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KURSSTART V.36

Yoga
Meditation
och mycket mer

Gå in på www.andrum.in 
och skriv ut höstens schema.

För anmälan ring

Helena Urdal
0733-81 49 64

Träning för kropp & själ!

GRATIS
Prova-på-
vecka! v.35

Enligt schema på 
hemsidan

BOHUS. Var fjärde år arrang-
eras ett Jamboree någonstans 
i världen och i år var det Sve-
rige som stod som värd. I år 
besökte jamboreedeltagar-
na ett mindre läger under sin 
vistelse i Sverige, därför bil-
dades 75 Camp In Camp-lä-
ger runtom i södra Sverige. 
Bohus, Tollered, Nossebro 
och Stora Lundbys scout-
kårer bildade tillsammans 
lägret Tossebo i Göingesko-
garna, strax utanför Kristi-
anstad.

Under tre dagar av sju tog 
vi varje dag emot 100 scout-
gäster från olika länder som 
fick prova på vad Svensk 
scouting innebär. Våra gäster 
delades in i olika patruller 
tillsammans med 2-3 svens-
ka scouter i olika patruller. 
Våra scouters uppgift var att 
visa våra besökare hur vi be-
driver scouting i Sverige. De 
fick bland annat pröva på att 

bygga bro, paddla i en sjö, 
äta svenskt godis, eldning 
och hantverk. Saker som våra 
utländska scouter uppskat-
tade speciellt var att röra sig 
fritt i naturen, paddla och 
göra upp eld som inte alla är 
vana vid från sina respekti-
ve länder. 

Dagen avslutades med ett 
traditionellt lägerbål med all-
sång och olika uppträdan-
de av utländska och svenska 
scouter. Efter lägerbålet ser-
verades våfflor bakade över 
öppen eld och sedan var det 
dags att krypa in i tälten och 
sova. Ledarna för besökar-
na erbjöds att sova i Bohus 
fina kåta vilket bland annat 
vår Brasilianska ledare upp-
skattade väldigt mycket och 
hans kommentar talar väl för 
sig själv:

– Detta var den bästa 
natten här i Sverige under 
hela Jamboreen.

På torsdagen var det 
dags för alla 8 000 Camp In 
Camp-deltagare att besöka 
Jamboreen och där vän-
tade en helt fantastisk dag 
på festivalen (jamboree är 
inget scoutläger i traditionell 
mening) där hela världens 
länder bjöd på mat, sång och 
dans från sina egna länder. 
Under de timmar som vi be-
sökte lägret hann vi med att 
besöka en liten del av läger-
området. Några av våra tidi-
gare gäster träffade vi igen i 
deras ”byar” på Jamboreen 
vilket blev ett glatt återse-
ende.

På kvällen bjöds det på en 
jättelik konsert med Tim-
buktu och Hoffmaestro inför 
50 000 dansande och glada 
scouter som äntrade konsert-
området i 4-5 stycken karne-
valståg med trummor, dans 
och flaggviftning under en 
helt enkelt strålande kväll.

Vi var 24 stycken scou-
ter, ledare och föräldrar från 
Bohus scoutkår som genom-
förde detta äventyr och till-
sammans fick vi en oför-
glömlig upplevelse.

I Bohus scoutkår får du 
möjlighet att bli en del av en 
organisation som finns i hela 
världen. Du får många nya 
vänner och lär dig saker du 
har nytta av hela livet!

❐❐❐

Bohus Scoutkår – en del av 
Världsscoutsjamboreen 2011

Bohus Scoutkår deltog i Världsscoutsjamboreen 2011.

FAKTARUTA
Antal scouter i hela världen     38 miljoner
Antal jamboree-deltagare     39 000 
Jamboreeområdets längd     5 000 m
Antal deltagande länder      150 
Antal deltagare i CiC*      8000
Antal CiC-läger      75
Antal från bohusscouter i Tossebo CiC     14 
Antal länder på besök i Tossebo CiC     12 (Brasilien, England, Tyskland, Trinidad-
Tobago, USA, Japan, Österrike, Ungern, Spanien, Portugal, Irland och Skottland).
*Camp In Camp
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Prisvärda fastigheter
TUNGE, LILLA EDET: SÖRGÅRDSIDYLL 
I MYCKET GOTT SKICK!

Trähus i bra skick, nymålat, nya 
tak 2011 och all plåt och rännor 
bytta. 6 rum o kök,  116 m2. Bra 
ladugård. Lantligt men ändå nära 
till kommunikationer och kommunal 
service. Rejäl tomt med  stora vackra 
ädelträd, fruktträd och bärbuskar. 

• Begärt pris: Kr 1.525.000 eller bud
• Visning lördag 27 augusti kl 12-13

NOL: TRIVSAMT RADHUS I 
POPULÄRT OMRÅDE!

På Kärrvägen i Nol ligger detta centralt 
belägna radhus, byggt 1969. 5 rum 
o kök, i bra skick, 108 m2.  Plattsatt 
entré. Stor altan på baksidan mot 
trädgården. Garage i länga. Nära till 
bra kommunikationer (pendeltåg och 
ny motorvägspåfart, 2012), förskola/
skolor och handel. Bra och billigt 
boende.

• Begärt pris: Kr 1.350.000 eller bud.
• Visning lördag 27 augusti kl 14-15
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