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Distriktsforum 2019
Lørdag den 26. og søndag den 27. januar 2019
mødtes 19 DGMer, udvalgsmedlemmer fra KU,
IU, PR og LGL.
Det blev en meget udbytterig weekend. Den
overordnede debat går i øjeblikket på strukturændringer i Sct. Georgs Gilderne i Danmark
(SGG), og som start på dette havde LGL udsendt forslag til nye vedtægter (love).
Efter Gildemesterstævnet i september 2018
var alle enige om, at der skulle handlinger til,
hvis vi skal have mulighed for at bære SGG
videre i fremtiden.

Husk at forslag til LGT skal indsendes til
landsgildekontoret senest den 31. marts 2019.

Sct. Georg og omkostningerne dertil blev
grundigt drøftet på det netop gennemførte
Distriktsforum i Horsens, og der var i distriktsgildemesterkredsen overvejende tilslutning til,
at Sct. Georg snarest muligt skal udkomme
udelukkende i elektronisk form, så omkostningerne til bladet kan reduceres væsentligt.
LGL og PR-udvalget arbejder videre med dette
for øje.

For LGL var det vigtigt at få afklaret, om DGMerne og LGL kunne finde fælles ’fodslaw’. Og
det kunne vi. Efter megen debat var vi bl.a.
enige om, at vi indstiller til LGT19, at LGL
fremover udgøres af en administrativ ledelse
på 3 personer.
At distrikterne har hvert deres projektprogram, er ingen i tvivl om. Der er forskel på et
distrikt i Nordjylland og på Lolland-Falster.
Men aktiviteterne er fremover distrikternes
ansvar.
Der var debat om mange emner og også
nogen, som vi ikke nåede.
Men nu reviderer LGL sit forslag til vedtægtsændringer og fremsender dette forslag ultimo
februar til DGMerne og til landsgildekontoret.
Et dejligt Distriktsforum hvor det blev klarlagt,
at vi alle arbejder efter at styrke gildernes
fremtid.
Kirsten, LGK

Oplysning til alle gildekanslere
Jo mere vi bruger medlemskartoteket til kommunikation med og iblandt gildebrødrene, jo
mere konstaterer vi, hvor vigtigt det er, at
kartoteket hele tiden er opdateret.
Især mailadresser er vigtige! Selv et lille forkert
punktum kan hindre, at modtageren får de
oplysninger, som er beregnet på vedkommende.
LGL beder derfor alle kanslere gennemgå
medlemskartoteket, så især mailadresser er
korrekte og kan bruges.

– spejderidéen for voksne –

side 2

Registrering af medlemmer, der skal
modtage Sct. Georg elektronisk
LGL har efter Distriktsforum i januar indgået
aftale med DGMerne om, at vi alle arbejder
videre med at gøre modtagelsen af Sct. Georg
digital, og med tiden næsten helt erstattes
med Nyhedsbrevet.
Allerede nu kan gildekanslerne markere for
modtagelse af Sct. Georg digitalt i medlemskartoteket.
Markeringen foretages under ”kategorier”,
hvor der sættes hak i ”Sct. Georg elektronisk”,
og samtidig slettes hak i ”SctGeorg papir”.
Husk at slutte ændringen med at trykke på
”GEM”-knappen nederst i billedet.

Så skulle ændringen være registreret.

Undervisning i brug af medlemskartotek

Europakonference Bremen
21.-25. august 2019
Så er chancen her for at deltage i et internationalt arrangement lige syd for grænsen.
Der venter dig fire dage med oplevelser, lejlighed til at møde gildebrødre fra hele Europa,
deltage i workshops og samtaler om gildearbejdet i andre lande i Europa og skabe nye
kontakter.
Du vil opleve den højtidelige åbningsceremoni,
en guidet tur i Bremen, udflugt til Bremerhaven med adgang til museerne, officiel modtagelse på rådhuset, gallamiddag i Rådhuskælderen, underholdning ved lokale musikanter
o.m.a.
Konferencen afholdes på Hotel Maritim midt i
byen – Pris pr. person inkl. overnatning: Hotel
Maritim: Enk.vær. 645€ / D.vær 530€
Vandrerhjem: Enk.vær. 470€ / D.vær 430€
Uden overnatning: 345€

Pernille på landsgildekontoret arbejder i
øjeblikket på installering af TeamViewer på
landsgildekontorets PCer.

Tilmelding senest den 31. marts 2019.

Med dette program installeret kan Pernille ved
opringning til landsgildekontoret fra jer se med
på jeres PC (efter adgangsaccept fra jer) og på
den måde guide jer igennem diverse indrapporteringer.

Kontakt evt. IU hvis du vil vide mere – og
fortæl os gerne, hvis du har lyst til at deltage
og leder efter nogen at følges med.

Pernille er også indstillet på, hvis et distrikt
ønsker det, at deltage på et distriktsmøde for
kanslere, og instruere i brugen af registeret.
Hvis I ønsker dette, så kontakt Pernille på
landsgildekontoret.

Information og tilmeldingsformularer på
hjemmesiden under Internationalt.

Grib chancen! Det er helt tæt ved grænsen!

HUSK OGSÅ:
DIS-stævne 16.-17. marts 2019 … er der en
deltager fra DIT distrikt? Tal eventuelt med
din DIS.
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DUS-stævne
Landsgildekontoret
Der afholdes DUS-stævne på Frydenborg ved
Kolding den 30.-31. marts 2019.
Hvis du har noget, du gerne vil have med på
stævnet, er du velkommen til at kontakte KU.

LGL gør hermed opmærksom på, at landsgildekontoret vil være lukket fra fredag d. 1. februar til
og med søndag d. 24. februar på grund af
vinterferie.
Du kan altid ringe eller skrive til et medlem af
landsgildeledelsen, hvis du har behov for hjælp.
Mails vil blive læst og besvaret jævnligt af LGK.

Deltager Jeres DUS ????

Landsgildekontoret er ellers bemandet
mandag – torsdag og med telefontid fra kl.
10.00-14.00.

Omsorgspolitik for Sct. Georgs
Gilderne i Danmark

Billeder fra kontoret:

I Plan 2017-2019 beskriver vi under punktet
Medlemspleje, at LGL arbejder videre med en
omsorgspolitik.
Men som med de øvrige punkter i planen, skal
dette arbejde ske i samarbejde med de lokale
gilder.
Derfor: Har I tænkt på og talt om, f.eks. hvordan I tager jer af de gangbesværede?
Fortsættelse følger i næste Nyhedsbrev.

Til alle DGL og GL
Send Nyhedsbrevet videre til alle jeres gildebrødre, så informationerne når ud til samtlige
medlemmer.
Har du selv materiale til Nyhedsbrevet, kan du
sende teksten til kontoret@sct-georg.dk
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