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Scouterna har märkts mer än vanligt den sista 
tiden. Världens största scoutläger – World Scout 
Jamboree – har ägt rum utanför Kristianstad i 
Skåne 27 juli till 7 augusti. Guntorps SMU-scout 
var en del av Jamboreen genom att arrangera ett 
Camp in Camp tillsammans med några andra 
scoutkårer. Efter en intensiv vecka kom 43 Gun-
torpsscouter hem. Trötta och lite slitna, men 
mycket glada och nöjda – det var ett äventyr!

I nästan ett år har förberedelserna pågått. Till-
sammans med scouter från Bergum, Höör, Eslöv, 
Kävlinge och Trelleborg har Guntorp arrangerat 
ett Camp in Camp. Lägret var förlagt till Gamla 
Boo vid Västra Ringsjön i Skåne. Det var ett 
”vanligt svenskt scoutläger” som hade till uppgift 

att ta emot internationella scoutgäster från Jam-
boreen. Under tre dagar kom det 50-70 scouter 
från världens alla hörn per dygn. Gästerna kom 
vid lunch och stannade till nästa dags lunch då 
nästa grupp kom. Till detta Camp in Camp kom 
scouter från England, Tyskland, Holland, USA, 
Brasilien, Japan, Ungern, Tjeckien, Italien och 
Sydkorea. Världen kom på besök!

Uppdraget var att ta emot de utländska scou-
terna och bjuda dem på svensk natur och kultur, 
möten med svenska scouter och möten mellan 
kulturer. I programmet firade vi en högtid per 
dygn och delade med oss av våra traditioner. Där 
av följer att vi tillsammans med gästerna har haft 
påskäggsjakt, dansat ”Oh, little frogs” (små gro-
dorna) och ”prästens lilla kråka” runt en mid-
sommarstång, bakat pepparkakor i tunnbrödsspi-
sen och gått luciatåg mitt i sommaren. Folkdräk-
terna som tagits med var oerhört populära – mest 
bland de svenska tonårstjejerna. Gästerna deltog 
även i andra projektaktiviteter som till exempel 
olika hantverk och spårning, morgonsamlingar, 
lägerbål och matlagning. 

Några minnesbilder: Kvällen med ösregn då 
lägerbålet flyttades in i Guntorps lägerkök – 190 
scouter under presenningstaket och italienarna 
drar igång med sång och dans i stor glädje. När 
regnet slutade fortsatte vi i ring ute på gräset. 
Frivillig andakt på kvällen med hela den engelska 
patrullen som deltagare. Ungerska flickscouter 
som älskade att tova ull.  När italienarna skulle 
paddla kanot och lekta att de var gondoler i Ve-
nedig… Plask sa det! De små dockorna av pärlor 
och makraméknutar som vi fick i gåva av Barsi-
lianarna. Solnedgången över sjön som drog som 
en magnet, ingen ville gå därifrån. När ungrarna 
tog fram gitarren och sjön lovsånger. Alla tokiga 
lekar som patrullerna bjöd på vid lägerbålen. 

Efter intensiva dagar med gäster var det vår 
tur att besöka dem. Alla som arrangerat Camp in 
Camp fick på torsdagen besöka den stora Jambo-
reen för att delta i World Cultural Scout Festival 
Day. Jamboreens 38 000 deltagare från 150 olika 
länder världen över utökades då med cirka 7 000 
svenska och nordiska scouter från olika Camp in 
Camp. Efter en guidad tur fick besökarna gå om-
kring och besöka jamboreedeltagarnas lägerkök 
där de bjöd på mat, musik, lekar eller annat från 
sina länder. Det vimlade av olika folkslag, språk, 
flaggor, folkdräkter och musik av alla slag. Mitt 
i vimlet t.ex. ett luciatåg som mötte afrikanska 
trummor och skotska säckpipor. 

Temat för världsscoutjamboreen var ”Simply 
Scouting”, scouting helt enkelt. Det fanns tre 
nyckelord för temat – möten, natur och samhö-
righet. Både Jamboreen och Camp in Camp-läg-
ret förde samman människor från olika kulturer, 
religioner och länder. Genom dessa möten fick vi 
lära känna människor vi annars aldrig träffat. Det 
blev tydligt hur internationell scoutrörelsen är 
och att det är en fredsrörelse där unga människor 
får ökad global förståelse och samhörighet. Det 
finns så många likheter trots alla skillnader i livs-
villkor och vardag. Det finns 38 miljoner scou-
ter i världen vilket gör scouting till en av världens 
största ungdomsrörelser. Det är ca 38 % av alla 
svenskar som är eller har varit scouter. 

På Jamboreen fanns ett område i centrum av 
lägret som hette ”Faith and Beliefs Zone”. Där 
stod tros- och livsåskådningsfrågor i centrum och 
ett tiotal världsreligioner fanns representerade. 
Den som ville kunde utöva sin tro, men tanken 
var främst att genom utställningar och aktivite-
ter ge en chans att öka sin förståelse för olika tan-
kesätt. På lägret fanns en mängd andra aktiviteter 
att prova. Vad sägs om ett stort surrat tivoli med 
pariserhjul och karusell, klätterväggar, rullstolsra-
ce, linbana, caféer, restauranger med all världens 
mat, mm. Varje land hade sitt eget utställnings-
tält med information och olika aktiviteter. 

Besöket på Jamboreen avslutades med en 
stor konsert innan Camp in Camp-gästerna fick 
åka buss tillbaka till sina olika lägerplatser. Sista 
dagen ägnades sedan åt att riva det mindre lägret, 
städa upp och packa kärrorna. Naturen skall åter-
ställas så långt det går. Med många minnen och 
upplevelser i bagaget åket Guntorps scouter hem 
till Ale. Nu ser vi fram emot en ny termin med 
scouter i Guntorp. Var redo – Alltid redo!

❐❐❐

I onsdags var det final 
för Sommarmusik i 
Starrkärrs kyrka. Det 
blev en värdig epilog med 
ett stilfullt framträdan-
de av Peoria Jazzband. 
Kyrkan var fylld till sista 
plats och besökarna fick 
uppleva en härlig kväll 
fylld av olika typer av 
gladjazz.

Sommarmusik har 
pågått varje onsdag från 
29 juni och framåt. Pro-
gramutbudet har varie-
rat med en blandning av 
klassiskt, folkton och 
jazz.

Text: Jonas Andersson   
Foto: Allan Karlsson
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Stilfull avslutning i Starrkärrs kyrkaStilfull avslutning i Starrkärrs kyrka Från Guntorps Horisont:

En del av världens 
största scoutläger!

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

lili

2011-20122011-2012
Tisdagar eller Onsdagar i
Älvängens blå kyrka

(Kapellvägen 4)
kl. 16.00-18.00

Träffarna startar tisdagen den 20
och onsdagen den 21 september.

Torsdagar i 
Nols kyrka
(Nordängsvägen 11)

kl. 16.00-18.00
Träffarna startar torsdagen den

22 september i Nols kyrka.

Sommarläsning
Start söndagen den 27 november

kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka.
Sommarläger 16-25 juni 2012

Sista anmälningsdag

2 september2 september
Mer info. och anm.blankett 

fi nns på hemsidan
www.mittiale.se

Midsommarfirande på Camp in Camp. I folk-
dräkter scouterna Jennifer Nilsson och Ida 
Hansson.


