Kårchefsinformation december 2019
Hej!

Vi är inne i advent och jag njuter av tända ljus och julmust. Advent betyder ”ankomst” och är en
påminnelse om att Kristus kommer till oss, var och en. Ibland kommer han på ett sådant sätt vi inte
hade förväntat oss. Jesus säger själv i kapitel 25 i Matteusevangeliet att ”det ni gjort för dessa mina
minsta, det har ni gjort mot mig” Jag vill skicka med en utmaning i denna adventstid: att se Jesus i de
vi kanske inte hade förväntat oss att göra det. Vem kan du se Jesus i, se Guds avbild i? I dina UVscouter, ledarkompisar, kollegor, tiggaren utanför mataffären eller andra som du möter i din vardag? I
adventstid finns det skäl till hopp oavsett omständigheter: vår konung kommer till oss - men inte som
vi hade förväntat oss, utan i det lilla, svaga, på en åsna, i mötet med hans minsta.

Här kommer ett späckat kårchefsmejl inför det nya UV-scoutåret :)

Temperaturen i UV-scoutkåren?
Vi i UV-scoutrådet är förtroendevalda av regionsårsmötena
och styrelsen för att leda och utveckla UVscoutverksamheten. Vi vill veta hur ni har det ute i kårerna
och vilka behov ni har! Skriv gärna en rad till
emma.andersson@sau.nu om hur läget är i kåren. Är
temperaturen närmare 40 än 37,5 eller har ni det tuffare?
Vilka behov och utmaningar har n? Har ni förslag på sådant
som bör utvecklas eller förändras? Nya idéer och tankar?
Vi vill vara en resurs och finnas till hans för UVscoutkårerna och ledargrupperna. Hör av er :)
/UV-scoutrådet
På bilden, bakre raden: Rickard Sjölander (sekreterare,
Region Nord), Emma Andersson (UV-scoutkonsulent),
Gustav Fransson (Region Öst), Alma Catoni Mitten: Paulina
Zackrisson (ordförande, Region Väst), Sara Pripp (vice
ordförande) Längst fram: Hannah Hallgrehn (SAUstyrelsen)
Ej med på bild: Josef Andersson (Region Syd) och Jonas Davidsson
Konsulentbesök under våren?
Jag kommer gärna ut i era UV-scoutkårer och håller en ledarsamling med t.ex. samtal och
undervisning kring ledarskap, en del av en UV-scoutkväll eller medverkar i invigning eller gudstjänst.
Hojta så försöker vi hitta ett tillfälle som funkar :) mer info på www.sau.nu/konsulentbesok
Steg Ett
Kursen Steg Ett riktar sig till nyblivna UV-scoutledare och ledare som vill utvecklas i sin ledarroll.
Kursen genomförs av medlemmar ut UV-scoutrådet i samverkan med en lokal
UV-scoutkår. Nästa kurs blir den 18 januari kl 10-15 i Backadalskyrkan, Göteborg, och temat denna
gång är scoutteknik och märkestagning. Anmälan görs till info@backadalskyrkan.se senast den 11/12.
Mer info på www.sau.nu/stegett

Växtverk
Glädjande nog går 22 härliga ledarscouter ledarutbildningen Växtverk 19/20. I november
genomfördes det första steget av tre på Långserum. Spårning, programplanering, scoutings historia,
lägerbål och mycket annat stod på programmet. Tack alla ledarscouter, ledare och kökshjälp för ett
härligt första steg, vi ser fram emot steg II och III i vår :)
UV-scoutkalender
15 januari: Sista ansökningsdag till UV-scouts stödkassa
18 januari: Steg Ett, Backadalskyrkan
22 januari: Lägerråd för lägerchefer 18:30 på SAU-expeditionen
5 mars: SAU:s regionsårsmöten och ledarkväll i Lekeryd, ”fössta tossdan i mass”
6-8 mars: Växtverk steg II
24-26 april: Växtverk steg III
Vecka 30 eller 31: Upplev – en ledarutbildning i fjällmiljö
4-6 september: Redo att leda, ekumenisk scoutledarhelg
9-11 oktober: Scoutinvest

Med önskan om vila och frid under jul och nyår, och ett välsignat 2020,
Emma Andersson
UV-scoutkonsulent
emma.andersson@sau.nu
076-34 06 833
Kristus har segrat – Vi kan segra!
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