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Til alle DGL og GL
Landsgildeledelsen beder alle DGL og GL om at
videreformidle Nyhedsbrevet 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

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse
Benedikte fylder 75 år
Sct. Georgs Gilderne i Danmark har modtaget
invitation for 2 personer til deltagelse i reception på Eremitageslottet den 10. maj 2019.
LGM Helmut Werth og LGS Paula Mikkelsen
deltager.
Gaven fra Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en
check på kr. 10.000,- til fri donation til en af
prinsessens mærkesager.

Dannebrog bliver 800 år
Den 15. juni 2019 fejrer Danmarkssamfundet
Dannebrogs 800 års jubilæum med arrangementer over hele landet.
Landsgildeledelsen opfordrer alle gilder og
distrikter med faner til at deltage.
Program for dagen findes på
www.danmarkssamfundet.dk

Nyhedsbrev contra Sct. Georg
Lad os tage Sct. Georg først. Sct. Georg er vort
sædvanlige medlemsblad.
P.t. i starten af april har ca. 400 gildebrødre
allerede ændret modtagelsen af bladet fra
papirform med post til digital modtagelse. Det
er et rigtig flot udgangspunkt for den fremtidsplan, landsgildeledelsen og distriktsgildemestrene tidligere har nævnt: Sct. Georg
omlægges i fremtiden fra papir og postomdelt
blad til digitalt blad.
Bed din kansler om at ændre din registrering af
bladet fra papir til digitalt, hvis du ikke allerede
har gjort det.
Sct. Georg udkommer indtil videre 6 gange om
året, men i de kommende måneder arbejder
landsgildeledelsen ihærdigt på muligheden for
at skære i antal numre fra år 2021. Indtil da
bygger vi videre på den digitale udsendelse.
Men mere om det senere.
Og så Nyhedsbrevet.
Nyhedsbrevet og Sct. Georg er to forskellige
medier.
Nyhedsbrevet er beregnet til hurtige udsendelser, korte(re) meddelelser og vigtig, tidsbegrænset information.
Derfor udsendes Nyhedsbrevet elektronisk til
alle ledelsesmedlemmer, som så anmodes om
at viderebringe til alle lokale gildebrødre.
Landsgildeledelsen og landsgildekontoret arbejder på at oprette mulighed for, at landsgildekontoret udsender til alle gildebrødre på en
gang, men det ligger af tekniske grunde lidt
ude i fremtiden.
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DIS og DUS stævne

Medlemsregister

I marts måned har der været holdt henholdsvis
DIS- og DUS-stævne.
Landsgildeledelsen opfordrer alle distrikter til
at give de deltagende ’embedsmænd’ plads på
distriktsgildetingene til at fortælle om input,
nyheder og gode ideer fra disse to stævner.
På den måde får vi alle glæde af den investering, vi lægger i disse arrangementer.

For at nå vore gildebrødre på den hurtigste
måde bruger landsgildekontoret oplysningerne
i medlemsregisteret mere og mere.
Især er oplysninger om telefon og mailadresser
vigtige.
Alle gildebrødre kan på hjemmesidens Medlemsside se deres egne registrerede oplysninger – og kontrollere disse – i medlemsregisteret, men indgangen er ’brugernavn’ og
’password’. Begge dele oplyses af gildekansleren. De to oplysninger om brugernavn og
password kan din kansler se på dit registerblad.

LGT2019 i Vejen
Vær opmærksom på at sidste tilmeldingsfrist er
15. maj 2019.

Gildeledelseserklæringer
Til alle gildekanslere – også distriktsgildekanslere: HUSK at indsende gildeledelseserklæringen til landsgildekontoret, så snart I har afholdt
gildeting.

Med disse to oplysninger i hånden kan alle gå
ind på www.sct-georgs-gilderne.dk/medlem og
se egne oplysninger. Der kan ikke rettes, det
kan kun kansleren, men er der fejl i oplysningerne, er det vigtigt at få dem rettet hurtigt, hvis
ikke der skal mistes information. Især ved mailadresser er det vigtigt, at tegn som . (punktum)
– (bindestreg) og _ (understregning) er korrekte.
Pernille fra landsgildekontoret tager i maj måned ud til aftenmøder i to jyske distrikter for at
hjælpe gildekanslerne i brugen af medlemsregisteret. Denne orientering kan også ske i andre
distrikter, det er bare at kontakte Pernille. I de
to nævnte aftenmøder deltager også LGUS
Bente Christensen for at besvare spørgsmål
vedr. persondataforordningen.

Ledelseserklæringer findes på hjemmesidens
Medlemsside under
• Materialer
o Materialer til download
▪ Det administrative
• Indberetninger

Medlemspleje
Sørger I for transport af dårligt gående til jeres
arrangementer??
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Jubilæumsnåle
Sct. Georgs Gilderne i Danmark har i mange år
haft mulighed for at fejre vore gildebrødre med
en jubilæumsnål.
Jubilæumsnålene fordeles fra landsgildekontoret.
25 og 40 års jubilæumsnål skal købes af gildet,
de koster kr. 55,- pr. stk.
Jubilæumsnåle fra 50 år, 60 år og opefter (med
5 års interval) sendes fra landsgildekontoret til
distriktsgildemesteren (ca. 14 dage før jubilæumsdato) sammen med et lykønskningskort fra
landsgildemesteren.
Såfremt gildet eller den berørte gildebror ønsker anden uddelingsform, kontaktes distriktsgildemesteren. Jubilæumsnålene fra 50 år og
opefter betales af landsgildet.

Jubilæumslejr på Stevninghus
SSC2019 er en lejr arrangeret af Det Danske
Spejderkorps for at markere 50 året for den
første lejr på Stevninghus, som ligger ved
Aabenraa i Sønderjylland.
Lejren er fra tirsdag den 16. juli 2019 til torsdag
den 25. juli 2019.
Man søger hjælpere til aktiviteterne. Alle aktiviteter er forberedt, så man skal ’bare’ være
der. Materialer m.m. er på pladsen.
Aktiviteterne er beskrevet på
http://ssc2019.dk/wpcontent/uploads/2019/03/AktivitetskatalogDK.pdf
Der er alle mulige spejder/vikingetemaer
f.eks.: Koder og signaler, Medie, Knob,
Mærkeræs, Jern, Træ, Ler ….

Inspirationsmateriale
På hjemmesidens Medlemsside under ’Materialer til download’ og ’Inspirationsmaterialer’
kan I finde forskellige inspirationsmaterialer,
som I er velkomne til at bruge.
Det drejer sig om Gildemestertaler, Højskoler,
Samtalespil og meget andet.
Ligger du inde med materiale, som du mener,
at flere kan have glæde af, bedes du sende det
til LGUS@sct-georg.dk.

Måske er der nogen, der har lyst til at fortælle
om, hvordan det var at være på lejr for 50 år
siden.
Der kan findes flere oplysninger på
www.ssc2019.dk
Tilmelding kan ske på
https://camp.ssc2019.dk/jobs
LGL opfordrer alle, der har lyst til at få en stor
spejderoplevelse, til at melde sig.
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