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Administrasjon
Styret
Gildemester

Bjarne Gunnar Eide

Visegildemester

Einar Ellingsen

Kasserer

Wenche Eide

Sekretær

Inger-Helene Lægdene

Styremedlem

Rune Fauskanger

Styret har hatt 2 møter i 2018 foruten kontakt gjennom telefon og e-post.
Gildetinget ble holdt 23. januar og valgmøtet 20. november.

Utvalg
Revisor
Valgkomite
Distriktsutvalg
Vårtur
Rebusløp
Reisekomite
Fellowshipdagen
Julemøte
Web-master

Erik Næsgaard
Jan Alfred Skulstad, Olav Aspholt, Anne-Mari Iversen
Bjarne Gunnar Eide, Einar Ellingsen
Brynjulf Eide
Turid og Per Olaf Tangen
Erik Næsgaard
Trond og Guri K. Sværen, Tor Pettersen og Per Johannesen
Kjellfrid og Christen Larsen, Arnt og Ingunn Tefre
Claus Arne Wilhelmsen

Gildets arbeid
Møter
5 møter er holdt i det faste lokalet, Thesen og Halvorsens Aldersboliger.
•

23. januar
Gildeting
35 medlemmer
Etter åpning og 5. minutter St. Georg ble tinget gjennomført med godkjenning av
innkalling, dagsorden, årsmelding og protokoll. Regnskap for 2017 og budsjett for
2018 ble lagt fram og godkjente. Terminliste ble lagt fram og medlemsliste ble
kontrollert.
Einar Ellingsen orienterte om temaet: Deling av bilder på nett og i sosiale medier.
Per Johannesen viste bilder og fortalte om livet i fjære, og orienterte også om den
nye boken sin.
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•

20. februar
Gildemøte
Fløibanen 100 år
32 medlemmer og 5 gjester
Direktør Anita Nybø tok oss med på en spennende reise med Fløibanen gjennom 100
år. Det ble en historisk reise med Waldemar Platou i spissen. Vi fikk innblikk i
utviklingen fram til dagens konsept der. Konsernet består i dag av Fløibanen AS og
Fløirestauranten AS. Fløibanen driver Fløistuen butikk og kafé og Fløien Aktiv. I tråd
med nye trender satses det på lokal mat, rydding av området ved hjelp av geiter og
mange ulike aktiviteter for besøkende.

•

20. mars
Gildemøte
«Min kaukasiske reise»
31 medlemmer
Erik Næsgaard viste bilder og fortalte om sin reise til Georgia og Armenia.
Georgia:
Hovedstad: Tiblisi, der det er varme kilde, offisielt våpenskold med St. Georg og
dragen. Landet har hatt store omstillinger etter oppløsningen med Sovjet, ønsker nå
å bli medlem av EU og Nato. Mange klimasoner, noen steder drives vinproduksjon.
Gjestfrihet og god mat.
Armenia: Et fjelland der 90 % av befolkningen er fattige eller hører til middelklassen.
I sovjettiden var det mye forurensning fra kjemiske fabrikker. Jerevan er en mer
moderne by som har utsikt til Ararat. Her drives fruktdyrking.

•

18. september
Olje og fiskeproblematikk
33 medlemmer
Forsker Elin Sørhus ved Havforskningsinstituttet holdt et interessant foredrag om
konsekvenser av oljens påvirkning på utviklingen av egg og fiskeyngel.

•

20. november
Valgmøte/Fortelling om tur til Finnskogen
32 medlemmer
Valgkomiteens innstilling på nytt styre:
Gildemester:
Guri Kaland Sværen (1 år)
Styremedlem:
Mona Berentsen
(2 år)
Styremedlem:
Arnt Tefre
(2 år)
Styremedlem:
Rune Fauskanger
ikke på valg
Kasserer:
Wenche Eide
ikke på valg
Revisor:

Erik Næsgaard

(1år)

Valgkomite:

Bjarne Gunnar Eide
Einar Ellingsen
Inger Helene Lægdene

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.
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Inger Helene Lægdene viste bilder og fortalte om «Skogstur med kultur», en tur til
Finnskogen med St. Georgs gildene. Det ble bilder fra både norsk og svensk side av
grensen og historier om finnekulturen.

Andre møter:
•

29. mai
Gamlehaugen og Langegården
Gamlehaugen 24 medlemmer, Langegården 34 medlemmer
Dette ble et møte i strålende vær med en flott og interessant omvisning på
Gamlehaugen. Her fikk vi glimt fra gamle dagers historiske møter og nyere
restaureringers utfordringer.
På Langegården ble det kurvfest, sang, fellesskap og quiz.

•

5. desember
Julemøte
Fyllingsdalen kirke
39 medlemmer
Julemøte med opptakelse av to nye medlemmer: Anne Cecile Falsen Brække og Ole
Jostein Brække. Vi ønsker de nye medlemmene velkommen til fellesskap og glede.
Det ble et møte med sang og hygge i lys av adventstid og julens forventning.
Utlodning av medbrakte gaver ga 5020 kr som ble sendt til stiftelsen «Dråpen i
havet», frivillig arbeid for flyktninger.

Tur
9. – 10. juni

Vår/sommertur til «Flor og Fjære»

Arr.: 6. Bergen St. Georg Gilde ved Brynjulf Eide
Fellestur med 32 medlemmer fra 5. og 6. gilde.
22 medlemmer fra 6. Bergen St. Georg Gilde.
En bussreise tok gruppen mot Stavanger og Søre Hidle på vei mot målet: «Flor og Fjære» for
å oppleve et blomstrende eventyr. Underveis ble det omvisning på Sunnhordaland museum
med gamle bunader, foto fra Halsnøy kloster og miniforedrag om Hans Nielsen Hauge. Ved
målet ble det en fascinerende opplevelse av de 52000 vekstene som hvert år plantes ut.
Hjemturen søndag ble lagt via Rosendal.
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Fellesarrangement
6. Bergen St. Georgs Gilde har deltatt på følgende arrangementer for gilder og speidere.

•

23. april
St. Georgsdag i Skjold kirke
Arr. 5. Bergen St. Georgs Gilde
24 medlemmer fra 6. Bergen St. Georg Gilde
Gudstjeneste ved Bjørn Nygaard og løftefornyelse ved Dag Eikeseth.
Tema: «Med Nepal som hjemmeadresse»
Elisabeth Faugstad Gullbrå og Kjartan Gullbå jobber for Tibetmisjonen innenfor
feltene undervisning og energiteknologi. De fortalte om hvordan det er å bo og
arbeide i Nepal.

•

Friluftsgudstjeneste på Kirkebirkeland
4 medlemmer fra 6. Bergen St. Georg Gilde deltok.

•

28. august
Bilrebusløp
Arr.: Turid og Per Olaf Tangen
26 deltakere
14 medlemmer fra 6. Bergen St. Georg Gilde inkl. Turid og Per Olaf Tangen
Mange spente deltakere ventet ved Bergenshallen på dagens utfordringer. Det ble
vanskelige rebuser å løse, men alle kom seg fram til målet ved Krokeide skole.

•

9. – 16. september Bergengildenes utenlandstur til Madrid
31 deltakere
19 medlemmer fra 6. Bergen St. Georg Gilde
Gruppen ble møtt av strålende sol og 30 grader i Madrid. Guiden Josefine tok
gruppen rundt på sightseeing og utflukter. Det ble glimt av historiske bygninger og
moderne deler av byen, museer, parker og vandringer blant mange flotte bygninger.
Det ble utflukter til Toledo (står på UNESCOs verdensavliste) og Segovia hvor en bl.a.
fikk se en 2000 år gammel akvedukt bygget av romerne. Det ble også en guidet tur til
slottet Palecio Real med «historietime» og middag med påfølgende opplevelse av
flamencodans.

•

9. oktober
Syng med oss i Birkeland menighetshus
10 medlemmer fra 6. Bergen St. Georg Gilde
En hyggelig og munter kveld med «Lettsyngte sanger som vi har sunget før».
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•

25. oktober
Fellowshipsdagen i Ytrebygda kirke
Arr.: 6. Bergen St. Georg Gilde
20 medlemmer fra 6. Bergen St. Georg Gilde
Tema: Kirkens bymisjon ved Trygve S. Stabrun.
Felleshipsbudskapet ved Dag Eikeseth, felleskap, prat og sang. Orientering fra
gildene.

•

11. november
Kultursøndag i Biskopshavn kirke
Arr.: 3. Bergen St. Georg Gilde
13 medlemmer fra 6. Bergen St. Georg Gilde
Gudstjeneste i Biskopshavn kirke. Nils Agnar Eldholm orienterte om kirken og viste et
nytt kunstverk som kirken har fått. Besøk på Marias Minde der Fredslyset er
oppbevart. Søster Maria orienterte om klosteret.

Vennskapsgilde
Gildet har ikke eget vennskapsgilde, men kontakt med Stadgilde i Odense.

Fadderbarn
Seidu Kabore i SOS Childrens Village Tamale, Ghana, er gildets fadderbarn.

Kontakt med speiderne
Noen medlemmer i 6. Bergen St. Georg Gilde er med i lokale speidergrupper, andre er
direktemedlemmer i kretsene og noen er også engasjert på kretsplan.
Følgende viser aktiviteter i 2018:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kretsens historie, 1 person for NSF
Speidersenterets husstyre, 5 personer
Julemarked, 15 personer
Bymanøver, gildenes familieløype, 16 personer
Hyttesjef for Ankerhytten for Biskopshavnspeiderne K/M, 1 person
Stoltzekleiven opp for 4. Bergen Sandviken NSF, 5 personer
Lysmesse med bruk av Fredslyset i Sandvikskirken, 2 personer sammen med 4.
Bergen Sandviken NSF. Birkeland kirke 6 personer sammen med 5. gilde, 1. Øvsttun
og Nesttun 1. K/M
«Futura» K/M landsleir på Lånke i Stjørdal. 1 person hadde ansvar for ledertilbudet
på Tautra, 1 person var knyttet til servicetorget og 1 person var på besøk.
JOTA, 1 person (LA7UW) sammen med 5. Eidsvoll NSF
2 personer er med i lokal komite for OB-PS samling i Bergen 4.-7. juni 2020
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Deltakelse på gildesamlinger sentralt
•
•
•
•

Tur til Finnskogen – 6 personer
Gildetreff på K/M landsleir på Lånke i Stjørdal – 3 personer
Tur i Rondane – 1 person
Inspirasjonshelg på Sanner- 5 personer

St. Georg Gildene i Bergens turgruppe
Mange av gildets medlemmer deltar på turer med turgruppen. Dette gir felleskap, vennskap
og opplevelser i mange turområder i Bergensregionen. Dette året feiret turgruppen 10 år.
Feiringen ble holdt en onsdag med tur på Lysekloster, og høytideligheter og mat på Ole B på
Buane kai.

Hjemmeside
Gildets hjemmeside finner en på www.landseer.no og denne redigeres av Claus Arne
Wilhelmsen.

Medlemsutvikling
Medlemstallet i gruppen er dette året økt til 48. 2 nye medlemmer ble tatt opp på julemøtet.
Nye medlemmer er: Anne Cecile Falsen Brække og Ole Jostein Brække.

Sluttord
Arbeidet i gildet i 2018 har vært aktivt og godt. Samarbeid i styre og komiteer har fungert
fint, og alle har tatt sine oppgaver til stor glede for fellesskapet. Dette året har gilde også
hatt glede av utvidelse. Samarbeidet med de andre gildene i distriktet er velutviklet og
oppleves som en berikelse.

Bergen Januar 2019

Bjarne Gunnar Eide (s)

Einar Ellingsen (s)

Gildemester

Visegildemester

Wenche Eide (s)

Inger Helene Lægdene (s)

Kasserer

Sekretær

Rune Fauskanger (s)
Styremedlem
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