
1964 startade Bohus 
Scoutkår sin verksamhet i en 
källarlokal i Centralskolan. 
Efter detta följde ett antal 
år i andra lokaler tills vi 
1975 invigde vår nuvarande 
scoutstuga vid Jennylunds 
fritidsområde i Bohus. Idag 
har föreningen 85 medlem-
mar, barn, ungdomar och 
vuxna.

Alla som fyllt 8 år kan 
vara med. Vi har avdelning-
ar för Spårare, Upptäckare, 
Äventyrare och Utmanare 
som träffas varje vecka och 
gör roliga och utvecklande 
saker tillsammans. Vi är 
mycket ute i skogen, pysslar, 
busar, går på hajk, paddlar 
kanot, lagar mat och mycket 
mer. Varje år åker vi också 
på läger.

I år har vi varit på två 
läger.

Jubileumskårlägret
Det gick av stapeln under 
Kristi himmelsfärdshelgen 
vid Johannebergs lägergård, 

Sjötorp, som ligger vid 
Mjörn. 43 scouter, ledare 
och föräldrar deltog under 
4 dagar. Temat för lägret 
var vatten och naturkrafter, 
allemansrätten, naturens 
matförråd, skogens invånare 
och hem samt paddling. 
Scouterna fi ck göra olika 
experiment bland annat att 
förfl ytta en boll genom ett 
rör med hjälp av vatten, 
göra ett vattenpass med en 
slang, prova på hur man gör 
en enkel hävert samt testa 
att köra ångmaskin. Vi hade 

också ett spår i skogen där 
man fi ck kasta pil, utföra  
en ballonglek, paddla kanot 
samt göra upp eld. Lägret 
var mycket uppskattat av 
samtliga deltagare.

Vildalägret
Sommaren 2014 möttes 
alla scouter i Sverige för en 
gigantisk lägerupplevelse. På 
hundratals platser över hela 
landet samlades scouter från 
alla förbund för att uppleva 
lägerlivet och träffa nya 
kompisar från hela världen. 

Från Bohus Scoutkår deltog 
7 Äventyrare och 3 ledare på 
Vildalägret i Kragenäs där 
16 scoutkårer samlats för ett 
gemensamt läger med temat 
vilja, värme och virvel. Vår 
kår delade by med Amit 
Scout Tribe från Israel. Vi 
hade en fantastisk vecka 
tillsammans där vi lagade 
mat, hade aktiviteter och 
fi ck en inblick i hur scouting 
bedrivs i Israel. Det hade 
ingen betydelse att vi talade 
olika språk, alla gjorde sig 
förstådda med engelska 
och teckenspråk och vi fi ck 
många nya vänner.

Höstverksamheten inled-
des med ett uppstartsmöte 
vid scoutstugan dit alla som 
ville fi ck komma upp och 
testa scouting.  Vi hade olika 
kontroller där barn och för-
äldrar bland annat fi ck prova 
på att använda fotogenlykta 
och stormkök, olika lekar 
och grilla korv samt våffl or.  

Utmanarna hade byggt upp 
en lägerplats så att delta-
garna fi ck en inblick i hur 
lägerlivet kan se ut.

Scouttävling
Varje år i oktober månad så 
deltar kåren i GÖK-Open, 
en scouttävling för fl ertalet 
scoutkårer i Göteborgsom-
rådet. Där fi nns kontroller 
såsom knopar, eldning, 
hinderbana, orientering 
och personliga mått för att 
nämna en del av grenarna 
som de får visa sina 
färdigheter i. Under årets 
upplaga av GÖK-Open så 
tog våra Äventyrare hem 
både första och tredje pris 
och även vandringspriset för 
3:e året i rad!

Den 22 november har 
vi en Jubileumsträff vid 
Scoutstugan dit vi välkom-
nar alla som är intresserade 
och speciellt alla våra gamla 
scouter och ledare  från förr 

för att minnas och fi ra de 50 
åren som gått! 

Bohus Scoutkår fyller 50 år!

Hur många scouter som pas-
serat under dessa 50 åren, ja 
det vet vi inte, men många 
hundra är det!

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får oss att växa som indi-
vider.

Bli en scout du också – vi välkomnar alla gammal som ung!
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- ÄLSKA HANDBOLL

SPELA HANDBOLL I ALE

Boll & lek kl 9 - 12 i Skepplandahallen
Lördagar kl 9-10.30 
”Lilla handbollskolan”, 
handbollsträning för barn 
födda -07, -08, -09. 
Gratis medlemskap.

P99, MATTIAS 0709-74 78 78
P01, PER-OLOF 0703-25 87 34

P04+03, VIKTOR 0733-32 01 15
F02+03, NIKLAS 0709-40 28 02

www.laget.se/alehf

För mer info ring Pernilla 0705-41 10 15

Lördagar kl 10.30 -12 ”Bollträning” 
anpassad för de små barnen, avslutas 
med hinderbana. Barn födda -10, -11, 
-12 är välkomna i sällskap av vuxen. 
Gratis medlemskap.

Kom de gånger ni har möjlighet
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Bohus Taekwon-Do bäst igen!
Bohus Taekwon-Do blev i helgen bästa klubben när Stenungsund arrangerade sin årliga tävling. 
Från Bohus kom tretton deltagare och resultatet blev tio guld, tre silver och sju brons. Bohus Ta-
ekwon-Do har också Sveriges äldsta Taekwon-Do elev. En 73-åring som kommer att graderas 
innan årsskiftet för andra gången.


