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Hej! 
Det är ett tag sedan vårt senaste utskick och det är ingen överdrift att säga att det har hänt 
en hel del sedan dess! 
Coronapandemins effekter har gjort att det mesta av våra arrangemang har fått ställas in 
och i skrivande stund ser det tyvärr ut att bli en ganska tunn SAU-sommar även om vi hoppas 
att kunna genomföra några saker såsom UV-scoutledarutbildningen UPPlev. 
Vi ser redan fram emot 2021 som revanschens år! 
Men innan dess kommer en höst som vi hoppas och ber ska kunna vara fylld av olika SAU-
arrangemang. Med i det här brevet finns information om en hel del sådana. Håll utkik på vår 
webb och i sociala medier för allt det senaste kring SAU. 
 
Jag vill passa på att tacka för allt engagemang som vi ser i våra lokala grupper. Det kryllar av 
olika initiativ för att anpassa verksamheter efter läget och det är så inspirerande att höra 
om! 
Jag vill också tipsa om två nya initiativ; Facebookgruppen ”SAU-ledaren” startade för några 
veckor sedan och har redan över 600 medlemmar. Där vill vi samla ledare från alla olika 
sorters verksamheter för nätverkande, inspiration och givande samtal.  
Som ett led i det kommer vi även genomföra ett antal webinarier som vi kallar ”SAU-ledaren: 
LIVE. Där tar vi upp olika aktuella ämnen utifrån våra metodområden. 
Välkomna med i dessa forum! 
 
Nu står snart sommaren för dörren och låt oss tillsammans be att den får bli till välsignelse 
för alla de barn och ungdomar som vi har i våra verksamheter trots att mycket blir 
annorlunda. Jag är övertygad om att Jesus Kristus inte låter sig begränsas av en pandemi! 
Han kan skapa nya vägar även i för oss okänd terräng. 
 
Ta hand om er och Gud välsigne er! 
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