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VW Passat Variant 
Välj till Metallic

6 500 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 4,0 – 5,6 l/100 km. CO2-utsläpp 119 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Begränsat antal. Reservation för slutförsäljning.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

LÖDÖSE. Allmänheten väl-
komnas till en vackert lacke-
rad upplevelse på Lödösehus 
nu på lördag. Det blir femår-
sjubileum för Motornostal-
gisk dag. Vid museet samlas 
fordon från tiden före 1983 
för både uppvisning och täv-
ling.

Det blir emellertid mer 
än bara vackra bilar i Lödöse 
till helgen. Under lördagen 
finns flera aktiviteter för 
både stora och små. Var med 

och bedöm de klassiska for-
donen i en Peoples choice-
tävling, gå på tipspromenad 
eller varför inte stuffa till det 
50-talsinspirerade bandet 
Buddies?
– Jag vill slå ett slag för 
veteranfordonsutställningen 
som är en riktig höjdare. Det 
är alltifrån gamla amerika-
nare till traktorer, motor-
cyklar och mopeder som 
besökarna kan ta del av, 
säger Philippe van Assche i 

arrangörskommittén.
– Många åker långväga 

för att uppleva vår Motor-
nostalgiska dag. Vädret 
avgör naturligtvis hur lyckat 
arrangemanget blir, så vi 
håller tummarna för att solen 
är med oss, avslutar Philippe 
van Assche.

Motornostalgisk dag 
jubilerar i Lödöse

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.sePå lördag arrangeras Motornostalgisk dag i Lödöse.                           Arkivbild: Allan Karlsson

GUNTORP. Gemenskap 
och friluftsliv. 

Det tycker Josef 
Marmkvist 16, Hanna 
Karlsson 16 och Elin 
Andersson 13 från Gun-
torps SMU är det bästa 
med att vara scout.

De är nyss hem-
komna från ett givande 
läger vid sjön Anten.

I Sverige finns över 70 000 
scouter. Närmare 40 miljo-
ner i hela världen.

Att vara scout är mycket 
mer än att bara bo i tältläger 
och laga mat över öppen eld. 
Det handlar om att få både 

lärdomar och vänner för livet 
– och från jordens alla hörn.

Josef Marmkvist 16, 
Hanna Karlsson 16 och 
Elin Andersson 13 är alla 
med i Guntorps SMU, som 
har totalt omkring 75 aktiva 
scouter i åldrarna 7-25 år. 

Den 1-9 augusti deltog 
de i lägret Scouter Trampo-
lin som hölls i Loo vid sjön 
Anten. De omkring 3700 
deltagarna kom från hela 
Sverige, men också från 
Ecuador, Kongo, Danmark, 
Tyskland och Sydafrika. 
Fyra scouter från Ecuador 
hade kommit för att gästa 
Guntorps SMU redan innan 
lägret startade och det blev 

ett spännande möte. 
– Det var lite svårt att 

förstå varandra eftersom de 
knappt kunde någon engel-
ska, men det gick bra ändå 
och nu har vi fått lära oss lite 
spanska. Det är ett jättebra 
tillfälle att få träffa ungdo-
mar från andra länder och 
lära sig av varandra, säger 
Josef Marmkvist. 

Gemenskapen och möj-
ligheten till friluftsliv tycker 
han är de största fördelarna 
med att vara scout och han 
får medhåll av Hanna Karls-
son och Elin Andersson. 

– På lägret gjorde vi 
många olika aktiviteter till-
sammans och hjälptes även 
åt att laga maten, så det var 
viktigt att kunna samarbeta, 
säger Hanna. 

Trampolin 2013 var ett 
avstamp för det nya scoutför-
bundet i Sverige – Equmenia 
Scout, som Guntorps SMU 
är en del av.

Världsscoutläger
Ledaren Peter Karlgren 
menar att scoutverksamhe-
ten grundar sig i ett samhälls-
engagemang och intresse för 
andra människor. 

– Verksamheten har sin 
utgångspunkt i kristna vär-
deringar och andlighet är ett 
viktigt inslag.

Hantverksaktiviteter och 
matlagning varvades med 
soluppgångsceremonier och 
lovsånger. Scoutläger hand-
lar lika mycket om att hitta 
sig själv och få ett andnings-
hål i vardagen som att ha kul 
och känna gemenskap med 
andra. 

Sommaren 2011 var Sve-
riges scouter värdar för den 
22:a upplagan av världsscout-
jamboreen, ett världsläger 
som arrangeras var fjärde år 
någonstans i världen. Cirka 
38 000 scouter från hela värl-
den kom då till Kristianstad 
i Skåne och Guntorps SMU 
var på plats, även om de slagit 
läger strax utanför. 

– Det är svårt att förklara, 

scouting är någonting man 
måste uppleva, säger Hanna. 

– Givande läger med internationella gäster

Scoutar för gemenskap

Friluftsliv. Josef Marmkvist 16, ledaren Peter Karlbom, Hanna Karlsson 16 och Elin Anders-
son 13 från Guntorps SMU är nyligen hemkomna från ett givande scoutläger med gäster från 
bland annat Ecuador. 

Scoutlägret Trampolin 2013 lockade hela 3700 scouter.

SCOUTING
• Scouterna är riksorganisationen 
för scouting i Sverige och består 
av mer än 70 000 scouter i 1 100 
scoutkårer över hela Sverige.
• Scouterna har funnits i Sverige i 
över 100 år.
• I hela världen fi nns det närmare 
40 miljoner scouter fördelade på 
216 länder.
• Scouterna gör unga redo för livet 
genom äventyr och utmaningar som 
får dem att växa som individer. 
• Det unika med scouting är 
scoutmetoden. Det är en metod 
för personlig och social utveckling 

genom att man lär genom att göra i 
den lilla gruppen, patrullen.
• Scoutlagen handlar i grund och 
botten om att vara en schysst 
kompis och medmänniska, det är 
något som alla scouter försöker leva 
upp till.
• Scouterna grundades i Storbritan-
nien år 1907 när Robert Baden-Po-
well samlade 20 pojkar på Brownsea 
Island utanför Englands sydkust till 
det som skulle bli det allra första 
scoutlägret.

Källa: www. scouterna.se
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