Kårinformation december 2018
Hej!

”Ett ljus lyser i mörkret, hans namn är Jesus” - I årets mörkaste tid är det en nåd att få gå in i julen
med den vetskapen, att inget mörker är för mörkt för Gud, som själv kommer till oss i Jesus Kristus världens ljus. Här kommer aktuell information till UV-scoutkåren inför det nya året.

Önskemål om lägerområden 2020-2022
Medan vi sitter i vintermörkret och längtar efter UV-scoutläger är det dags att börja fundera på vilka
ni vill åka på läger med 2020-2022! Prata ihop er i kåren och sedan kan ni logga in på Knopevent,
samma sida som ni anmäler er till UV-scoutläger. Där finns nu en flik som heter ”Önska kår till läger
2020”. Där kan ni önska kårer ni vill åka på läger med, om ni har några önskemål om lägervecka och
ifall ni helst vill vara med kårer nära er eller kan tänka er att åka längre för läger. Det är också viktigt
för rådet att veta om ni delar exempelvis material eller kaplan med andra kårer. UV-scoutrådet gör
sitt bästa för att pussla ihop nya lägerområden och möta önskemålen i så hög grad som möjligt.

Årskonferens för SAU och SAM
Under Kristi Himmelfärds-helgen har SAU och SAM gemensam årskonferens på Gullbrannagården!
Här finns möjlighet att vara med på olika sätt. Ombudsmötet, SAU:s högsta beslutande organ, äger
rum torsdag 30/5. Varje SAU-ansluten UV-scoutkår har möjlighet att skicka två ombud. Ni anmäler
dem till ordföranden i er lokala förening. På lördagen 1/6 planeras det för en marknad klockan 15:00
och lägerbål vid 21:00, vid Gullbrannas nya lägerbålsplats. Därför kommer här en fråga om någon
eller några kårer skulle vilja hålla i någon marknadsaktivitet eller i lägerbålet på årskonferensen? Hör
av er om ni är intresserade!

Uppdatering av UV-scoutboken
För ett par år sen påbörjades ett arbete med att utforma vår nya UV-scoutbok. Det arbetet ska tas
upp igen framöver, och även fickboken ska ses över. Prata gärna i er ledargrupp om vilka
uppdateringar ni skulle vilja se av UV-scoutboken och fickboken, hur de används, vad som är bra och
vad som skulle behöva förbättras eller läggas till. Hör gärna av er med tankar och idéer.

Rätt hjälp – kurs i HLR och första hjälpen för UV-scoutledare
Ett av UV-scouts arbetsområden är ”Rätt hjälp” och i denna kurs får du som UVscoutledare utveckla dina kunskaper i HLR och första hjälpen. Denna kurs
anordnas för att skapa tryggare arrangemang och för att du som ledare ska
känna dig mer trygg i vad du gör när olyckan är framme.
Kursen är en heldagskurs, 9:00-18:00, och går vid två tillfällen i vår: 2/3 i Stensjön och 18/5 på
Vidablick, Bankeryd. Mer info och anmälan finns på www.sau.nu/ratt-hjalp

Hjälpa till på Oslagbart?
Kanske har ni personer i er närhet som inte är ledare i UV-scoutkåren men som
ändå vill finnas med på sommarens storläger? Peppa dem i så fall att följa med
som funktionärer! Det finns många uppgifter som ska göras under lägerveckan,
bland annat att sköta kiosk, dela ut mat, städa toaletter och mycket annat. Be dem
höra av sig till info@oslagbart2019.se. Tillsammans gör vi ett riktigt bra storläger!

Med önskan om en välsignad jul och ett gott nytt UV-scoutår,

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

Kristus har segrat – Vi kan segra!
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