Kårinformation maj 2019
Hej!
Här kommer aktuell information till UV-scoutkåren.

Oslagbart
Glöm inte att gå in på www.knopevent.se/lager2019 och bekräfta er
kårs anmälningar till Oslagbart! Innan den 14/5 finns också
möjligheten att som kårchef gå in och redigera, lägga till eller ta bort
anmälningar.

Inom kort kommer ett häfte till alla ledare som är anmälda till
Oslagbart med sammanfattad information om lägret. Denna
information är det viktigt att alla ledare tar del av. Mer uttömmande
information uppdateras successivt på www.oslagbart2019.se/ABC här finns information om allt från vad kåren behöver ta med sig till lägret, matsedel och mycket
annat. Saknar ni lösenordet? Mejla emma.andersson@sau.nu

Nu på söndag 12/5 har budbärarna en träff på lägerområdet, och har även haft möjlighet att bjuda
sitt lägerområde till lägerplatsen efteråt. Då kommer även budbärarna få ledarhandledningarna att
dela ut till kårerna, så att ni har möjlighet att bekanta er med årets bibelstudiematerial i god tid
innan lägret.

Lägerområdet Makalös som ansvarar för ledarunderhållningen på kvällarna önskar att varje kår innan
lägret skickar sitt senaste terminsprogram till dem, samt kontaktuppgifter till någon i kåren med
namn och telefonnummer. Programmet skickas till: magnusrydberg@telia.com

Nu finns även en lyric-video till lägerlåten: https://www.youtube.com/watch?v=2_p2lwYdCgM
Öva med kåren så blir det gött tryck på sången när vi tillsammans sjunger den på lägret!

Oslagbarts profilprylar går fortfarande att beställa! Eftersom det varit efterfrågat kommer en särskild
Oslagbart-keps också att finnas att beställa inom kort.

Växtverk
Det är ett fantastiskt gäng ledarscouter och nyblivna UVscoutledare som gått vår ledarutbildning Växtverk under
tre helger 2018/2019. Kursen har bland annat
innehållit scoutprojekt, andakter, spårningar,
lägerbål, lekar, samarbetsövningar och mycket annat.
Stort TACK till både deltagare och ledare. Information om kommande Växtverk
2019/2020 finns nu ute på www.sau.nu/vaxtverk

UVa-natta
Bifogat hittar ni inbjudan till årets UVa-natta som går av stapeln i Rödjorna i Bankeryd den 21-22
september. Ta med era äldsta UV-scouter och delta i denna roliga hajk! Information finns även på
www.sau.nu/uva-natta

Allt gott och Guds frid,

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