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Västra Storgatan 14 

55315 Jönköping 

www.sau.nu/uv-scout 

Hej! 

Här kommer ett brev med information till UV-scoutkåren.  

 

Det är märkliga tider vi lever i. På SAU centralt vill vi finnas som en resurs för er kårer och 

föreningar. Är det något ni önskar i detta läge som vi kan göra för er? Vad behöver ni som UV-

scoutkår i denna situation och framöver? Hör av er!  

 

Info om hur corona påverkar SAU:s verksamhet uppdateras löpande på www.sau.nu/angaende-

coronaviruset/  

 

 
 

UV-scoutläger 

Årets UV-scoutläger planeras för fullt, trots det osäkra läget. Vi ber och hoppas att situationen då ska 

vara så pass mycket bättre att det är möjligt att genomföra våra läger i sommar. Givetvis följer vi de 

rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten när det närmar sig. 29 april kl 18:30 kör vi 

lägerråd för lägerchefer på SAU-expen i Jönköping.  

 

Ledarhandledning med bland annat årets drama och bibelstudiematerial med tema ”Världen” finns nu 

i digital form på www.sau.nu/ledarhandledning. Vi är riktigt glada över ett spännande drama: ”Den 

långa vandringen” av Sofie Utahs, Forserum och fina illustrationer av Moa Harrysson, Huskvarna! 

 

 

Redo att leda 

 

 
Anmälan är nu öppen till Redo att leda, vår scoutledarhelg som vi arrangerar tillsammans med flera 

andra scoutorganisationer den 4-6 september! Helgen innehåller workshops, andakter, gemenskap 
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och inspiration för er som scoutledare. Ett bra sätt att dra igång höstterminen med ledargruppen! 

Mer info på www.redoattleda.nu 

 

UV-scoutkalender 

29 april: Lägerråd för lägerchefer 

24-26 april: Växtverk steg III (obs: framflyttat, återkommer med nytt datum)  

7 juni: SAU:s årsmöte, Värnamo (obs: ny plats och datum) 

19-26 juli: Upplev – en ledarutbildning i fjällmiljö 

4-6 september: Redo att leda 

19-20 september: UVA-natta, Bottnaryd. För de äldsta UV-scoutpatrullerna  

9-11 oktober: Scoutinvest – för scouter och ledarscouter födda -07 och tidigare 

6-8 november: Växtverk steg I – för ledarscouter och ledare födda -05 och tidigare 

 

Med önskan om Guds frid över er fortsatta UV-scouttermin,  

 

Emma Andersson 

UV-scoutkonsulent 

emma.andersson@sau.nu 

076-34 06 833 

 

Kristus har segrat – Vi kan segra! 
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