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Scouting är en världsvid 
rörelse för barn och ungdo-
mar från alla världens hörn. 
Ett av de hörnen är Gun-
torps missionskyrka. Den 24 
juli fick Guntorps scouter 
besök av tio scouter från 
området St Gallen i nord-
östra Schweiz som bodde 
hemma hos några familjer i 
kåren under fyra dagar.  De 
kom på så kallad ”home hos-
pitality” till Sverige några 
dagar innan de skulle delta i 
världens största scoutläger, 
World Scout Jamboree, i 
Rinkaby utanför Kristian-
stad i Skåne. 

Redan i vintras bör-
jade planeringen för att ta 
emot besök genom home 
hospitality till Guntorps 
SMU-scout. Kontakter 
med Jamboreen togs och 
väntan inleddes. I maj fick vi 
så besked om att en patrull 
från Schweiz skulle komma. 
Frågorna var många: Vad 
är speciellt med Sverige 
och svenska scouter? Vad 
vill vi dela med våra gäster? 
Vad önskar de göra? Till 
slut anlände de trötta och 
glada gästerna med buss till 
Guntorps missionskyrka. 
De hade startat sin resa 
från Schweiz på lördagen 
klockan elva på förmiddagen 
och anlände söndag 24 juli 
cirka16.30 efter resa med 
tåg, färja och buss. Mattias, 
Zoé, Fabian, Lucretzia, 
Christoff och de andra… 
Alla gäster fick installera sig 
i sina hem och äta middag. 
Sedan deltog de i sommar-
café i missionskyrkan där de 
fick presentera sig – det blev 
en engelskspråkig aftonbön 
denna kväll. 

Dagarna tillsammans fyll-
des med mötet mellan ung-

domar. En dag ägnades åt att 
paddla i Surtesjöarna. Padd-
ling var en ny erfarenhet för 
flera. Med en schweizare 
och en svensk i kanoten blev 
det en god samarbetsövning. 
Mycket lek i och med vatt-
net och en upplevelse av den 
svenska naturen skapade god 
gemenskap. Gästerna hade 
önskat att besöka Göteborg 
så nästa dag gick färden dit. 
Efter några timmars vand-
ring på stan och shopping 
samt utsikt från Ramberget 
åkte vi vidare till Hönö och 
Öckerö för att visa en del av 
den västsvenska skärgården – 
hav är något man har ont om 
i Schweiz… Trots en stunds 
regn blev det en skön efter-
middag bland klippor och 
maneter. Mat lagades i lånad 
kyrka, Nimbus på Öckerö, 
och ett dopp i havet hann de 
flesta med. 

Den 27 juli reste gäs-

terna vidare till det stora 
lägret i Skåne efter några 
intensiva dagar tillsammans 
med scouterna i Guntorp. 
Att vara scout i Sverige och 
Schweiz har många likhe-
ter, men också skillnader. 
Oväntade saker var nya för 
schweizarna – solnedgången 
på väg hem från Hönö 
visade sig vara en upplevelse. 
”Hemma går den alltid ner 
tidigt bakom bergen” sa 
Fabian till sina värdar. De 
hade en pärm med sig med 
information om Sverige och 
svensk scouting som de hade 
fått som förberedelse inför 
sina två veckor här som hette 
– Lingonsylt. Att få möjlig-
heten att ta emot scouter 
från andra länder i sitt hem 
gav mersmak och fortsatt 
kontakt med våra nya scout-
vänner hoppas vi på så att vi 
kan ses igen! 

En värdfamilj

Från Guntorps Horisont:

Scouter från Schweiz på besök

Hela scoutgänget samlat den sista kvällen, de Schweiziska 
gästerna och Guntorps medverkande scoutfamiljer. 

De 25 första rätta svaren vinner två biljetter till Cirkus Skratt 
söndag 11 september kl 14.00 på Grusplan i Nödinge.

Så här gör du:
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FINN FEM FEL!

Annonsen oss tillhanda  
senast 25 augusti
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”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”En cirkus utöver det vanliga”
KK

”En naggande god föreställning. 
Sällan har åskådare så livfullt 
applåderat och skrattat”
Göteborgs-Posten

”Världsklass”
NLT
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Söndag 11 sept kl. 14.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 1 timme 

innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

ÄLVÄNGEN. Söndagen den 
28 augusti anländer Ångaren 
Bohuslän till Repslagarmu-
seet igen efter ett års uppe-
håll. Göteborgare med flera 
åker en tur till Älvängen för 
att besöka museet.

Ångaren Bohuslän passar 
på att under sin väntan i 
Älvängen göra en rundtur 
på älven. De alebor som är 
sugna på en båtutflykt har 
nu chansen till det. Om 
turen går upp mot Trollhät-

tan eller ner mot Göteborg 
beror på vädret just denna 
dag.

Biljetter till rundturen 
säljs på Repslagarmuseet. 
Café finns ombord.

❐❐❐

Ångaren Bohuslän kommer till Älvängen nästa söndag.

Åter dags för Ångaren BohuslänÅter dags för Ångaren Bohuslän


