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I perioden 15. november 
til 28. november 2021 
udstillede 5. Sct. Ge-
orgs Gilde i Kolding på 
Kolding Bibliotek, under 
titlen Spejder-ideén for 
voksne”.

5. Sct. Georgs Gilde er et 
interessant gilde, fordi 
det er et gilde for både 
kvinder og mænd. 

Det er anden gang inden 
for få år, vi udstiller på 
Kolding Bibliotek – den-

ne gang var udstillingen 
dog ikke bemandet.  
 
I 5. Sct. Georgs Gilde har 
ikke alle været spejde-
re. Vi har plads til alle 
aktive mennesker, som 
kan gå ind for det, vi 
står for, så Kolding Bib-
liotek var et oplagt sted 
at promovere 5. Sct. 
Georgs Gilde i Kolding. 

Vi håber at vi ved at 
være synlige i det of-

Promovering af 5. Sct. Georgs Gilde i Kolding

På Kolding Bibliotek 
var det muligt at se 
udstillingen Spej-
der-idéen for voksne, 
som 5. Sct. Georgs 
Gilde i Kolding havde 
lavet. Denne gang var 
udstillingen ikke be-
mandet.

På det vel gennemførte 
Landsgildeting (Fyns 
Distrikt) trådte den 
gamle LGL tilbage, og 
en ny ledelse blev valgt 
stort set enstemmigt.

De mødtes sammen 
med koordinatorerne i 
december (derfor nis-
sehuerne).

På billedet ses:
LGS Ilsa Lux Andersen, 
LGM Lone Erkmann,
LGK Søren Silving.

LGL, de udpegede ko-
ordinatorer og DGM vil 
udtænke og genemføre 
aktiviteter på landsplan 

på områderne: Inter-
nationalt, Udvikling og 
PR. Fredslyset har sin 
egen koordinator.

Det arbejde, der ven-
ter i de næste to år er 
spændende: Styrke 
samarbejdet med spej-
derne, vende medlem-
snedgangen, forberede 
90 års jubilæet, HO-
TELT22, Danmark som 
værts-land for den 11. 
Europakonference. 

Den største udfordring 
er at tilbyde aktiviteter, 
der kan skabe en ny dy-
namik i gilderne lokalt, 
så de tager ejerskab.

Siden denne artikel 
blev skrevet, har LGK 
måttet træde tilbage 
på grund af et nyt job 
med stor rejseaktivitet.
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fentlige rum, på 
sigt kan få nye 
medlemmer, så 
5. Sct. Georgs 
Gilde kan ek-
sistere i rigtig 
mange år end-
nu.
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Hotelt på Spejdernes lejr 2022

Fra den 23. til 31. juli 
2022 vil Nordens største 
spejderlejr med 40.000 
deltagende børn og 
unge blive afholdt i He-
deland Naturpark lidt 
syd for Roskilde.

Bag Spejdernes Lejr står 
Det Danske Spejder-
korps, KFUM-Spejder-
ne, De grønne pigespej-
dere, Danske Baptisters 
Spejderkorps og Dansk 
Spejderkorps Sydsles-
vig, som også står bag 
Foreningen Spejderne.
Når Spejdernes Lejr 
2022 bliver afholdt i 

Hedeland Naturpark 
er det blot tredje gang, 
at de fem danske spej-
derkorps samarbejder 
om at afholde en fæl-
les spejderlejr. I 2012 
blev den afholdt i Hol

stebro og i 2017 del-
tog 37.000 spejdere på 
lejren i Sønderborg.

Det er første gang, at 
Spejdernes Lejr afhol-
des på Sjælland, og det 
er første gang, at Hede-
land Naturpark er vært 
for så stort et event.

Området har tidligere 
været Danmarks største 
grusgrav, men er i dag et 
15 km² rekreativt natur-
område som byder på 
masser af muligheder 
for hikes og spændende 
aktiviteter på lejren.

Hotelt projektets for-
mål er at promovere og 
synliggøre Sct. Georgs 
Gilderne lige der, hvor 
potentielle nye gilde-
medlemmer befinder 
sig. Det gør vi ved at 

leje Hotelt-værelser ud 
og hygge om gæsterne.

Vi gør det gør også ved 
at tiltrække folk med 
forskellige aktiviteter 
for både børn og voksne 
på Hotelt pladsen. Der 
vil hele tiden være kaffe 
på kanden i samlings-
teltet, og det indbyder 
til snak om Sct. Georgs 
Gildernes arbejde.

Tilbuddet er målretteret 
lejrfrivillige, der gerne 
ville bo på lejren, men 
som ikke kunne eller vil-
le medbringe eget telt.

Hotelt-konceptet er, at 
Sct. Georgs Gilderne 
opstiller telte, som man 
kan leje sig ind i – præ-
cis som man kender fra 
hoteller. 

Teltene er doneret af 
enkeltgilder eller di-
strikter, der efter lejren 
forærer teltet til en lo-
kal spejdergruppe efter 
eget valg.

Spejdernes Lejr 2017 set fra om-
rådets højeste skorsten.

Hotelt var, med sine 24 gule telte, 
placeret, hvor ingen kun overse 
det.

Hotelt skabte så meget opmærk-
somhed på Spejdernes lejr 2017, 
at HKH prinsesse Benedikte lag-
de vejen forbi. Her studerer hun 
spejdernes arbejder.
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Den 20 augusti firade 
S:t Görans Scoutgillen i 
Finland (SGSF) sitt 70-
års jubileum med en 
sammankomst i Tam-
merfors. Lyckligtvis 

kunde vi fullfölja planer-
na med en utomhusfest, 
det sista tillståndet fick 
vi samma vecka. Om-
kring 80 medlemmar 
deltog i programmet 

som hölls i Tamerfors’ 
stadskärna, icke-med-
lemmar kunde på sin 
väg förbi få informa-
tion om gillerörelsen. 
En fältlunch serverades 

före programmet bör-
jade. En blåsorkester 
från en lokal scoutkår 
underhöll under festen. 
Ceremonimästaren var 
klädd i en gammal flick-
scoutdräkt. I program-
met ingick bland annat 

ceremonier, tal och 
scoutsånger. 

Doris Stockmann kalla-
des till hedersmedlem.

Efter en cirka två tim-
mar lång fest delade 
festdeltagarna på sig 
och besökte olika se-

värdheter i Tammerfors. 
Dagen blev lyckad efter 

all isolering under pan-
demin och folk var gla-
da över att träffa vänner 
igen efter en lång tid.

Styrelsen höll ett vecko-
slutsmöte den 10-11 juli 
där ett diskussionsäm-
ne var  gillerörelsens 

framtid eftersom med-
lemsantalet sjunker för 
varje år som går. Mötet 
var givande och flera 

goda idéer och förslag 
noterades. Nästa år 
börjar ett mentorskap 
för gillemästare och en 

insatsstyrka kommer 
att besöka orter där nya 
gillen kunde bildas.

Styrelsens veckoslut

70-års jubileum

Ceremonimästeren var klädd
i en gammel flickscoutdragt

  NYTT FRÅN FINLAND
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Enligt de nya stadgarna 
skall två officiella möten 
hållas per år, ett på hö-
sten i september-de-
cember. Mötet hölls den 
20 november som ett 
hybridmöte med om-

kring 15 medlemmar på 
plats i Helsingfors och 
omkring 10 medlemmar 
virtuellt närvarande 
hemifrån.

Valen är en punkt på 
agendan för höstmötet. 
Vice landgillemästa-
re Leena Raukko blev 
omvald; Tiina Itävuori, 
Anne Lahtonen och Pip-
sa Wilhelms återvaldes 

som styrelsemedlem-
mar. Boris Sinilaakso 
valdes in som ny styrel-
semedlem.

Valen var enhälliga.

Höstmötet



Fredslyset bliver passet 
som et kolerisk spæd-
barn for at hindre flam-
men i at gå ud.

En arbetsgrupp har bil-
dats som diskuterat vad 
som skulle få yngre per-
soner att intressera sig 
för gillerörelsen.

Än så länge har ett vir-
tuellt möte hållits.

Projektet fortsätter.

SGSF har låtit göra för-
tjänsttecken i silver 
och guld, de första för-
tjänsttecknena delades 
ut under 70-årsjubileet.

Efter det har flera för-
tjänsttecken delats 
ut lokalt, bland an-
nat i Esbo, Ingå och 
Jyväskylä.

Förtjänsttecken

Inspiration Forum

Fransiscus gillet in Rau-
mo firade sitt 45-års 
jubileum i början av no-
vember. 

Fransiscus gillet 45 år

Fredsljuset kom i land i 
Finland den 26 novem-
ber och började genast 
sin färd runt landet.

Fredsljuset
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Augusti var en aktiv 
månad och under det 
sista veckoslutet, den 
27-29.8, deltog SGSF i 
ett evenemang som kal-
las Ledareldarna, som 
hålls vartannat år. Om-
kring 3000 scoutledare 
från hela landet deltog i 
evenemanget. Dagarna 
var fyllda med ”verkstä-
der” av alla de slag och 
seminarier som hölls av 
kända finska ledare från 
olika samhällsområden. 

SGSF presenterade sin 
verksamhet i ett tält vid 
”huvudgatan” och fick i 
gång goda diskussioner 
med folk som gick för-
bi. SGSF ledde också en 
”verkstad” om definitio-
nen på gilleverksamhe-
ten.
Följande resultat notera-
des:
1)  delta i så mycket ak-

tiviteter som man vill 
och orkar med,

2)  folk med samma anda 

och för vil-
ka scouti-
dealen är 
viktiga,

3)  hjälpa och 
tjäna andra,

4)  lära sig nya 
saker och

5)  göra något 
t i l l s a m -
mans. 

Verkstaden samlade 
omkring 20 personer.

Ledareldarne

Scoutledare från hela landet
deltog i evenemanget



I Island er gilderne ved 
at komme til kræfter 
igen efter måneder med 
lockdown på grund af 
Covid-situationen. Vi 
har kunnet tilpasse os 
efter regeringens re-
striktioner. Gilderne har 
afholdt nogle møder, 
været på gåture og i te-
ateret for blot at nævne 
nogle få ting.

Gildet i Akureyri, sin i 
nogle år har sat lys ud 
på kirkegården er i gang 
med det nu, og gilderne 
i in Kópavogur, Hafnar-
fjörður og Hverager-

di har været i Karmel 
klosteret for at hente 
fredslyset fra Betlehem, 
som nonnerne der har 
passet Fredslyset fra 
Betlehem i flere år, og 
distribuere det til kirker 
og alle, der gerne har 
villet have det.

De fleste af forberedel-
serne til den 30. NBSR 
træf i Selfoss, Island den 
26. til den 30. maj er 
overstået. Nu venter vi 
bare på at se, hvor man-
ge, der vil besøge os, så 
vi kan gå i gang med de 
endelige forberedelser.
På træffets hjemmesi-
de:
https://sites.google.
com/view/nordic-bal-
t i c 2022 / n o r d i c- b a l -
tic-2022
ligger alle oplysninger-
ne om program, tilmel-
dingsformular og om, 
hvordan du kan betale 

samt en tidslinje for re-
gistrering og betaling. 

Der er også nogle e-mail 
adresser, hvis du har 
brug for at få mere at 
vide: laut81@simnet.is 
og st.georgsak@gmail.
com .

Goðafoss, Guldfoss, er et af elven 
Skjálfandafljóts mange vand-
fald, det falder 12 meter over en 
bredde på omkring 30 meter. Det 
ligger i det nordlige Island, under 
20 km øst for Akureyri. Vandfal-
det er ca. 12 meter højt og et af 
Islands store turistattraktioner. 

Vandfaldet er et af program-
punkterne på efterturen.

Logoet for den 30. NBSR træf
i Sellfoss, Island 
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Fredslyset brenner nå to 
steder i Norge: i Marias 
Minde kloster i Bergen 
og – siden advent 2020 
– hos St Elisabeth-sø-
strene i Oslo. Det var 
speidere fra den polske 
troppen i Norge som 
gjorde dette mulig da 
de hentet lyset fra Ber-
gen i fjor.

Mange besøker flam-
men i Bergen, og den 
tas frem ved spesielle 
anledninger, f.eks. 8. 
mai feiring og marke-
ring av terrorhandlin-
gen 22. juli 2011.

Vanligvis fraktes flam-
men med hurtigruta, 
slik at speidere kan hen-
te flammen i anløpshav-

nene, men smitte-
vern-ordninger har gjort 
dette umulig i 2020 og 
2021.

Et møte holdets i Oslo 
søndagen før advent, 
og om tirsdagen hold-
tes en stor gudstjeneste 
i Hamardomen – rui-
ner av middelalderens 
domkirke på Hamar. 

Årets Landgildeting ble 
avholdt på øya Karmøy 
ved Haugesund 18.-19. 
september. Som vanlig 
fikk vi et sammendrag 
av det som har hendt de 
siste to årene, og pla-
nene for fremtiden ble 
presentert. Budsjette-
ne for de kommende 
to årene ble vedtatt, 
supplert med et benke-
forslag om at medlem-
skontingenten skulle 
økes for 2022 og videre 
økes for 2023. Økningen 
i kontingenten vil gjøre 
det mulig å øke innsat-
sen for å rekruttere nye 
medlemmer – en opp-
gave som blir stadig vik-
tigere.

Et viktig tema på Tin-
get var behandlingen 
av et forslag om at or-
ganisasjonen vår skulle 

endre navn fra St. Ge-
orgs Gildene i Norge til 
et navn som inneholdt 
ordet «speider», for å 
markere det nære for-
holdet til speiderbeve-
gelsen. Saken ble reist 
på Landsgildetinget i 
2019, og har vært grun-
dig diskutert i gildene i 
de to årene som er gått 
siden da. Resultatet av 
avstemningen ble et 
kompromiss: organis-
asjonen vår fortsetter å 
hete St. Georgs Gildene 
i Norge, men de enkelte 
gildene kan velge om de 
vil kalle seg St. Georgs 
Gilde eller speidergilde. 
Sist, men ikke minst, 
var det valg på ny lands-
gildeledelse. I de siste 
to årene har LGL hatt 
fire valgte medlemmer, 
men for den kommen-
de perioden er antallet 

økt til det som tidligere 
har vært vanlig, nem-
lig seks. Både lands-
gildemester Gry Wal-
derhaug Grimsrud og 
viselandsgilde-mester 
Jan Petter Bergan ble 
gjenvalgt. De fire øvrig 
som ble valgt var Guri 
Kalland Sværen, Arve 
Urlin, Trond Walstad og 
Kristin Øilo. 

I tillegg har LGL to spe-
ider-medlemmer, Bjar-
ne Lohmann Madsen og 
Hanne Mette Lundberg, 
oppnevnt av hen-holds-
vis KFUK-KFUM-spe-
iderne og Norges spe-
iderforbund.

Tekst: Knut Jorde, IS Norge

Landsgildetinget 2021

Fredslyset

Sorry, no news from Lithuania this time.

  NEWS FROM LITHUANIA

  Nytt från Norge

Polsk speider i Oslo
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15. august 2021 reiste 
23 gildemedlemmer fra 
Bergen til Færøyene. 
De aller fleste av oss var 
«dobbeltvaksinert» så vi 
følte oss rimelig trygg. 
Vår første utflukt gikk til 
Skansin og Tinganes. 

Skansin er et fort i Fær-
øyenes hovedstad Tors-
havn, bygget omkring 
1580 for å beskytte 
byen mot pirater. Turen 
gikk videre med buss til 
Nordens Hus, en flott 
bygning hvor alle de 
nordiske land var repre-
sentert. Her inntok vi 
dagens lunsj. 

Så bar det til kunstmu-
seet hvor vi fikk en tur i 
den lille «skogen» hvor 
det blant annet var en 
del skulpturer.

Tirsdag gikk turen til 
Skopun hvor vi finner 
verdens største post-
kasse, og videre til San-
dur og Dalur. Naturen 
var utrolig grønn, med 
fint gress, mange bek-
ker og bare steinhauger. 
Men ikke et eneste tre å 
se.

Onsdagen gikk turen 
til Eysturoy, Bordoy og 
Kunoy. I Søldarfjørdur 
spiste vi lunsj i et privat 
hjem – deilig fiskesuppe 
+ kaffe/te. Etter lunsjen 
dro vi til Novia fjosid, 

Ferden til Færøyene 

Lyset spres ved biler i 
øst og sør-vest Norge, 
og mange kirker holder 
gudstjenester med spe-
iderparader 1. søndag i 

advent. Et fredslysbuds-
kap skrevet av speidere 
leses opp på møter og 
guds-tjenester. (Buds-
kapet og flere opplys-

ninger finnes på sggn.
no og på facebooksiden 
Fredslyset i Norge.) 

Tekst og bilder: Ivan Chetwynd
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Fredslyset i Oslo

der en færøysk saue-
bonde ga oss en grundig 
gjennomgang av sau-
ens livssykluss, fra egg 
til slakt.

Torsdag gikk turen til 
Gasadalur på øyen Va-
gar, med smale veier ut 
på klippekanten, flere 
steder var det 100 – 150 
m rett ned i havet. 

Så dro vi til Vestmanna-
bjergene. Nå skulle vi på 
båttur. 

Båtturen under og mel-
lom klippene i West-
mannabjergene ble en 
spennende og mektig 
opplevelse. Det var også 
risikofylt og derfor ble vi 
utstyrt med hjelmer for 
å unngå å få steiner i ho-
det.

Fredag var det fottur fra 
Torshavn til Kirkjubø-
ur, med tillatelse fra de 
som eier grunnen – det 
er ikke noen friluftslov 

som gir allmuen fritt leie 
i «Guds frie natur». 

Lørdag var det tur til 
Saksun, Duvurgarder 
museum og Gjogv. Her 
besøkte vi et minnes-
merke som gjorde ster-
kt inntrykk på oss. Etter 
en storm forulykket alle 
voksne menn i bygden 
på havet, de var på fi-
ske. Lenge var bygden 
avfolket, men etter 
hvert flyttet mange til-
bake. Hendelsen satte 
dype spor i bygden og 
minnesmerket som ble 

satt opp har et sterkt 
symbol.
 
Her ser vi gutten som 
ser og lengter mot ha-
vet, moren som holder 
han kraftig i armen, jen-
ten og moren som har 
blikket vendt mot land. 
Søndag morgen dro vi 
hjem, etter en spennen-
de uke på Færøyene. 

Tekst: Jan Helge Støve
Foto  Erik Næsgaard og                                

Jan Helge Støve



Årets lite annorlunda 
Landsgilleting blev ar-
rangerat i Åhus i Skåne 
i september. Det var in-
tensivt, trevligt och kort 
- bara en eftermiddag 
och kväll, då vi direkta 
efter landsgilletinget 
hade vår Gillescoutvan-
dring. Vi var 60 delta-
gare (21 delegater med 
rösträtt från 12 Scout-
gillen samt 39 obser-
vatörer och gäster). 

Vår tidning Gillescouten 
har under fyra år kom-
mit ut med endast två 
tidningar per år, nu be-
slutade ett enhälligt 
Landsgilleting att från 
och med nr1-2022 skall 
Gillescouten komma ut 

med fyra nummer per 
år.

Efter många års gott 
och gediget arbete 
slutade Mariana Ce-
der och Leif Granéli i 
Landsgillerådet, som 
nu består av: Landsgil-
lemästare Heinz Frohm, 
Vice Landsgillemästare 
Mona-Lenah Nordbe-
rg, Landsgilleskrivare 
Inger Carlsson, Lands-
gilleskattmästare Kjell-
Åke Nordström, Inter-
nationell sekreterare 
Regitze Waida Krenchel, 
Ledamot Jan Tollsten 
(tidning och försäljning 
av Gillescoutvaror) och 
Ledamot Eva Haagen 
(medlemsregistrering).

Alla har var sin Region 
att ansvara för.

Landsgilletinget 2022

    Nytt från Sverige

Scoutgillet deltog i ett 
samarrangemang med 
kommunen och andra 
föreningar på ”Frilufts-
livets år”. Scoutgillets 
aktiviteter arrangerades 

vid Lunkeskogs våtmark 
i Övarp, strax norr om 
Kristianstad. Man berät-
tade om tillkomsten av 
våtmarken, och Inger 
Mattson informerade 

om Gillescouting. Längs 
en naturskön slinga 
fanns ett tipsspår, där 
även kast med livlina 
och bollar ingick. Ett 40-
tal deltagare hade hör-

sammat inbjudan och 
fik en trevlig höstdag 
tillsammans. Nu hoppas 
man att det resulterar 
i nya medlemmar till 
scoutgillet.

S:t Georgs Scoutgille i Kristianstad

Scoutgillet i Västerås 
kan nu äntligen åter igen 
träffas en gång i måna-
den hemma hos Björnar 
och Gunilla på Kyrkbåts-

gatan i Västerås. Här 
har man mysigt - med 
goda smörgåsar medan 
man pratar och klipper 
och klipper. 

250 kg frimärksvaror 
levererade efter Lands-
gilletinget till köparen i 
Danmark i form av för-
stadagsbrev, vykort och 

andra postala artiklar.

S:t Georgs Scoutgille i Västerås
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För att ha möjlighet att 
träffas åtminstone en 
gång per år har S:t Ge-
orgs Scoutgillen i Sve-
rige vartannat år om-
växlande Landsgilleting 
och Gillevandring. På 
grund av pandemin var 
Gillevandringen 2020 
uppskjuten ett år.

Gillevandringen 2021 
på Österlen i Skåne blev 
med bravur arrangerat 
av S:t Georgs Scoutgil-
le i Kristianstad. Vi var 
ca 50 gillescouter som 

under måndagskvällen 
checkade in i Degeber-
ga stugby. I de idylli-
ska omgivningarna och 
mycket omväxlande 
väder vandrade vi un-
der tre heldagar korta-
re eller längre sträckor. 
Vandringslederna gick i 
ett mycket vackert om-
råde genom skog, böl-
jande åkermarker, stora 
blommande ljunghedar, 
småbyar och vackra 
sandstränder. Varje 
dag fanns en alterna-

tiv minibusstur, så de 
som hade svårare att gå 
också kom ut till Skånes 
sevärdheter och vackra 
natur.

På kvällarna hade vi lä-
gerbål och underhåll-
ning med bland annat 
”Kalas på skånska” med 
Skånes berömda spet-
tekaka. Vi fick höra om 
snapphanar och göingar 
som var fienden och ett 
tjuvpack - lite lustigt för 
mig, som är född och 

uppvuxen i Danmark 
och alltid har betraktat 
dem som stora hjältar.

Festmiddagen bestod 
av helgrillad gris och 
avslutades med ett 
ljusspår, som ringlade 
in i Degeberga hem-
bygdspark. Här deltog 
vi i ihållande regn i en 
mycket stämningsfull 
kvällsmässa.

S:t Gillescoutvandringen

Scoutgillet Carl Jo-
han arrangerade i sep-
tember regionträff för 
Västra Regionens tre 
scoutgillen Apelhult 
(Borås), Fallfåran (Trol-
lhättan) och Carl Johan 
(Göteborg). Träffen 

arrangerades som en 
skärgårdsutflykt med 
båt till Vrångö i Göte-
borgs södra skärgård, 
där det var enskild van-
dring i vackert väder 
längs olika leder efter 
tycke, smak och förmå-

ga. Deltagarna hade 
fått med sig en karta 
över ön med informa-
tion om vad som fanns 
att se längs de olika le-
derna.

Vandringen och vistel-
sen på Vrångö avsluta-
des med en gemensam 
middag i öns restaurang 
och vandring tillbaka till 
båten för återfärd till 
Saltholmen i Göteborg.

S:t Georgs Scoutgille Carl Johan i Göteborg

Tre Renar är ett Scout-
gille i Västerbotten med 
17 medlemmar. De kom-
mer från Nordmaling, 
Umeå, Vännäs, Tavelsjö 

och Robertsfors - bilväg 
från nord till söder är 110 
km. De har en årlig gille-
vandring, som på grund 
av medlemmarnas höga 

ålder efterhand har bli-
vit en grillvandring. Ett 
litet tipsspår gör att alla 
får röra på sig. Efter ma-
ten delar man på sig, så 

de som orkar vandrar i 
1 - 2 timmar och övriga 
stannar kvar och löser 
världsproblem.

S:t Georgs Scoutgille Tre Renar i Umeå
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Da jeg skulle i gang med 
at redigering af nærvæ-
rende Nyhedsbrev, blev 
jeg slået af de mange  
forskellige bogstavty-
per, der blev anvendt,  
samt logoets mange 
krummelurer, som gjor-
de det vanskeligt at lave 
en fornuftig indplace-
ring i et sidelayout, idet 
det ikke har nogle vel-
definerede fixpunkter. 
Som eksempel: Skal det 
holde bundkant med et 
billede (eller topkant), 
hvor er så hhv. bund og 
top. Skal det flugte med 
en venstre margin, hvor 

finder jeg så noget enty-
digt at flugte med?

Jeg bad vores PR-kordi-
nator komme til at lave 
et forslag til et nyt logo 
til NBSR – uden de man-
ge krummelurer, som 
entydigt viste, hvilke 
lande, der var medlem 
af netop denne un-
der-region, og nemme-
re at håndtere grafisk 
end det nuværende. Det 
fandt jeg, var et rigtig 
godt forslag, hvorfor jeg 
vælger at fremlægge 
det som et alternativ.

Skrifttypen i logoet er 
valgt, dels fordi den er 
let, dels fordi den giver 
association til de lidt 
kantede runer, som blev 
brugt i bl.a. Norden, til-
bage i Vikingetiden.
Skrifttypen i den skrev-
ne del af Nyhedsbrevet 

er valgt til Corbel, som 
er en almindeligt fore-
kommende skrifttype 
på de fleste pc’er, og 
som samtidig er meget 
letlæselig.

Forslag til ændring af NBSR-logo

Freds ljuset från Bet-
lehem - eller rättare 
lågan, hämtades hos 
Karmeliternunnorna i 
Glumslöv utanför Hel-
singborg den 13 no-
vember, för att efter en 
ceremoni i scoutmuseet 
i Råå starta resan ut i 
Sverige. Årets fredsljus-
budskap var skrivit av 
Erik Austvik och lästes 
vid ceremonin av Yvon-
ne Austvik.

Knappt 30 Gillescouter 
och scoutledare kör 
Fredsljuset den 1 786 
km långa vägen mel-
lan Helsingborg och 
Kiruna samt flera tvär-
gående förgreningar. 
Fredsljuset transporte-
ras även med båt från 
Stockholmsområdet till 

Åbo i Finland. När detta 
skrivs, den 28 novem-
ber, vilar lågan upp sig i 
Robertsfors i Västerbot-
ten i flera dagar - vän-

tar på en bilreparation i 
Skellefteå.

Fredsljuset från Betlehem

Text: Regitze Waida Krenchel, LGIS, Sverige, 
om Carl-Johan-gilet: Gjermund Austvik
Bilder:  Bertil Nilsson och
Regitze Waida Krenchel
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God læselyst.
YIF Birthe Ømark
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