Trondheim, 21. januar 2018
Sør-Trøndelag krets av NSF

100-års jubileum - markering av St. Georgs dag
Kjære speidervenner: Jeg viser til hyggelig telefonkontakt med kretsleder Lise Brekken vedrørende markering av St. Georgs dag.
Det er selvsagt viktig for oss alle at arrangementet blir vellykket. Siden kretsen i år feirer sitt
100-års jubileum med flere arrangementer som sikkert vil bidra til å synliggjøre speidingen, så
må St. Georgs dag ikke bli noe unntak! Det er da viktig at alle grupper deltar slik at speiderne
føler at de er en del av et stort fellesskap. Jeg vil spesielt nevne flaggborgen som et høytidelig
og samlende innslag i arrangementet. Måtte St. Georgs dag 2018 bli preget av en vakker
flaggborg, og så glemmer vi at det i fjor kun var ett eneste flagg med!
Det vil i år bli 5. året på rad markeringen av St. Georgs dag blir lagt til området rundt og i Ilen
kirke. Kirken er ganske stor - det er plass til 600 personer ved spesielle anledninger, og vi satser
på at mange speidere og ledere - gjerne med familie og venner - vil delta. Vi skal jo jubilere!
Etter kontakten med kretsleder foreslås følgende program:
Kl. 1730: Speiderne møter på Trondheim torg for defilering i Kongens gate frem til Ilen kirke.
Kl. 1815: Bykonkurranse for småspeiderflokker og for speiderpatruljer (to "klasser") starter.
Kl. 1915: Speidergudstjeneste i Ilen kirke (gudstjenesten vil da være ferdig ca. kl. 2000).
Det er viktig at bykonkurransen - der alle hjelpemidler er tillatt - starter kl. 1815 slik at vi
unngår stress. Den må være avsluttet kl. 1900 slik at alle er på plass i kirken til prosesjonen
med flaggborgen starter presis kl. 1915.
Bykonkurransen er planlagt gjennomført på omtrent samme måte som
tidligere, og det vil ikke være noen ulempe å se seg om i Kongens gate
under defileringen! Også i år vil beste småspeiderflokk og beste speiderpatrulje bli premiert med Løvepatruljens diplom innrammet. Tidligere
tilbakemeldinger vedrørende konkurransen har vært meget positive, så
Løvepatruljen ser frem til å utfordre både små og store på kunnskap om
den flotte byen vår. Flokkene og patruljene kan motta hjelp fra hvem de
måtte ønske.
Som nevnt for kretsleder har Ila-artisten Børge Pedersen med sin gitar lovet å hjelpe oss med
sangen. Han nyter stor popularitet - ikke minst i lokalmiljøet - og jeg er sikker på at han vil
stimulere oss alle til å bli med på de kjære speidersangene gudstjenesten vil by på.
Med ønske om at speidergudstjenesten blir en høytidsstund for oss alle!
På vegne av Løvepatruljen av 04.11.1910,
med optimistisk Løvehilsen,
Tore How
Løvefar

