
Jönköping november 2016 
 

Kårchefsinformation 

Hej! Här kommer information till UV-scoutkåren:    

2017 firar UV-scout 75 årsjubileum! 

Det uppmärksammar vi genom att träffas på utomhusområdet vid Elmia i Jönköping lördagen den 13 

maj. Där har vi en gemensam marknadsdag med lägerbål. Varje kår bidrar med valfri marknads-

aktivitet.  

Anmäl din kår och vilken typ av marknadsaktivitet ni vill bidra med till jonas.abrahamsson@sau.nu  

senast den 30 mars. Mer info hittar du på http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/uv-scouts-75-

arsjubileum/. Jubileumsmössan finns att beställa i UV-scouts webshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV-scoutrådet 

Det har efterfrågats ett förtydligande av åldersrekomendationer för ledarscouter på UV-scoutläger. 

UV-scoutrådets rekommendationer finns i UV-scoutboken och förtydligas enligt följande:   

- Tidigast höstterminen det året scouen fyller 13 år blir scouten tilldelad en röd scarf. 

- Det året scouten fyller 14 år deltar scouten på ledarscoutsaktiviteter på UV-scoutläger.  

UV-scoutrådet fortsätter att söka efter lägerplats och lägerchefer till storlägret 2019, kontakta rådet 

med tips och ideér http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/uv-scoutradet/ 
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UV-scoutläger  

Lägerchefer träffas 26/1 kl 18:30 på expen i Jönköping.  

Deltagaravgiften 2017 är satt till 510:- 

 

Medmänsklighet – om evangeliets  

sociala konsekvenser och  

SAU: regionsårsmöten 

Missa inte en dag om Medmänsklighet och  

SAU:s regionsårsmöten i Nässjö den 11 mars. 

Valbara seminarier, panelsamtal m.m. 

Medverkar gör Magnus Helmner, Ulf Häggqvist 

Tommy Josefsson, Ingegerd Alansson,  

Märta Jacobsson, ”personal från Re:store”,  

Daniel Wramhult m. fl.  

150:-/person inkl lunch och 2 st fika. 

   

 

Aktivitetstips inför vårterminen 

Vill ni ha tips på aktiviteter och idéer när det är dags att planera inför vårterminens 

program? Här hittar ni förslag på terminsprogram och aktiviteter:  

http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/idebank/aktivitetsbank/ 

http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/idebank/forslag-pa-uv-program/ 

 

SAU:s Ledarutbildning UT finns på webben 

Utvecklas i ledarrollen och stärk gemenskapen i ledargruppen! Denna ledarutbildning 

består av filmklipp och samtalsfrågor. Utbildningen hittar du här: 

http://sau.nu/utbildning/ledarutbildningen-ut/ 
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Vi avslutar med några återblickar från höstens arrangemang, UVa-natta, Scoutinvest och Växtverk:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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