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Foreningen har hatt 57 medlemmer i 2018.
Stavanger Guideforening er medlem i Norges Guideforbund (NGF).
12 medlemmer bestilte ID-kort fra NGF.

Styremøter
Det ble avholdt 6 styremøter i 2018. Til alle styremøter har også varamedlemmene fått
innkalling. Styremøtene ble frem til sommeren 2018 holdt i Sør-Vest reisers lokaler. Fra
høsten har vi holdt styremøter i GC sin kantine på Strandkaien.

NGF møter
NGF sitt landsmøte fant sted i Drammen 9-11 mars 2018. Dette er et kostbart arrangement
og SGF sitt styre valgte å kun være tilstede på selve årsmøtet på lørdagen. Referat fra møtet
er sendt alle medlemmene i SGF. NGF har følgende webadresse:
www.norgesguideforbund.no

SGF og Guidecompaniet
Vi samarbeider veldig godt og har gjennom året hatt flere møter.

Guidekurs
Det ble gjennomført 150 timers guidekurs i samarbeid med Stavanger Guideforening og
Guidecompaniet. Det ble utdannet 22 guider på følgende språk: norsk, engelsk, tysk, dansk,
serbisk, polsk, spansk, fransk. Medlemmer i SGF hadde anledning til å delta på noen av
kurskveldene.

Besøk på nyoppussede Hotel Atlantic
20 februar fikk vi komme på omvisning på et flott nyoppusset hotel.

Årsmøte
22 mars ble SGF`s årsmøte avholdt i Frida Hansens hus. 18 medlemmer var tilstede.

Oljemuseet
9 april hadde vi omvisning på Oljemuseet. 9 guider møtte opp.

Kick-off møte

Dette ble avholdt 10 april i Jernaldergårdens nye bygg på Ullandhaug. Her ble det gitt
informasjon om sesongen 2018. Årets nyutdannede guider fikk utdelt diplom. SGF
presenterte seg og vi delte ut velkomstbrev med informasjon om vår forening. Vi fikk
informasjon om nybygget og anledning til å kikke oss rundt.

Førstehjelpskurs i regi av Guidecompaniet
Alle guider fikk tilbud om å delta på kurset som ble avholdt 7 mai. Det er viktig som
guide hele tiden å holde seg oppdatert på området.

Omvisning på MUST, avd Stavanger Sjøfartsmuseum
Her møtte 12 guider, vi fikk en flott omvisning på museet og ble fortalt Stavangers
sjøfartshistorie og fikk se mange skip, bilder og besøk på rederkontoret. Vi var også
innom Stavanger Sømandsforening sine lokaler og fikk med oss foreningen sin
historie.

Diverse
3 planlagte turer ble kansellert pga lite påmelding

Oppsummeringsmøte
Styret inviterte alle guider til et tilbakeblikk på sesongen 2018. Møtet fant sted i 2.etg
på Frida Hansen huset 26/9. 19 guider møtte fram. Mange ting ble tatt opp. Wenche
fra GC kom og svarte på noen av de spørsmålene som kom frem under møtet.
Referat fra møtet ble sendt alle medlemmene.

Gamle Rogaland
1/11 var 14 guider med på omvisning på veteranskipet Rogaland som ligger ved
Strandkaien. Skipets spennende og dramatiske historie ble fortalt og vi fikk en fin
omvisning på skipet. Det ble servert kaffe og kaker til slutt.

Julebord Stavanger Guideforening
I 2018 ble julebordet avholdt 21 november in en nyoppusset underetasje i Frida
Hansen huset. 14 guider møtte. Det ble servert tradisjonell norsk julemat, kaker og
kaffe. Stemningen var god og det er mye «lått og løye» når pakkeleken finner sted
blant voksne.

Julebord Guidecompaniet
Årets julebord fant sted 10 desember. Først var vi samlet til en fin julekonsert i
Bispekapellet hvor Tastakvins underholdt med sin vakre sang. Etterpå gikk vi til tante
Emmas hus i Kongsgaten. Her var det dekket fint julebord, nydelig julemat og
kjempehøy stemning blant over 50 guider, Wenche og jentene må takkes for en flott
førjulskveld.

Årets juletur
14 desember drog 4 guider avgårde med toget til Julebyen Egersund. Vi spaserte
ned til byen og her var det lagt inn besøk ved kontoret til Magma Geopark. Her ble vi
tatt imot av daglig leder Pål Tjømø og hans medarbeidere. Vi fikk spennende og
interessant informasjon om Geoparker. Etterpå ble det en liten byvandring. Ingen
utflukt uten god mat, og den ble inntatt på Hauen kro. Et besøk i Egersund kirke ble
også lagt inn. Det flott Julemarkedet med sine ca. 90 boder var vi selvsagt også
innom.

ALLE GUIDER ØNSKES EN FLOTT GUIDESESONG 2019

