Jönköping 2015 – 01 – 12

Kårchefsinformation
God fortsättning på det nya året!
Här följer information till UV-scoutkårerna inför 2015:

UV-scouts webshop är nu öppen!
Ni kan nu handla vårt UV-scoutmaterial i webshopen. För er som inte har login-uppgifter
kontakta jonas.abrahamsson@sau.nu Webshopen hittar ni här: http://shop.prevox.se/sau

Ny lägerindelning 2015-2017
Nu är det dags att sätta samman de nya lägerområdena. Varje kår får önska 3 kårer att vara
tillsammans med i den nya indelningen. Skicka era önskemål till jonas.abrahamsson@sau.nu
senast den 20 februari.

Remiss angående samverkan med Scouterna
På UV-scoutTinget kom förslaget upp att göra en remissrunda för att alla kårer skulle få
möjlighet att yttra sig i frågan om en samverkan till övriga scoutförbund och ett eventuellt
medlemskap i Scouterna. Se följebrevet för mer information för hur ni fyller i enkäten.

UV-scoutläger information 2015
Bibelstudierna
Temat blir bön och arbetsnamnet för bibelstudierna är Bön – tillsammans med Gud.
Arbetsgruppen består av Emil Ring, Lina Skoghäll, Therese Axelsson och Hanna Törngren.
Lägerområden och lägerplatser
Lägerområde 1 Bolmsö
Lägerområde 2 Mosshemmet Eksjö
Lägerområde 3 Mösseberg
Lägerområde 4 Viiks Gård, Lekeryd
Lägerområde 5 Sjöbo, Vaggeryd
Lägerområde 6 Långserum
Lägerområde 7 Råås Gård ,Tranås
Lägerområde 8 ev Klinten Eksjö
Lägerområde 9 ev Skärvhult
Lägeravgiften
Lägeravgiften är beslutad att bli 495:-/person. Syskonrabatten blir 40:-/syskon, alltså blir det
följande; 2 syskon 455:-/syskon, 3 syskon 415:-/syskon och 4 syskon eller fler 375:-/syskon.
Lägerinsamlingen
Insamlingsprojekten blir troligtvis desamma som förra året men nu skiftar vi projekt mellan
lägerområdena:
Lägerområde 1-3 Barn i Mocambique
Lägerområde 4-6 Barn i Centralasien

Lägerområde 7-9 Barn i Sydafrika

Lägersammanträde för lägerchefer
- 29/1 2015 18:30
- 16/4 2015 18:30, även för intendenter och ekonomiansvariga
Stödkassan
Glöm inte att det går att söka pengar via vår stödkassa. Störst vikt läggs till nystartade kårer
och kårer med små resurser. Det finns en enkel blankett att använda sig utav. Den går att
hämta hem via hemsidan www.sau.nu Ansökan ska ha inkommit till SAU/UV-scout senast
den 31 mars.

Jonas Abrahamsson
UV-scoutkonsulent
036-30 61 73 Telefon
0763-406833 Mobil
jonas.abrahamsson@sau.nu

Svenska Alliansmissionens Ungdom
Västra Storgatan 14
553 15 JÖNKÖPING
Läs mer om SAU www.sau.nu

Kristus har segrat – vi kan segra!

