Kårchefsinformation II maj 2019
Hej!
Snart är det äntligen dags för storläger! Här kommer aktuell information till UV-scoutkåren.

Oslagbart
Anmälningar. Möjligheten för kårchefer att redigera i Knopevent är nu
stängd. Eventuella förändringar mejlas till jonas@oslagbart2019.se Om
ni ännu inte anmält mat- och sjukvårdsansvarig för er kår så görs även
detta till Jonas per mejl.
Ankomst. Glädjande nog är vi många anmälda till lägret! Detta innebär
att vi anländer i fler bilar än beräknat. Var därför extra noga med att
följa de ankomsttider ni fått tilldelade.
Ledar-ABC. På www.oslagbart2019.se/abc har en del information om lägret uppdaterats. Några saker
har tillkommit på ”Att ta med”-listan, så kolla igenom den en extra gång innan kårpackningen. Här
kommer även säkerhetsplan, brandskyddsplan och riktlinjer för livsmedelshygien att publiceras.
Missionsdagen. Nu finns uppdaterad information om missionsdagen på Oslagbarts Ledar-ABC.
Patrullen blir tilldelad tre organisationer som de besöker under tiden på ”missionsfältet”, och får
sedan välja vilka de vill besöka utöver det. I bifogad fil finns en lista från missionsgruppen på de
organisationer som finns på plats. Listan riktar sig till er som ledare. Det kan vara en bra idé att redan
nu fundera på vad som skulle vara spännande för just era patruller att få veta mer om.
Ledarscoutsövernattning 24-25/6. Måndag-tisdag innan Oslagbart börjar finns möjlighet för
ledarscouter som vill övernatta på lägerområdet. Eftersom det samtidigt pågår arbete med
förläggningen på lägerplatsen behöver vi dock hålla en del regler, som följer:
Regler för ledarscoutsövernattning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anmälan för ledarscoutsövernattning görs till emma.andersson@sau.nu senast 9/6 om
lägerområde, kår, antal, plats och kontaktuppgifter till ansvarig ledare
Tält skall vara tydligt uppmärkt med "LS" och kontaktperson och telefonnummer i regntåligt
utförande
Minst en myndig ansvarig ledare skall finnas med
Eldning med ved är förbjuden (Briketter/kol är ok)
Mat löses på egen hand
Bad är inte tillåtet
Man får endast hålla till på förläggningsområdet
Bilar får inte finnas på förläggningsområdet under natten och tisdag morgon, dessa skall vara
uppmärkta och parkerade enligt speciella anvisningar
Övernattningen gäller endast ledarscouter och ledare

Ledarhandledningar. Delades ut till budbärare den 12/5. Har ni inte fått tillräckligt många? Hör av er
till mig, gärna så snart som möjligt, så löser vi det! En digital version exklusive sånger finns på
www.sau.nu/ledarhandledning
Oslagbart-kepsen. Tas fram i begränsad upplaga och säljes i lägrets kiosk ”Gotteboden” där även
andra profilprylar som inte sålt slut innan lägret kommer säljas.
Kontaktuppgifter till byfogdar. Ska skickas till budbärare för att sms-grupper ska kunna göras till
lägret.
Vindskydd. Är okej på lägerplatsen så länge det får plats inom ert tilldelade område, samt att man
inte eldar vid vindskydden.
Besökande på söndagens avslutningsgudstjänst. På hemsidans förstasida kommer det inom kort ut
en vägbeskrivning till besökare på söndagen. Vi kommer vara många – så det är viktigt att föräldrar
och andra intresserande kommer i mycket god tid, samåker i så hög grad som möjligt och följer
väganvisningar så det flyter på smidigast möjligt.
Sjukvårdsansvariga. Dessa kommer inom kort få ett mejl med information, och kommer även ha en
träff första dagen på lägret.

Affischer
Affischer om höstens arrangemang har nu skickats till utskicksansvariga i respektive
församling/förening.

Lägerindelning 2020-2022
Efter önskemål har några korrigeringar gjorts och nu ligger lägerområdena för 2020-2022 uppe på
www.sau.nu/lagerindelning

Vi ses på Oslagbart! :)

Emma Andersson
UV-scoutkonsulent
emma.andersson@sau.nu
076-34 06 833
Kristus har segrat – Vi kan segra!
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