
Kårinformation januari 2019 
 

Hej! 

 

Här kommer ett mejl fullt med information till UV-scoutkåren.   

 

Oslagbart2019: Programpaket till en UV-kväll 

Nu ska alla kårchefer ha fått ett paket med affischer och flyer till Oslagbart 2019! På hemsidan finns 

en flik som heter ”UV-kvällen” där material för en kväll med Oslagbart-tema finns.  

Här finns bland annat inspelningar och noter till två sånger som ni kan använda till andakten på UV-

kvällen och mera under våren om ni vill. Lösenordet har kårcheferna fått i mejl och kan fås genom att 

kontakta mig. Tänk på att inte sprida lösenordet utanför UV-scoutkåren då det är 

upphovsrättsskyddat material som vi har fått lov att använda i detta syfte. 

Hör av er om ni behöver något mer, fler flyers etc.  

 

Sponsorer till Oslagbart2019 

I bifogad filer finner ni brev om sponsring för Oslagbart2019, ett till er som 

kårchefer och ett som ni kan dela ut till företagare och sådana ni vet brinner 

för UV-scout. Vi gör Oslagbart tillsammans och vår förhoppning är att vi 

tillsammans kan få ihop en sponsor per kår. Om ni vet med er att ni har fler 

kontakter eller är en större kår än genomsnittet så leta gärna flera sponsorer, 

så bär vi tillsammans vårt sammanhang. Ni går in och anmäler era sponsorer på 

www.oslagbart2019.se/sponsring 

 

Beställning av profilprylar 

Oslagbarts profilprylar kommer inom kort upp på www.oslagbart2019.se och beställs genom UV-

scouts vanliga webshop: http://shop.prevox.se/sau  

Visa gärna profilprylarna under Oslagbart-kvällen, antingen på skärm eller genom att skriva ut PDF:n 

eller om ni vill beställa någon profilpryl i förväg för att visa live.   

Kontakta Jan Holmer på Prevox om ni saknar inloggningsuppgifter för beställning via webshopen. 

Hans mejladress är jan@prevox.se Sista beställningsdag för garanterad leverans innan lägret är 30/4, 

men beställ gärna allt eftersom beställningarna kommer in under våren. T-shirts med kårtryck på 

ryggen beställer ni alla till er kår vid samma tillfälle. Med reservation för eventuell slutförsäljning.  

 

Glöm inte att önska kårer för lägerområdesindelning senast 1/3  

Önskemål om nya lägerområden inför 2020-2022 görs via Knopevent, samma sida som för 

lägeranmälan. Hör av er om ni saknar era inloggningsuppgifter så löser vi det.  

http://www.oslagbart2019.se/sponsring
http://www.oslagbart2019.se/
http://shop.prevox.se/sau
mailto:jan@prevox.se


 

Med önskan om en välsignad UV-scouttermin,  

 

Emma Andersson 

UV-scoutkonsulent 

emma.andersson@sau.nu 

076-34 06 833 

 

Kristus har segrat – Vi kan segra! 
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