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Göteborg i juli 2014
Bästa medlem i Scoutkåren Göta Lejon
Sommaren står i full blom även om väderleksrapporten ibland verkar lova annat. Oavsett
väderlek hoppas jag att du får lite välförtjänt vila från så väl scouting som andra aktiviteter.
Som kårens ordförande kan jag med glädje blicka tillbaka på en händelserik vår med full
aktivitet på våra avdelningar, i våra scoutstugor och i scoutdistriktet.
I april valdes en ny kårstyrelse som kommer fortsätta det roliga men ibland hårda arbetet med
att driva och ytterligare förbättra en av Göteborgs trevligaste scoutkårer. Samtidigt avslutade
vår arkivkommité sitt arbete med att gå igenom och sortera gamla handlingar från kårens
bildande fram till idag.
På Trollsjönäs fortsätter vår stiftelse arbetet med att underhålla och utveckla vår
lägeranläggning. Insatserna riktas just nu mot ett nytt avloppssystem eftersom det nuvarande
är utdömt från och med november 2014. Det är ett kostsamt projekt som ekonomiskt inte löst
sig, de bidrag vi sökt har inte blivit beviljade. Har du goda idéer eller kapital över, hör av dig!
Om ungefär en månad åker 32 LEO-scouter i väg på sommarens stora läger VILDA 2014.
Lägret på Kragenäs anordnas av oss tillsammans med våra vänner i GÖK, Göteborgs Östra
Kårer. Konceptet VILDA återfinns även på många andra platser i landet och kommer samla
ett stort antal deltagare. Det var ett tag sedan kåren var på sommarläger så det är verkligen
roligt att det blir av i sommar!
I augusti startar vi kårens verksamhet efter sommarledigheten. Vi börjar med en
planeringshelg den 23-24 augusti och föreningsmässan den 28 augusti. Vi fortsätter sedan
med att fira att Kålltorps Fritidsgård fyller 70 år den 30 augusti. Som du kanske känner till
startade vår verksamhet 1945 i källaren till den gröna fritidsgården i Kålltorp. Anteckna
datumen redan nu, och se till att du är med!
Avdelningarna startar sin verksamhet kring sista veckan i augusti, respektive avdelningsledare
återkommer med exakta tider. Den 4 september hålls ett prova på-möte för nyfikna och
blivande scouter. Du som förälder är varmt välkommen att engagera dig i en avdelning under
hösten, tag bara kontakt med någon av oss redan aktiva!
Du som vill kan följa kårens verksamhet under sommaren via vår hemsida, kårposten och på
Facebook, Twitter och Instagram!
Ha en skön sommar!
Erik Bäck
kårordförande, ordforande@gotalejon.org, 0707-61 26 77
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