
 Program VÅREN 2022
Göteborgs Scoutmuseum

Lördag den 9 april ÅRSMÖTE
Äntligen har vi tänkt träffas på ett riktigt årsmöte i vår förening! Även om vi denna 
gång får hålla tillbaka ”scoutkramandet” får vi i varje fall träffas, prata, tycka och vara 
de sociala varelser som vi längtat så mycket efter i över två år! 
I skrivande stund vet vi inte exakt vilken plats vi kommer att hålla till på, men det blir i 
eller i nära anslutning till Göteborg!  Dagen är bestämd och klockslaget har vi tänkt 
skall bli klockan14.00! Mer information, formell kallelse + allt underlag kommer att på 
olika sätt tillställas er efter den 7 mars! I slutet v.10 eller början på v.11.

Lördagen den 23 april Sankt Georgsdagen. 
En av våra Mölndalskårer tänker nedlägga en sten vid vårt Scoutmonument i 
Slottsskogen denna dag, är det fler scoutkårer/motsv. som funderar på samma sak ta 
kontakt med Tomas Olsson 0702-53 43 27 eller mejla 
scoutmuseet.goteborg@gmail.com så kanske en samordning kan ordnas!

Lördagen o söndagen 21–22 maj Scoutmuseträff i Göteborg
Denna helg står Scoutmuseet Göteborg värd för en gemensam träff för Sveriges 
Scoutmuseer! Deltagare blir de som närmast arbetar med de olika samlingarna för att 
utbyta åsikter, men också diskutera gemensamma aktiviteter på kommande storläger 
mm. Är någon intresserad att delta var vänlig kontakta vår ordf. Lennart 0707- 14 23 
31 eller mejla scoutmuseet.goteborg@gmail.com 

Lördagen den 28 maj FÅGELSÅNG
Förhoppningsvis kan vi uppleva Näktergalens sång på Ragnhildsholmen i Nodre Älv, 
om inte får vi njuta av andra fåglar det historiska området och den vackra Naturen, ev. 
besöker vi också en närliggande fågelstation! 

Lördagen den 11 juni TÖSSLANDA GÅRDEN
Vi lägger en halvdag i området kring Lilla Edet, en ort med 1000-åriga historiska och 
kulturella anor, vi besöker Tösslandagården, försöker hinna med en enklare sopplunch 
medger tiden hinner vi kanske med ytterligare någon kulturell upplevelse! Självkostnad
för förtäring, samt mindre besöksavgift ca 20: -  + reskostnader. Förhandstitta gärna 
på; Tösslandagården (vastsverige.com)   

OBS! För både 28 maj och 11 juni gäller följande;
Resor med bil från/till Göteborg kan samordnas. Ev. frågor om själva besöket ring 
Berth 0702- 81 25 50 önskas samordnad resa, alt. tillgång till bilplats, kontakta Per-Eric
0705- 56 12 22 eller mejla  scoutmuseet.goteborg@gmail.com 

Till fastställda aktiviteter gör anmälan SNARAST du kan, (vid begränsat antal 
gäller ”först till kvarn”) men SENAST 10 dagar innan resp. arr.
Information om samlingsplatser klockslag mm skickas/meddelas anmälda 
deltagare!

OBS! För deltagande I våra gemensamma aktiviteter gäller fortsatt att du är fullt
vaccinerad mot Covid-19, om du erbjudits vaccin! Samt fri från förkylning!

Välkommen!
Information kommer också finnas på; Startsida - Scoutmuseet Göteborg 
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