
Infobladet Juli 
Visst är det ändå lite häftigt?! Trollhättans stad 

fyller 100 år i år. 

Detta firas och annonseras överallt, precis som ett 100-årsjubileum skall. 

Häftigare ändå är det när jag minns Trollhättans scoutkårs 100-års firande 

för några år sedan. Vi har alltså funnits längre än Trollhättan varit 

stad! Att scouting har funnits med så längre tror jag bl.a. beror på 

starka traditioner, scoutmetoden och att vi lever som vi lär.  Passa på 

att fira Trollhättans stad tillsammans med oss den 20/8 och visa att 

Trollhättans stad att Scouterna är och har varit en viktig del i stadens 

utveckling. 

 

Välkommen på Grenträff måndagen den 15 augusti på Dannebacken 

Det serveras gofika och information.  

Vi kommer bla att prata om Jamboree17, bockar och eventuellt stubbgubbar. 

Hör gärna av dig om du har allergier så att det blir fika som passar alla. 

 

 

 

 

 

 

 

Trollhättans stad 100års födelsedagskalas 20 augusti 

Vi har fått plats vid nya lekplatsen som kommer att invigas denna dag 

utanför Maria Alberts. Eftersom vi skall ha bemanning 11-19 så behöver vi 

vara många som kan dela på tiderna. Framkörning av material får ske 8-10. 

Räknar med att det kommer vara mest folk i rörelse under tiden 12-16. Efter 

19 skall allt material köras tillbaka. 

Kommer skicka ut bemanningslista till alla ledare, men vi behöver 

naturligtvis fler personer som kan vara med och hjälpa till. Anmäl er till 

info@trollhattansscoutkar.se med vilken tid som passar bäst. 

Vi kommer att ha ett bord med rekryteringsmaterial (Louise ansvarig 

tillsammans med konsulenterna), Hinderbana (Larsing ansvarig för 

uppsättning), Backklättring (klättergruppen ansvarig), Eldning /korvgrillning 

och lotteri (försäljningsgruppen ansvarig för att fixa fram korv och lotteri) 

 

Trollhättans Scoutkår 

Vi var först! 

mailto:info@trollhattansscoutkar.se


Motorsågskurs: 

Till hösten kommer distriktet att anordna en motorsågskurs. Kursen kommer att vara under 2 

helger alternativt 8 kvällar. Detta kommer kosta 1000 kronor per person och kåren täcker 

detta för 3 deltagare men man behöver egen utrustning. Är du intresserad? Anmäl ditt intresse 

till info@trollhattansscoutkar.se 

Trevlig scoutsommar på er alla! 
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