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HEJ! 

 

Mars månad och framför oss har vi kanske den bästa tiden för scouting! Då tänker jag både 

på våren och att ljuset återvänder. Men också på behovet av små, trygga gemenskaper, som patrullen, 

i en orolig värld. Den lilla gruppen där man kan få vara sig själv och bära varandra. Det gör skillnad! 

Och det är bara tillsammans, med Guds hjälp och efter bästa förmåga, som vi kan göra världen bättre.  

 

 

UV-SCOUTLÄGER 2022 

Den 14 april öppnar anmälan till sommarens UV-scoutläger! Individuell anmälan sker på 

www.sau.nu/lager2022 (man omdirigeras direkt till vårt anmälningssystem Knopevent.)  

Kårchefer loggar in på www.knopevent.se/Lager2022 med inloggning och lösenord som ni får av 

lägerchefen. Kommer ni inte in i systemet eller något krånglar så ta kontakt med mig eller Jonas 

Davidsson som ansvarar för anmälningssystemet: jonas@knopevent.se  

Nytt för i år är att ni som kår kan lägga till extra frågor som är specifika till er kår i anmälan, t.ex. om 

ni åker gemensam buss till lägret och vill veta vilka från er kår som vill åka med. Vill ni lägga till sådana 

frågor så gör det innan anmälan öppnar 14 april. Om ni ser att någon deltagare har hamnat fel i 

systemet, t.ex. anmält sig till fel kår, så kontakta jonas@knopevent.se 

Innan 6 juni behöver ni som kårchefer ha sorterat in er UV-scoutkår i patruller med ansvariga ledare 

för respektive patrull. Gör den indelningen utifrån vilka patruller ni kommer ha på lägret.  
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Årets Bilda-listor sker helt digitalt och en ledare per patrull kommer att få en inloggning på mejl för 

att registrera närvaron till Bilda. Frågor kring Bilda skickas till David Sjöbergsson: 

david.sjobergsson@bilda.nu 

All information om sommarens lägerinsamling finns på www.sau.nu/insamling  

 

UPPLEV 

Det finns fortfarande ett antal platser kvar till sommarens Upplev-kurs! 31 juli – 7 augusti går kursen 

av stapeln. Under en vandringsvecka får du som UV-scoutledare utvecklas och utmanas i ledarskap. I 

kursen ingår även två inför-träffar där vi förbereder oss på sommarens utmaning. Mer information, 

inspiration och anmälan finns på www.sau.nu/upplev  
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REDO ATT LEDA 

I september arrangerar SAU tillsammans med andra som jobbar med scouting på kristen grund en 

helg för scoutledare! 17-18 september på lägergården Västeräng utanför Motala, en fantastisk plats 

att få komma till en helg. Vi ser fram emot en härlig helg tillsammans. En helg där vi som scoutledare 

får lära känna varandra, utbyta erfarenheter och få inspiration i ledarrollen. Anmälan och mer 

information finns på www.redoattleda.nu och klicka gärna i ”Kommer” och sprid Facebookeventet: 

https://www.facebook.com/events/585553832514797  
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UVA-NATTA 

Planera in höstens UVA-NATTA! 

När: 24-25 September 

Var: Kävsjö, strax utanför Hillerstorp. 

Mer information finns på www.sau.nu/uva-natta  

Varmt välkomna! 

/Hillerstorp- och Törestorps UV-scoutkårer 

 

Scouthälsningar,  

 

Emma Andersson 

UV-scoutkonsulent 

emma.andersson@sau.nu 

076-34 06 833 

 

Kristus har segrat – Vi kan segra! 
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