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Kårinformation 

Hej! Här kommer information till UV-scoutkåren:    

 

Uva-natta  
Den 22-23 september blir det UV-natta i 

Sandsjöfors! För att se filmen och ladda ner 

affischen gå till 

http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/uva-

natta/ 

 

 

 

 

 

 

 

UV-scoutläger  
Årets ledarhandledning finns nu i digital utgåva, klicka på länken för att läsa den. 

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

 

UV-scoutläger – på film 
Följ länken så hittar du ett filmklipp som visar lite av det vi gör på UV-scoutläger. Den kan 

visas i kåren, på en invigning eller gudstjänst. 

https://www.youtube.com/watch?v=PUXsKIAsmrk 

 

Storläger 2019 
Här kommer ett meddelande från lägercheferna:  

 
Hej! 

I förra veckan hade vi förmånen att träffa årets lägerchefer och berätta för dem om OSLAGBART! Det 

är ett härligt gäng som ska leda årets läger och som får vara länken mellan oss och alla andra ledare 

ute i lägerområdena nu till en början. Vi fick berätta för dem om vår vision, våra ledord, bakgrunden 

till namnet och framförallt hur vi ALLA TILLSAMMANS ska göra nästa års läger. Det finns en enorm 

kapacitet ute bland våra kårer och det vill vi ska användas på bästa sätt. 

http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/uva-natta/
http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/uva-natta/
http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/idebank/bibelstudiematerial/
https://www.youtube.com/watch?v=PUXsKIAsmrk
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Varje lägerområde ska göra vissa val och 

ange vad de vill ansvara för. Här har ni 

chansen att berätta för oss vad ni vill göra, 

vad ni brinner för och hur ni i lägerområdet 

vill bidra till att lägret blir OSLAGBART!! 

All info finns i det bifogade dokumentet 

"lägerområdenas ansvar" och samma 

dokument finns även på hemsidan 

www.oslagbart2019.se under fliken 

"dokument". Hoppas att ni börjar bli sugna 

på att va med i arbetet med SAU:s 4:e 

storläger! :) 

 

Följ gärna det fortsatta arbetet på antingen vår facebooksida "oslagbart2019" eller på hemsidan 

under fliken "blogg"! 

Och glöm inte att sprida vidare infon ut till resten av ledarna i era kårer! 

 

// Ester och Ida, lägerchefer OSLAGBART 2019 

 

Redo att leda 
Nu är anmälan till Redo att leda öppen. Följ länken och gör din anmälan 
http://www.adventist.se/butik/produkter/585-redo-att-leda-deltagare.aspx 

Priset för helgen är 450:-, då ingår seminarier, lunch och middag på lördag samt tältplats fre-
sön.  
Mer info om programmet hittar ni på http://www.redoattleda.nu/ 

Gå in på facebook och hjälp till att sprida information om denna ledarhelg. 
https://www.facebook.com/events/185055992258573/ 
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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 

mailto:jonas.abrahamsson@sau.nu
http://www.sau.nu/

