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Hej! 

 

Jag heter Emma och är ny UV-scoutkonsulent på SAU. Det känns spännande och inspirerande att 

äntligen få vara igång och jobba. 

 

Scouting betyder mycket för mig och något jag gillar inom UV är att det finns ett helhetsperspektiv 

på livet – vi tar hand om varandra i den lilla gruppen, vi lär känna Jesus tillsammans och vi gör det 

vi kan för att göra världen till en bättre plats – tillsammans! 

 

Jesus säger själv att Guds rike tillhör barnen. Vi som ledare kan få vara med och hjälpa dem att hitta 

sin kallelse till Jesus och upptäcka sina gåvor och sitt värde i honom. Jesus hjärta slår på ett särskilt 

sätt för barn och unga och Han längtar efter att de ska få lära känna honom. 

 

”Med Guds hjälp och efter bästa förmåga” lovar vi på våra invigningar. Det är både ett stort 

åtagande och samtidigt en sådan befrielse. För varje UV som lovar att följa UV-lagen, för varje 

ledare och ledarscout som med sina gåvor arbetar för kåren och för mig som ny UV-scoutkonsulent 

är orden ”med Guds hjälp och efter bästa förmåga” så viktiga. Att släppa vår egen prestation och 

prestige, och ge Gud all ära, och samtidigt göra vårt allra bästa för att betjäna andra människor, med 

Guds hjälp. Vilken utmaning och glädje! 

 

Som nytillträdd UV-scoutkonsulent vill jag gärna komma ut och hälsa på er i kårerna. Jag kommer 

gärna och besöker både ledarsamlingar, gudstjänster, hajker och scoutkvällar. Jag är väldigt nyfiken 

på era tankar och funderingar kring UV-scout. Skriv ett mejl, smsa eller ring så hittar vi ett tillfälle 

som passar! 

 

Under hösten har vi ett antal spännande evenemang inom UV-scout! Först ut är hajken UVA-natta 

som Sandsjöfors UV-kår anordnar, 22-23 september. Anmäl er senast 16 september och ta med en 

eller flera patruller på ett spännande äventyr! 

 

12-14 oktober är det dags för Scoutinvest för scouter födda 2005 eller tidigare. Första delen av 

Växtverk äger rum 9-11 november för de som är födda 2003 eller tidigare, med två ytterligare 

helger under våren 2019. Uppmuntra gärna ungdomarna att åka på dessa ledarutbildningar som är 

en bra möjlighet att få utvecklas i ledarskap och lära sig mer om tro och scouting tillsammans med 

andra jämnåriga. 
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Lägerplaneringen inför OSLAGBART 2019 är i full gång! I januari kommer det att komma ut ett 

paket till alla kårer med material till en scoutgång och inspiration inför OSLAGBART. Ha det gärna 

i åtanke redan nu, att peppa inför sommarens storläger. Var med i bön för lägret och all planering! 

Tillsammans med er vill vi förmedla ledorden för OSLAGBART till varje UV, ledarscout och 

ledare: 

 

Livet med Gud är OSLAGBART! 

Du är OSLAGBAR, för du är skapad till Guds avbild och du är unik, briljant, underbar, makalös! 

Jesus är OSLAGBAR, större seger än hans finns inte! 

När vi gör läger tillsammans blir det OSLAGBART! 

 

Mycket har hänt och förändrats sedan den första UV-kåren bildades 1942 men det viktigaste är 

detsamma: Jesus Kristus och att göra Honom känd och efterföljd bland barn och unga. Jag är 

tacksam att få stå med er i det arbetet, tacksam för allt UV betytt för mig och så många andra 

genom åren och tacksam att få vara med och föra arbetet in i framtiden. 

 

Kristus har segrat – Vi kan segra! 

 

Emma Andersson 

UV-scoutkonsulent 
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