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Hej!
Vi är inne i november och här kommer ett fullspäckat mejl med aktuell information till UVscoutkåren.
Scoutinvest
12-14 oktober samlades 70 ledarscouter och 20 ledare på
Långserums fritidsgård för att lära sig mer om scouting, samarbete
och kristen tro. Mörkerspårning, bibelstudium, scoutprojekt och
andakter stod på programmet. Tack till alla som var med och gjorde
ett lyckat Scoutinvest!

Växtverk
Steg I av vår ledarutbildning Växtverk ägde rum på Långserum 9-11 november. Ett härligt gäng på 31
deltagare var med på kursens första steg som bland annat innehöll samarbetsövningar, vandring,
övningar i ledarskap, scoutings historia, lägerbål och andakter. Men Växtverk är inte över än! Vi ser
fram emot att träffas för steg II på Bäckalyckan i Vaggeryd 8-10 mars och steg III på Klinta utanför
Bottnaryd den 26-28 april! Vi i Växtverks ledargäng vill utmana och utrusta deltagarna att växa i sitt
UV-scoutledarskap.

UV-scouts stödkassa
Stödkassans uppgift är att ekonomiskt stötta UV-scoutverksamhet. Anslag kan utgå exempelvis för
stöd till nystartade kårer, inköp till patrullutrustning, täckande av vissa lägerkostnader eller andra
insatser som främjar UV-scoutverksamhet. Sista ansökningsdag är 15 januari och ansökningsblankett
kan hämtas på http://sau.nu/vad-vi-gor/uv-scout/797-2/

Oslagbart2019
I början av 2019 kommer det att komma ett utskick
med material som kan användas för att peppa inför
storlägret Oslagbart2019 i era kårer! Utskicket
kommer bland annat att innehålla den officiella
lägerlåten, förslag på lekar, anmälningsflyer, en
andakt och annat storlägerrelaterat. Planera gärna
in en särskild UV-scoutkväll i februari där ni laddar
särskilt inför lägret! Kolla gärna in den uppdaterade
hemsidan: www.oslagbart2019.se
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Kurs i första hjälpen och HLR
För att öka tryggheten i våra grupper och arrangemang,
kommer vi i vår att göra en satsning på att UV-scoutledare ska
få utvecklas i sina kunskaper kring HLR och första hjälpen!
Därför har vi två datum bokade för kurser i detta, 2/3 och
23/5. Mer information kommer framöver. Om ni har ledare i
kåren som planerar att gå, så planera gärna in en UVscoutkväll med sjukvårdstema efter kursen så att de som gått
kursen också kan lära ut det de fått med sig till kåren.

I Trygga Händer
I vår går I Trygga Händer i Stockbergskyrkan i Korsberga, den 2/3. SAU rekommenderar starkt att alla
ledare i SAU:s verksamhet går utbildningen. Mer info finns på http://sau.nu/ith

Rea på UV-skjortor
På Prevox lager har vi en hel del UV-scoutskjortor och
ledarskjortor av den gamla modellen kvar. Därför
rear vi nu ut dem för 100 :- st! Dessutom finns det
en hel del fina patrullmärken! Kanske vill ni ha
märken till patrull hjorten, räven eller
varför inte tjädern? Kontakta Prevox för
beställningar och information om
materialet.

SAU:s regionsårsmöte och ledarkväll
På självaste Smålands inofficiella nationaldag, ”fössta tossdan i mass” samlas vi till SAU:s
regionsårsmöten och ledarkväll med Åke Samuelsson. På regionsårsmötena väljs bland annat
representanter från regionerna till UV-scoutrådet. Den 7 mars 18:30 i Skillingaryds Missionskyrka är
det som gäller. Ta med ledargruppen, delta i föreningsdemokratin och ät massipantåta!

Allt gott och Guds frid,
Emma Andersson
UV-scoutkonsulent
emma.andersson@sau.nu
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076-34 06 833

Kristus har segrat – Vi kan segra!
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