Kårchefsinformation januari 2020
Hej!

Nytt år, nya möjligheter! Det kan låta som en klyscha, men kanske kan ett nytt år få vara en chans till
att våga testa nytt. Jag är glad och stolt att få stå i en god UV-scouttradition, och jag tror att bästa
sättet att förvalta en tradition är att våga utveckla och testa nytt. I UV-scoutrådets handlingsplan för
2020-2021 står det bland annat: ”Vi tror att det finns en rikedom i våra strukturer, och vill samtidigt
ge utrymme för att pröva nya idéer inom ramen för UV-scoutverksamheten.” Vad vill vi med UVscout framåt? Vad längtar ni efter i er kår? Kanske kan det nya året få vara ett tillfälle att visionera,
längta och drömma. Allt som är levande utvecklas och förändras, och min bön är att vi skulle våga
lyssna in Guds visioner, längtan och drömmar.

Önska sånger till lägerböckerna
Nytt år, nya lägerböcker! För att vi ska kunna förnya materialet kommer vi att behöva plocka bort
några gamla sånger. Därför finns det möjlighet för er som UV-scoutkår att gå in på länken nedan och
påverka vilka sånger som kommer finnas med i årets lägerböcker. Kryssa för de sånger/rop/böner ni
vill ha kvar, och kom gärna med förslag på sånger ni saknar i lägerböckerna.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMo43zLCKxWc1AwPvkt7xhxqHv2WoCKTzZYcPlPioxZHfpA/viewform?usp=sf_link
Redo att leda
Den 4-6 september arrangerar vi tillsammans med övriga frikyrkliga scoutförbund scoutledarhelgen
”Redo att leda”, denna gång på Västerängs lägergård utanför Askersund. En helg med storsamlingar,
workshops, gudstjänst och andakter, lägerbål och inspiration till dig som är scoutledare. Mer info
kommer på www.redoattleda.nu och www.sau.nu/redoattleda men boka in datumen med
ledargruppen redan nu!
Ny handlingsplan för UV-scoutrådet
Gäller för åren 2020-2021 och finns på www.sau.nu/handlingsplaner
UV-scoutkalender
15 januari: Sista ansökningsdag till UV-scouts stödkassa
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
9 maj: SAU:s årsmöte, Opalkyrkan
Vecka 30 eller 31: Upplev – en ledarutbildning i fjällmiljö
4-6 september: Redo att leda, ekumenisk scoutledarhelg
September: UVA-natta, Bottnaryd
9-11 oktober: Scoutinvest
6-8 november: Växtverk steg I

Allt gott och Guds välsignelse över er nya UV-scouttermin,
Emma Andersson
UV-scoutkonsulent
emma.andersson@sau.nu
076-34 06 833
Kristus har segrat – Vi kan segra!
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