
Kårinformation april 2019 
 
 
Hej! 

Här kommer aktuell information till UV-scoutkåren.   

 

Oslagbart 2019: Förtydligande kring anmälan och fakturering 

På grund av frågor kommer här ett par förtydliganden. Den som godkänner 

anmälningarna på http://knopevent.se/lager2019/ gör det med samma 

användarnamn och lösenord som förra året. Saknar ni uppgifterna – hör av er 

till mig så löser jag det så snart jag kan. Faktureringen av UV-

scoutlägeravgifterna går till som vanligt, med en faktura från SAU till UV-

scoutkåren. Det är alltid bra att få frågor – då är det lättare att förtydliga 

information :) Så fortsätt gärna höra av er med frågor! 

 

Sponsring 

Glöm inte att fundera kring om ni i er kår känner personer som ni tror skulle vilja vara med och 

sponsra Oslagbart. Anmälan av sponsorer görs via mejl till sponsor@oslagbart2019.se.  

 

Funktionärer 

Som funktionär för Oslagbart finns det två sätt att anmäla sig. Antingen via sin kår, då väljer man kår i 

rull-listan och sedan kryssar man i att man är funktionär. Då hamnar ens lägeravgift på samma 

faktura som resten av kårens. Den som inte har en kår men önskar vara med på Oslagbart som 

funktionär, kan där det står ”Kår” välja Förläggning eller Intendentur i stället (övriga funktioner 

anmäler sig under Förläggning). Funktionärer skickar även ett mejl till info@oslagbart2019.se så att vi 

vet i vilken roll de vill finnas med. Funktionärer betalar en reducerad deltagaravgift på 400 kronor.  

 

Beställning av t-shirts 

I bifogad fil finns en mall för beställning av Oslagbarts t-shirts!  

 

Ledarkväll och regionsårsmöten på ”fössta 

tossdan i mass” 

Succé! Denna Smålands inofficiella nationaldag 

fyllde vi Skillingaryds Missionskyrka. Det var så 

roligt att se så många UV-scoutledare och andra 

ledare inom SAU på plats. Åke Samuelsson 

pratade om hur viktig andakten är och hur man 

kan hålla andakt på ett enkelt sätt. Två nya 

representanter valdes in i UV-scoutrådet: Josef 
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Andersson från Region Syd och Gustav Fransson från Region Öst. Stort tack till alla som deltog i vår 

viktiga föreningsdemokrati denna kväll!  

 

Datum inför hösten 

Höstterminen kan kännas långt borta, men ibland kan det vara skönt att ha koll på lite datum: 

UVA-natta: 21-22 september, Rödjorna i Bankeryd. För de äldsta UV-scoutpatrullerna  

Scoutinvest: 11-13 oktober, Långserum. För de födda -06 och äldre 

Växtverk steg I: 8-10 november, Långserum. För de födda -04 och äldre (datum för steg II och III 

under våren 2020 kommer inom kort.) 

Affischer kommer i utskicket från SAU i maj. Får ni inte affischerna? Hör av er!  

 

Nya lägerområden 2020-2022 

Nu finns det ett förslag på nya lägerområden på http://sau.nu/lagerindelning. Från UV-scoutrådets 

sida hoppas vi på och ber för att de kommande tre lägeråren ska få bjuda på goda möten och viktiga 

relationer mellan kårer. Skulle vi ha missat något viktigt i indelningen? Hör av er så snart som möjligt. 

Ta tillfället att träffa era nya lägerkompisar under Oslagbart!  

 

Det är stort att tänka på alla goda relationer som byggs under våra läger och i vår UV-

scoutverksamhet. Det är inte enkelt att vara barn eller tonåring, och kanske särskilt inte i vår tid. När 

UV-scout får vara en gemenskap där man får komma som man är, bli sedd och älskad – då är det ett 

tecken för den här världen på hurdan Jesus är.  

 

All Guds välsignelse i ert viktiga arbete i era UV-scoutkårer,  

 

Emma Andersson 

UV-scoutkonsulent 

emma.andersson@sau.nu 

076-34 06 833 

 

Kristus har segrat – Vi kan segra! 

 

Svenska Alliansmissionens Ungdom 
Västra Storgatan 14  
553 15 Jönköping 
www.sau.nu  
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