarys stipendium på 100.000 dollar för sitt
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arbete med att hjälpa fattiga att starta en affärsverksamhet med hjälp av
mikrokreditlån. Yunus satte direkt in
stipendiet i Grameen Bank.
Lånesystemet, som blev grunden till Grameen Bank, startade
Yunus 1976, sedan han konstaterat
att lokala banker inte kunde ge traditionella lån. Idag visar det sig att
lånen från Grameen Bank har varit
otroligt framgångsrika, speciellt till
kvinnor, som är de som lyckats lyfta
sina familjer ur fattigdomen. Grameen Bank har en imponerande återbetalningsgrad, 98 %, vilket gör att
många banker världen över ser med
förvånad beundran på dess framgångar. Mikrokredit-systemet praktiseras i dag i många länder. Rotary
har etablerat by-banker i 12 länder
och är involverat i över 60 mikrokreditprojekt över världen.
Muhammad Yunus visar på en väg
som ger resultat i verkligheten. Mikrolån för handel skapar välstånd och
fred.
Sven Janson
Tuna Scoutgille i Borlänge

P G Åkerblom
S:t Georgs Scoutgille Birger Jarl

Karl-Erik Sjölander
S:t Georgs Scoutgille i Jönköping

Ann-Sofi Linnér
S:t Georgs Scoutgille i Kronoberg

Kerstin Södöö
S:t Georgs Scoutgille Ekoxen

Margaretha Gerward
S:t Georgs Scoutgille Luggude

Anna-May Hultfeldt
S:t Georgs Scoutgille Luggude

Ingalill Elfström
S:t Georgs Scoutgille Vinga

Kai Norström
S:t Georgs Scoutgille Duvkullan

Sven Thrysin
S:t Georgs Scoutgille Duvkullan

Bengt Nerelius
S:t Georgs Scoutgille Brofästet

Ingrid Westin
S:t Georgs Scoutgille Brofästet

Inger Nirs
S:t Georgs Scoutgille Creutz lave

Källa: The Rotarian.
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Nya
medlemmar
S:t Georgs Scoutgille i Jönköping

Hans Andersson
S:t Georgs Scoutgille i Kristianstad

Tony Chocron
Agneta Stolpe
Kjell Stolpe
S:t Georgs Scoutgille Malmöhus

Elsa Rosdahl

Bildstafetten
Vi i S:t Georgs Scoutgille, Kristianstad, tackar Tre Renar för bildutmaningen. Kul
att få. Vårt första försök till bild misslyckades p g a den teknik som numera råder.
Den hade för liten ”bite”. Vi skickar nu en bild med tillräckligt antal bite. Den visar
vårt gille på utfärd till ett naturreservat i Blekinge – Nyteboda skog. Vi kom då bl a
att passera Harry Martinssons hem vid sjön Immeln. I denna skog finns träd som är
både 200 och 300 år berättade vår vice gillemästare Karl Erik Karlsson, som i sin
aktiva tid jobbat mycket i skogsnäringen.
Vi sänder nu bildstafetten vidare till S:t Georgs Scoutgille Malmöhus i Malmö.
Samtidigt hälsar vi alla gillescouter välkomna till Landsgilletinget i Åhus 2–3 juni.

S:t Georgs Scoutgille Fallfåran

Jeff Delahorne
Vanja Isaczon
S:t Georgs Scoutgille Redväg

Inger Andersson
S:t Georgs Scoutgille Möckelns
Bodar

Barbro Eriksson
Ulla Gustafsson
S:t Georgs Scoutgille Creutz lave

Inga lill Bergvall
S:t Georgs Scoutgille Guldgrävarna

Häng med!

H

ar du ändrat dig och vill som 23000 andra – hänga med på Jiingijamborii
2007? Vi skall driva ett besökskafé och besökscamping samt där framföra vårt
budskap att gillescouting är kul.
Vi är i dagsläget c:a 35 gillescouter anmälda till att bemanna caféet, campingen
och frimärksförsäljningen samt att marknadsföra gillescouting. Kom med du också.
Den 14–22 juli 2007 på Rinkabyfältet. Förläggning i eget tält eller husvagn.
Kontakta Staffan Sjunnesson i Programkommittén 040-548624,
e-post: staffan.sjunnesson@telia.com

Göran Johansson
Monica Lindgren
S:t Georgs Scoutgille Kung Karls
Spira

Inger Bäckström
Eva Kihl
Carl-Axel Åsell
Gillescouten 1–2007
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Posttidning

Adressetikett

B

Returadress
SGSS:s Kansli
Box 2034
141 02 HUDDINGE

Beställ från
Gillekansliet

Publicerad med tillstånd av Hasse Wallman

Har någon

försökt?

i Gillescouten
för 23 år sedan

”Förresten – har någon av er försökt inspirera till en inventering av
gamla scouter i kommunen? Eller till en SIFO-undersökning om hur
stor procent av befolkningen, som någon gång varit medlem i en scoutkår? Jag tror, att vi skulle bli överväldigade av siffrorna. Vi skulle få
råg i ryggen och träda fram i samhället med vår scoutbakgrund, när vi
vet att de flesta andra har en liten bit scoutbakgrund i sig också!”
Ulla Bergelin på ledarplats i Gillescouten nr 1–1984

Gillemärke, brosch eller
knapphålsmärke
Tygmärke, fyrkantigt
Tygmärke, runt
Bilmärke
Karta med små dekaler
Karta med större 10 cm dekaler
Diplom med kuvert
Korrespondenskort, 10 st
Affisch, A3
Affisch, A4
Rund näverask med lock,
ca 7 cm, lämplig present
Gillemärke att klistra på näverasken, men också användbar
till annat
Slips, mörkblå
Slips, ljusare, finare
Slipshänge
Scarf
CD-rom med gilleteckningar
Vintertröja XXS, XS, S
Sommartröja, vit eller blå
S, M, L, XL, XXL
Tröja/kofta, enfärgad mörkblå
alla storlekar
ISGF:s handbok
Idéboken
Gillerådspärm
Etiketter, omgång
D:o för mindre gillen (mindre än
20 medlemmar)
Extra namnlista
Kopiering, per kopia
Tygkasse med gillemärke
Lettiska frimärken, karta eller påse
Skriften ”Vad är scouting?”

20:–
10:–
15:–
15:–
10:–
10:–
5:–
20:–
1:50
1:–
60:–

15:–
75:–
115:–
40:–
75:–
180:–
260:–
175:–
300:–
25:–
20:–
30:–
10:–
5:–
5:–
1:–
20:–
10:–
50:–

Beställda varor skickas som B-post om
beställaren inte särskilt sagt till om annat.
Portot debiteras försändelser över 100 g.
Jämför gärna räkning och frimärken. Ibland
kan postens våg skilja från vår.
Telefon: 08-17 84 32. Kansliet har ej öppet
på bestämda tider, men telefonsvarare
finns.

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige,
Box 2034, 141 02 HUDDINGE

