
...intas av scouter ! 

2011-08-21 

Nu har vi chansen att ge            

alla andra en mer nyanserad           

bild av oss!  

Under våren tog Bert Karlsson kontakt med 

Tomas Johansson, ordf. i Skaraborgs Scout-

distrikt. Han undrade om vi var intresserade 

av att hålla i aktiviteter på Äventyrslandet. 

Det skulle bli en dag då vi fick möjlighet att 

visa upp vår verksamhet. 

Efter några telefonsamtal var en projektgrupp 

igång med planerna… 

Urban Wänerskär och Helena Andersson 

träffade Bert Karlsson i parken för att höra 

mer om hur han hade tänkt sig upplägget av 

dagen. Efter en rundtur stod det klart att vi i 

stort sett har fria händer att forma dagen och 

göra vad vi själva önskar. 

Det är nu vi behöver Er, kreativa scouter ute i 

Skaraborg… Vår tanke är att dagen ska bli en 

fantastisk dag med marknadsföring och    

rekrytering till de egna kårerna.  

Alla intresserade kårer håller i var sin  aktivi-

tet. Tillsammans kommer vi att synas över 

hela parken och besökarna kommer att få 

testa t.ex. hinderbanor, surrade karuseller 

eller att koka sitt egna kaffe över öppen eld. 

Forshems scoutkår ställer upp med ett stort 

tält som kommer att fungera som info. tält. 

Där kommer det bl. a. att finnas broschyrer 

och kontaktuppgifter till kårerna samt      

förhoppningsvis  även en konsulent från  

förbundet som kan svara på frågor etc. 

 

Våra förutsättningar:                  

Detta är en familjedag i parken som denna 

dag har fritt inträde.  

Våra scoutaktiviteter ska vara kostnadsfria för 

besökarna. 

Vi kommer att ha tillgång till skog, öppna  

grus- och gräsytor både i medeltidabyn och 

den nyare äventyrsdelen. 

Behöver ni titta på ytorna för att kunna    

planera er aktivitet? - Vi kommer att         

samordna en dag då ni har möjlighet att välja 

plats för er kontroll/aktivitet. 

 

Hör av er till oss: 

Vi behöver så snart som möjligt få veta om er 

kår vill vara med. Dessutom är det viktigt att 

få reda på typ av aktivitet för att det ska bli så 

stor variation som möjligt. 

 

Med vänlig hälsning,  

Urban Wänerskär, Helena Andersson och 

Mikael Skoog i projektgruppen. 

Telefon: 0510-54 03 79, 0737-04 60 04            

E-mail: helena.i.goteborg@swipnet.se 


