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Hej! 

Hoppas att ni har haft en fin sommar. Jag har gjort ganska exakt ett år som UV-scoutkonsulent och är 

glad och tacksam över det. Det här året har för mig handlat väldigt mycket om scoutmetoden: 

”learning by doing”. Vi lär oss när vi gör saker tillsammans, och jag har fått lära mig massor av att 

göra saker tillsammans med er. Vi är inte UV-scoutledare för att vi är några proffs, men för att vi med 

Guds hjälp och efter bästa förmåga vill leda unga människor så att de får lära känna den Uppståndne. 

TACK för att jag har fått göra detta året tillsammans med er! Det har varit spännande, nervöst, 

utvecklande och framför allt väldigt, väldigt roligt. Det är stort att få jobba i en organisation med så 

många drivna, kreativa och engagerade människor.  

 

Oslagbart 

Stort TACK till alla som var med och gjorde Oslagbart så bra!  

På sista lägerbålet visades en film som vi gärna skulle vilja lägga upp på hemsidan. Alla som är 

filmade på nära håll ska ha sagt att det är okej att vara med i filmen, men om ni vet med er att det 

var med någon i filmen som ändå inte bör vara med där, så hör av er så kan vi klippa bort de delarna.  

På www.sau.nu/uv-scoutlager finns nu en del bilder från Oslagbart, som går bra att använda fritt för 

UV-scoutsammanhang. 

En TACK-fest efter Oslagbart för ledare och funktionärer är satt datum till den 23/11. Mer info 

kommer. Tanken är en kväll som innehåller tillbakablick på lägret, mat, gemenskap och andakt. Vill 

någon i er kår vara med och jobba med att planera festen? Hör av er!  

På SAU-expeditionen i Jönköping finns en hög med kvarglömda grejer sen Oslagbart, hör av er om 

det är något ni saknar. Grejerna sparas till 31/10 och därefter slängs eller skänks de bort.  

 

UVA-natta 

Den 21-22 september bjuder Bankeryds UV-scoutkår in till UVa-natta! Denna hajk riktar sig till de 

äldsta UV-scoutpatrullerna. Anmälan görs senast 6/9 till uvanatta@mission.se och mer info finns på 

www.sau.nu/uva-natta  
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Scoutinvest 

Nu är anmälan till höstens ledarscoutsutbildningar öppen! Förra året blev Scoutinvest fullt, så var 

gärna ute i god tid med anmälningarna för att vi ska kunna ordna så att så många som möjligt får 

chansen att vara med. Scoutinvest är en kurs vilket innebär att man kan gå den max en gång som 

deltagare. Mer info finns på www.sau.nu/scoutinvest  

 

Växtverk  

Vår ledarutbildning Växtverk är bland det roligaste jag varit med om och jag har hört många säga 

detsamma. Att få tillbringa tre helger ihop, dela gemenskap och växa i tro, ledarskap och scouting är 

något av det bästa som finns. Uppmuntra era ledarscouter och nyblivna UV-scoutledare (födda -04 

eller tidigare) att anmäla sig till Växtverk. Mer info finns på www.sau.nu/vaxtverk  

 

Allt gott & Guds rika välsignelse över er och UV-scoutterminen som ligger framför :) 

 

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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