
Kårinformation mars 2019 
 

Hej! 

 

Redan mars och sommaren närmar sig med stormsteg! Hoppas att ni haft en bra start på er UV-

scouttermin! Här kommer aktuell information till UV-scoutkåren:  

 

Anmälan är öppen! 

Nu har anmälan till Oslagbart öppnat! I år kör vi på en ny variant av hur 

lägeranmälan går till. Deltagarna anmäler sig själva sig på 

www.oslagbart2019.se Du som kårchef/ansvarig för anmälningarna behöver 

dock gå in på http://knopevent.se/lager2019/ och godkänna anmälningarna, 

så att vi vet att de som har anmält sig faktiskt tillhör er kår. Detta går att göra 

allt eftersom. Skulle det ha blivit en dubblett av någon anmälan kan ni radera 

dubbletten. Om någon däremot har anmält sig som att den tillhör er kår men 

inte gör det, kontaktar ni mig, så försöker vi hitta rätt kår. Radera alltså inte 

den personen. När ni bekräftar anmälan ska ni också klicka i att en ledare i 

kåren är matansvarig, det vill säga den i kåren som hämtar ut mat under 

lägret. Tillfråga alltså en matansvarig ledare innan ni bekräftar din kårs anmälan. Ledarscouter önskar 

även ledarscoutsprojekt vid anmälan. Sista dag för anmälan är 30/4, alltså tidigare än inför ett 

vanligt UV-scoutläger, så se till att peppa era UV-scouter att anmäla sig i god tid. Även funktionärer 

behöver anmäla sig och funktionärsavgiften ligger på 400 kr. Sista datum för att gå in och godkänna 

anmälningarna är 14/5.  

 

Beställning av profilprylar 

Oslagbarts profilprylar samt beställningsformulär finns i den bifogade 

filen och finns att beställa genom UV-scouts vanliga webshop: 

http://shop.prevox.se/sau  

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.  

 

Önska kårer inför läger 2020-2022 

27 mars sätter sig UV-scoutrådet för att fördela nya lägerområden. Har ni missat att önska kårer så 

gör det så snart ni kan. Hör av er om ni saknar inloggningsuppgifter till Knopevent där önskemålen 

görs.  

http://www.oslagbart2019.se/
http://knopevent.se/lager2019/
http://shop.prevox.se/sau
mailto:jan@prevox.se


 
 

I helgen genomfördes första omgången av vår ledarutbildning Rätt hjälp – en kurs i HLR och första 

hjälpen för UV-scoutledare. Ett positivt gäng på 11 deltagare var med denna gång och 

utvärderingarna var mycket positiva. Missade ni kursen? Den går igen den 18 maj, på KFUM-gården 

Vidablick utanför Bankeryd.  

 

 

Som UV-scoutkonsulent upplever jag ofta att jag lever mycket i framtiden, och jag tror att många av 

er kan känna igen er i det. Vi planerar, organiserar, tänker framåt på olika arrangemang och 

samlingar. Jag vet att jag ibland behöver stanna upp och tacka Gud för det han faktiskt redan har 

gjort och gör, att inte bara tänka på det vi vill ska hända framöver utan faktiskt glädjas över allt gott 

som redan sker. ”Lova Herren, min själ, och minns allt det goda han gör” (Ps 103). Låt oss fortsätta 

med stor tacksamhet över allt gott Gud gör i vårt UV-scoutsammanhang.  

 

Allt gott och Guds fred,  

 

Emma Andersson 

UV-scoutkonsulent 

emma.andersson@sau.nu 

076-34 06 833 

 

Kristus har segrat – Vi kan segra! 

 

Svenska Alliansmissionens Ungdom 
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