Kårchefsinformation
Hej! Här kommer information till UV-scoutkåren:

UV-scouts Jubelmarknad
Missa inte att boka in Jubelmarknaden på Elmia i
Jönköping den 13 maj om du inte redan gjort det! Anmäl
din kår till jonas.abrahamsson@sau.nu
Detta är tillfället för oss i UV-scout att träffas och fira att
UV-scout fyller 75 år. En fest på UV-scoutvis - med
marknad och lägerbål. Alla kårer bidrar med valfri
marknadsaktivitet. Överskottet går till välgörande
ändamål.
För mer info och för att ladda ner affisch se:
http://sau.nu/metodomraden/uv-scout/uv-scouts-75arsjubileum/

Glöm inte andakten
En viktig del av UV-scoutkvällen är andakten. Varför inte ta hjälp av en andaktsbok?
Simon och Marie – Alltid vänner är Malin Kindvalls bok som innehåller 19 andakter för barn.
Andakterna innehåller böner, minnesverser, samtalsfrågor och aktiviteter.
Naturens katedral använder bildspråk från naturen för att fundera kring vad kan vi lära oss om oss
själva och om Gud? Vad kan en daggmask eller en havsvik säga oss om relationen till vår skapare?
Det är en bok som passar bäst för ledarscouterna eller på ledarsamlingen.
Familjeandakt är ingen andaktsbok utan en bok om andakten. Den beskriver andaktens betydelse i
familjen men man kan också läsa den med patrullen som fokus.
Böckerna finns att beställa på www.nyamusik.se

Här följer lite tips som passar bra att läsa och lyssna på som uppladdning inför våren: Barnens lilla
överlevnads handbok BLÖH handlar om hur man överlever i naturen och är skriven på ett sätt som
barn kan relatera till och med bra bilder. Hur hittar man vatten och gör upp eld? Hur gör bygger man
ett skydd och hur hittar man hem efter att ha gått vilse? Det är bra saker att kunna för både barn och
vuxna! Expedition Landskapsdjur har fina bilder och fakta om just landskapsdjur. Podcasten FÄRD
handlar om friluftsliv ur olika perspektiv. Avsnitt #4 och #34 handlar om friluftsliv med barn.
Naturmorgon i P1 är alltid ett säkert kort för kunskap och inspiration om livet i naturen.

God Jul och Gott nytt år!
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