Medlemsbrev
Hösten 2022

Bäste museimedlem vare sig du nu är en fysisk eller juridisk person!
Så äntligen får du/ni ett livstecken från oss på Scoutmuséet i Utby i gränstrakterna av
Göteborg och Partille!
Nu blir det nästan ”korvstoppning”! För det händer SÅ MYCKET i och tillsammans med
Scoutmuséet i höst! Så gå nu och fixa dig en fika, hämta din kalender, en penna eller skriv in
ALLA dessa viktiga händelser i din ”smarta” mobil!

FÖRST EN REFEXTION OCH INLEDNING
Jag hoppas att ni ALLA kommit igång med höstterminen, en hösttermin som förhoppningsvis
blir någorlunda av det ”normala slaget”! Att vi åter kan träffas och umgås med varandra på
vanligt sätt, utan att betraktas som omkringvandrande ”smittbomber”! Man läste i skolan om
hur en del medmänniskor betraktades på spetälskans tid vid vår tideräknings början, nu tror
jag mig nästan veta hur det i någon mån kan ha känts, ur båda perspektiven! Sedan var det
självklart ”sju resor” värre vad avsåg möjligheten till hjälp för de verkligt drabbade, Så jag är
glad att jag föddes ca 2000 år senare! Men nu får vi lämna detta bakom oss! PUNKT SLUT!

ARBETET MED OCH PÅ MUSEET ÄR I FULL GÅNG
Ett antal av oss på museet är igång sedan en tid tillbaka med olika aktiviteter! Innan vi
lämnade för sommarens olika mer ”egna och privata” åtaganden hade vi röjt ur merparten av
förrådslokaler som vi ett antal år hyrt för en del av våra scoutartefakter! Varför? Jo, dels var
det nödvändigt för oss idag få en uppfattning om vad vi hade och vad vi behöver ta tillvara för
museets räkning. Men också för att få ”kapat” onödiga kostnader i form av t ex hyror! Vi har
därför sagt upp ALLA våra externa förrådslokaler för att göra en ny förhandling under hösten
och från årsskiftet åter hyra in ett mycket begränsat förrådsutrymme vi nu anser oss behöva
ytterligare några år! Ett problem med dessa förrådsutrymmen är inte enbart kostnaden, utan
det är också placeringen, 3 – 4 jättejobbiga ”trapplöp” upp till en vind! Inte särskilt bra för
någon av oss som jobbar med museet idag! Så på sikt måste vi HELT bort från detta!

EN HÄNDELSERIK HÖST 2022 KAN UTLOVAS
Vi fortsätter med våra träffar på helgfria måndagar mellan 11.00 – 14.00 under höstterminen!
Men vi kommer att göra så mycket mer, vi försöker bland annat dra igång en studiecirkel och
s k kulturaktiviteter i samverkan med vårt studieförbund
. Du kan läsa mer om
detta vidare i brevet, och på vår hemsida; se länkar sist i detta brev nedan!

STUDIECIRKEL I SAMVERKAN MED
Vi måste bli fler som jobbar med våra museala frågor, så i samverkan med SENSUS vårt
studieförbund, drar vi igång en studiecirkel med syftet och målet att lära oss mer om
museiverksamhet, registrering, arkivering mm! Redan måndagen den 26 september sparkar vi
igång, blir det för tajt för dig att starta redan då, kan du inleda ditt deltagande 3 oktober eller
som senast den 11 oktober! Minst nio deltagartimmar måste du få ihop under hösten, men det
bör inte bli några bekymmer! Så ”häng på” jag tror det kan bli både roligt och spännande! Har
du en kompis som inte råkar vara medlem hos oss, så kan denne ändå hänga med om intresse
finns för museala frågor i största allmänhet! Skulle denne kompis sedan önska bli en av våra
stödmedlemmar senare kommer vi att bli mer än JÄTTEGLADA! Mer om detta finns som
sagt att läsa i länkar som bifogas till vår kalender på vår hemsida! Se nedan!
KONTAKT MED FÖRENINGSARKIVET/REGIONARKIVET
En del av det vi i museet förvarar, särskilt det som rör historiskt skrivna dokument i form av
protokoll, brev, inbjudningar mm hör kanske bättre hemma på Föreningsarkivet dessa har
också betydligt bättre möjlighet att bevara sådant ur ett hållbarhetsperspektiv! För
forskningsändamål om t ex olika folkrörelser är också detta en bättre plats! Kontakt har därför
tagits med Regionarkivet här i Västra Sverige för att bli ”lotsade” rätt med vad som är viktigt
för oss ur detta perspektiv! I höstens program finns också möjlighet att hänga med på ett
studiebesök till Regionarkivet med fokus på särskilt våra museala föreningsfrågor! Vem vet,
kanske hittar du något om din gamla scoutkår eller annan förening du varit medlem i?
Spännande tycker jag! 6 oktober mellan 10.00 – 14.00 är det tänkt att bli av! I anslutning till
studiebesöket kan den som önskar till självkostnad boka och äta gemensam lunch på
närliggande restaurang! Se vidare via länkar till hemsidan!
MUSEITRÄFF MED FOKUS PÅ VÄRLDSSCOUTJAMBOREER I SAMVERKAN
MED
Vidare i höst gör vi ett försök att öppna upp Scoutmuséet på andra dagar än måndagar mellan
11.00 – 14.00! Så lördagen den 22 oktober kommer vi ha någon form av ”Öppet Hus” med
fokus på våra Världsscoutjamboreer! Mellan 11.00 – 15.00 har vi räknat med att detta skall
kunna pågå Vi har bjudit in några medlemmar som deltagit vid tidigare jamboreer, för att
dessa skall få möjlighet att berätta just om sin/sina upplevelser! Är du en av de som deltagit
på en tidigare Världsjamboree, se då till att kom dit! Det finns mycket material på museet från
dessa resor så det blir nog en mycket trevlig och intressant lördag! Är du en av de som skall
till Värdsscoutjamboreen i Sydkorea 2023 är det ett utmärkt tillfälle att komma till museet och
handla scoutmärken som du kan byta med dina scoutkamrater från andra delar av världen! Se
vidare hemsidan!
LIGHTS IN ALINGSÅS
Oktober bli en särskilt hektisk månad i Museets regi, så varför inte krydda på med en resa till
Alingsås tisdagen den 25 oktober och njuta av den nu mer eller minder världsberömda
ljusutställningen ”Lights in Alingsås” Allt du behöver veta finns med i bifogad länk till
hemsidan! Trots energikriser och KW-priser som man inte tror är sanna så trotsar Alingsås
Stad dessa utmaningar! Tack för LED-lampan är vi nog många som kan andas ut! Den var väl
värd sitt Nobelpris 2014

KVÄLLSÖPPET PÅ SCOUTMUSEET MED TEMA: FILM OCH BILDER I
SAMVERKAN MED
Onsdagen den 16 november mellan 17.00 – 20.00 kommer vi att försöka göra en
”djupdykning” bland alla våra filmer och bilder på Museet! Hör du/ni av er innan kanske vi
kan uppfylla någon önskan om det är en speciell händelse som efterfrågas och som kanske
finns dokumenterad på film eller bild!
SCOUTMUSEETS ANDRA VIKTIGA AKTIVITETER
Vi fortsätter som vanligt med våra guidningar på museet av scoutgrupper i olika
åldersgrupper! Vi försöker att fortsatt hålla gruppstorlekar på 10 – max 15 deltagare, är man
fler så delar vi upp oss. En rundvandring tar ca 45 minuter, en del frågar mer och andra frågar
mindre, så det kan vara svårt att säga exakt! Efter rundvandringen finns sedan möjlighet att
köpa märken av olika slag, om man är märkessamlare eller vill ha ”swoppa” med andra.
Inte bara barn- och ungdomsgrupper är välkomna, utan vi tar också emot olika vuxengrupper
som kanske firar olika saker med anknytning till scouting! En maka/make, mamma/pappa
kanske vill visa sin partner familj vad denne sysslade med i sin gröna ungdom eller rent av
vill kanske någon fira sin födelsedag på museet! Det finns nog hur många skäl som helst att
besöka Scoutmuséet Göteborg, det är nog bara fantasin som sätter gränser!
Skulle du nu vilja veta ännu mer än det som står att läsa i detta brev och läsa på bifogad
programsammanställning och inte ha möjlighet att ”grotta ner” dig på Museets hemsida! Så
kan du ALLTID kontakta undertecknad så ser vi till att lösa detta! Det kan ske via Post Nord,
telefonsnack eller rent av ett fysiskt möte, något som många av oss idag är rätt ”svältfödda”
på!
Länkar till Scoutmuséets kalenderuppgifter för främst höstens olika aktiviteter!
https://scoutmuseetgbg.scout.se/kalender/lista/?tribe-bar-date=2022-09-08
https://scoutmuseetgbg.scout.se/kalender/lista/?tribe-bar-date=2022-10-31
Länken till Scoutmuséets hemsida är följande; https://scoutmuseetgbg.scout.se/ och där
finns en hel mängd annan information
./. bifogas också ett översiktligt aktivitetsprogram i kronologisk ordning med
kontaktuppgifter!
Nu önskar jag ER ALLA på styrelsens vägnar
Välkomna till Scoutmuséet Göteborg och till en ny och spännande Museihöst 2022!

Med bästa Scouthälsning
Föreningen Scoutmuséet i Göteborg
Eu. Per-Eric, sekreterare
Undertecknad sekreterare når du via mobil/SMS 070-556 12 22
eller via museets E-post scoutmuseet.goteborg@gmail.com

