
  Augusti 2017 
 

Kårinformation 
Hej! Här kommer information till UV-scoutkåren:    

UVa-natta 

Nu är det snart dags för UV-natta. Ta med de äldsta UVarna och följ med till Ölmstad!    

Anmälan och mer info hittar du här:  

http://allianskyrkan.nu/pages/start/uva-natta.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOUTINVEST  
Anmäl ledarscouterna (födda -04 eller tidigare) till SCOUTINVEST 13-15 oktober på 
Långserums Fritidsgård. Vi behöver också några fler ledare – intresserad? Hör av dig till 
jonas.abrahamsson@sau.nu 
http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/scoutinvest/ 
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VÄXTVERK  
Denna kurs på tre helger har som målsättning att hjälpa ledarscouterna ta klivet in i 
ledarrollen. Uppmuntra ledarscouter (födda -02 eller tidigare) att anmäla sig till denna roliga 
och utvecklande kurs.  
http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/vaxtverk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV-scoutläger  

Det är dags att summera en härlig lägersommar. Lägercheferna träffas för att utvärdera och 
starta upp planeringen inför nästa års UV-scoutläger den 21 september 18:30 (OBS nytt 
datum). Jag har gjort en preliminär sammanställning av insamlingen som visar ett resultat på 
ca 320 000 kronor. Även i år ett fantastiskt resultat! Fler bilder från sommarens UV-
scoutläger kan du se här: 
https://www.facebook.com/pg/svenskaalliansmissionensungdom/photos/?tab=album&albu
m_id=1716145928413444 
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Redo att leda 
Under senaste åren har jag regelbundet träffat scout-konsulenter från andra scoutförbund.    
Vi kom fram till att vi skulle vilja göra en gemensam satsning på scoutledare som vi nu kan 
börja presentera. Det känns kul eftersom vi alla brinner för att uppmuntra och stötta 
scoutledare och nu kan göra det tillsammans på ett konkret sätt.  
Boka in första helgen i september nästa 
år. Istället för att åka på en egen 
ledarhajk kan ni hänga på 
scoutledarhelgen på Nyhem som 
arrangeras av UV-scout tillsammans med 
de andra scoutförbunden som arbetar 
på kristen grund. Vi hoppas på en härlig 
helg med många scoutledare från olika 
sammanhang som tillsammans har 
Kristus och scouting i fokus. 
Föreläsningar, andakter, gudstjänster, 
scoutaktivieter, café m.m. Välkommen 
med! 

 
 

 

 

 

Med vänlig hälsning  

Jonas Abrahamsson 
UV-scoutkonsulent   

KRISTUS HAR SEGRAT – VI KAN SEGRA! 

jonas.abrahamsson@sau.nu  
036-30 61 73  
0763-40 68 33  

Svenska Alliansmissionens Ungdom 
Västra Storgatan 14 
553 15  JÖNKÖPING 

Läs mer om SAU www.sau.nu 
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