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HEJ! 

Efter en märklig sommar är det återigen dags att starta upp UV-scoutterminen! Så 

viktigt med lokalt engagemang och möjligheten att träffas i den egna kåren, särskilt 

under hösten när mycket inte är som vi är vana vid.   

 

I detta långa brev kommer flera tråkiga men nödvändiga besked om inställda arrangemang.  

Glädjande är att vi har möjlighet för ledarscouter att mötas på Scoutinvest och Växtverk, våra roliga 

och utvecklande ledarscoutsutbildningar. Jag tror att detta kan vara extra viktiga mötesplatser i denna 

tid, och vi vill genomföra dem på ett genomtänkt och tryggt sätt.  

 

UV-scoutlägren 

SÅ roligt att få ta del av era lokala scoutläger! Under den tidiga sommaren fylldes gruppen SAU-

ledaren på Facebook av bilder och filmer från mängder av läger. Över 3000 UV-scouter, ledarscouter 

och ledare fick trots omständigheterna njuta av läger i olika former: dagläger, hajker och olika initiativ 

på hemmaplan. Så mycket positiv inspiration inför framtiden! Nästa sommar hoppas vi att få samlas 

till våra större läger igen. De lägerområden som planerade att köras 2020-2022 kör vi istället 2021-

2023. På detta sätt får kåren tre år med samma lägerområde. TACK för er insats under sommarens 

alla läger! 

Foton ovan: Emil Olofsgård 

 

 

 

Upplev 

Under vecka 30 genomfördes för fjärde gången vår 

ledarutbildning i fjällmiljö – Upplev! 15 glada vandrare deltog i 

kursen som genomfördes på Helagsfjället i Jämtland. Stämningen i 

gruppen var på topp till skillnad från vädret, då vind och kyla på 

fjället ledde till att kursen denna gång behövde avslutas ett par 

dagar tidigare än planerat. Trots detta är vi mycket nöjda och 

tacksamma att kursen till stor del kunde genomföras. Stort tack 

till Emma Kronstrand och Anders Gustafsson som ledde gruppen 

på ett föredömligt sätt!  
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Scoutinvest 

Vi ser fram emot att ännu en gång få 

genomföra denna roliga kurs för 

blivande och nyblivna ledarscouter! 

För att undvika trängsel och följa 

restriktionerna satsar vi på två olika 

Scoutinvestkurser under hösten. 

Datumen som gäller är 9-11 oktober 

och 23-25 oktober. Man deltar vid 

ett av dessa tillfällen och antalet 

platser är begränsat. Mer info finns 

på www.sau.nu/scoutinvest och 

anmälan sker individuellt på 

www.sau.nu/anmalan senast 15 

september. 

 

Växtverk 

Vi siktar på en ny omgång Växtverk med start 

6-8 november och fortsättning under våren 

20201! De senaste två åren har det varit riktigt 

härliga grupper med Växtverksungdomar, god 

gemenskap och man har fått växa i tro, 

relationer och ledarskap. För att gå denna kurs 

ska man vara född -05 eller tidigare, ledarscout 

eller nybliven ledare. Mer info finns på 

www.sau.nu/vaxtverk och anmälan sker 

individuellt på www.sau.nu/anmalan senast 18 

oktober. 

 

Ledarslaget - inställt 

Ledarslaget i Kärda är tyvärr inställt pga rådande läge. Intresset för denna ledarspårning har varit 

stort, vilket är glädjande, och vi hoppas på att kunna samlas till ett liknande arrangemang i framtiden, i 

Kärda eller på annan plats!  

 

UVA-natta - inställt 

Årets UVA-natta är inställt då restriktioner fortfarande kvarstår. Vi ser fram emot att få besöka 

Bottnaryd och delta i UVA-natta där hösten 2021! 

 

Redo att leda – inställt  

Redo att leda är tyvärr inställt och planeras att genomföras hösten 2021. 

 

Barn med särskilda behov 

Ledarkvällen om barn med särskilda behov den 25 augusti är tyvärr inställd. Det finns fortfarande 

möjlighet att som en eller flera ledargrupper, ta del av kursen ”Alla barn är lika olika” som handlar 

om bemötande av barn med särskilda behov i scoutkåren. Kursen tar cirka tre timmar att genomföra, 

http://www.sau.nu/scoutinvest
http://www.sau.nu/anmalan
http://www.sau.nu/vaxtverk
http://www.sau.nu/anmalan
https://sau.nu/vaxtverk
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inklusive fika. Kursen genomförs i samverkan med Equmenia Region Öst och studieförbundet Bilda. 

Hör av er om ni är intresserade av att ha kursen hos er!  

 

 

Inbjudan till Jamboree21 

Martin Björgell, som är en av lägercheferna för Scouternas Jamboree nästa sommar, har skickat en 

inbjudan till oss som UV-scouter att delta. Jamboree är ett stort läger 31 juli – 7 augusti nästa år, i 

Norra Åsum i Skåne. Martin skriver följande i sitt mejl till oss:  

 

Till Jamboree21 vill vi bjuda in hela scoutrörelsens bedd och möjliggöra för scoutrörelsens många 

uttryck.  

För några år sedan besökte jag ert årsmöte, då jag satt i Scouternas styrelse, och kände mig mycket 

varmt välkommen och mötte en fantastisk verksamhet och organisation. För mig i nuvarande roll som 

lägerchef för Jamboree21 känns det därför självklart att återgälda det välkomnande jag fick hos er 

med en inbjudan till Jamboree21. 

Vi vill därför också rikta en officiell och varm inbjudan till era scoutkårer och församlingar med 

scoutverksamhet inom SAU till Jamboree21. Det finns inget krav för deltagande att man är medlem i 

en förening som är direktansluten eller ingår i en av Scouternas övriga samverkansorganisationer. 

Till Jamboree21 riktar vi oss till både scoutrörelsen, och till fler barn och ungdomsorganisationer. 

Tillsammans vill vi skapa Sveriges största event för unga som gör världen bättre. Och tillsammans 

hoppas vi kunna arrangera världens första klimatpositiva jamboree! 

Det är möjligt att delta både som patrull eller grupp, eller för exempelvis ett helt lägerområde inom 

UV-scout som kanske annars skulle arrangera läger på en annan plats nästa sommar. Vi vill gärna 

hitta olika former för deltagande och möjliggöra för er och era församlingar att delta på olika sätt. 

I bifogad fil finns inbjudan och mer information om Jamboree21, som har temat hållbarhet.   

 

UV-scoutkalender 

25 augusti: Ledarkväll, Centrumkyrkan i Forserum - inställt 

4-6 september: Redo att leda - inställt 

11-13 september: Växtverk steg III (nytt datum, framflyttat från april)  

19-20 september: UVA-natta, Bottnaryd. - inställt 
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26 september: Ledarslaget i Kärda - inställt 

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

23-25 oktober: Scoutinvest – för scouter och ledarscouter födda -07 och tidigare 

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

 

Allt gott och Guds rika välsignelse inför hösten! Hör gärna av er med hur vi från centralt håll kan 

stötta er som kårer under hösten – med besök, resurser eller annat ni tänker på       

 

Emma Andersson 

UV-scoutkonsulent 

emma.andersson@sau.nu 

076-34 06 833 

 

Kristus har segrat – Vi kan segra! 
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