Kårutskick september 2018
Hej!

Hoppas att ni haft en bra start på höstterminen med er UV-kår! Jag är glad och tacksam att få
vara igång och jobba och träffa fantastiskt engagerade ledare på olika håll. Häromdagen läste
jag första kapitlet i Matteusevangeliet, från en enklare tolkning av Bibeln som heter The
Message. Där står det såhär:
Du Betlehem, i Judas land, du går inte längre sist i ledet.
Från dig kommer ledaren, som ska leda mitt folk, mitt Israel, som en herde.
Jag tänker på hur Jesus beskrivs som en ledare för sitt folk, sin församling. Det är honom vi
får följa, ta rygg på, och bli mer lika. Du och jag som är UV-scoutledare, vi får formas av
Jesus som är ledaren. Och han är inte vilken ledare som helst, utan som en herde, en ledare
som har oändlig omsorg om de han leder. Det ledarskapet önskar jag att alla vi i UV-scout
skulle få ta efter!

31 augusti-2 september gick Redo att leda av stapeln på
Nyhem. 130 ledare från olika scoutorganisationer samlades
för att inspirera varandra att jobba med scouting på kristen
grund. Ett stort gäng UV-scoutledare slöt upp till helgen
och vi hoppas på en god fortsättning med samverkan
mellan våra organisationer. Tack alla ni som var med!

Under helgen ägde UVA-NATTA rum i
Sjöaveka! Över 120 scouter och 40 ledare var
samlade för att hajka, gå spårning och lära
känna varandra. På bild ser ni den vinnande
patrullen från Ödeshög! Ett stort tack till
Sandsjöfors UV-scoutkår för ett väl genomfört
arrangemang.

Första steget av ledarscoutsutbildningen VÄXTVERK är planerat 9-11 november, övriga två
steg under våren 2019. Vi behöver fler ledare till Växtverk! Hör av dig till mig på
emma.andersson@sau.nu eller 076-34 06 833 om du vill vara med och träna framtidens UVscoutledare. Och peppa era ledarscouter (födda -03 eller tidigare) att åka! Det går bra att åka
på Växtverk även om man inte gått Scoutinvest tidigare.

Kårutskick september 2018
För någon vecka sedan var delar av staben på Eds gård, lägerplatsen för sommarens storläger
OSLAGBART2019. Där pratade vi om hur vi kan omsätta våra ledord i praktiken:

Vilka tankar och idéer har ni? In och gilla Oslagbart2019 på Facebook och fundera
tillsammans! Vi söker även förebedjare som vill vara med och be för Oslagbart2019. Skicka
din mejladress till info@oslagbart.se för att bli uppdaterad med böneämnen!

Vänliga hälsningar,

Emma Andersson
UV-scoutkonsulent
emma.andersson@sau.nu
076-34 06 833

Kristus har segrat – Vi kan segra!
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