
PROGRAM
HÖSTEN 17 

Skillingaryd UV-scout

Kristus har segrat - vi kan segra!



Patruller:

Älgen 2001-2004
Kontakta: Tobias 070 439 56 92

Bävern 2005-2006
Kontakta: Jörgen 073 428 20 83

Räven 2007
Kontakta: Josefin 070 216 38 57

Mården 2008
Kontakta: Mats 073 373 60 56

Mini-UV 
Vargen 2009 / Björnen 2010
Kontakta: Stefan 073 956 15 42

Kaplan / Pastor
Nicklas Gideskog 070 748 71 90

Försäljning av skjortor:
Anna Gustavsson 070 639 36 92

Välkomna 
till oss!!!



Fadderbarn
När ni ser symbolen peng på 
schemat så betyder det att vi 
samlar in en frivillig peng till 
våra fadderbarn. 

Pengarna går till 
insamlingsstiftelse EFI 
Fadder, som bedriver och 
stöttar barnhem i Rumänien. 

Målsättningen är att 
hjälpa övergivna barn och 
ungdomar till en framtid, 
att ge dem ett värde och ett 
hopp! 

Plats och tid
Om inget annat anges samlas vi 
i Missionkyrkan 18.00 - 19.15.

Vi är ofta ute, så klär er efter 
väder. 

Mobil och liknande lämnar vi 
hemma.

Hemsida 
www.mkyrkan.com/barn-och-
ungdom/uv-scout/

Vid Betalning
Vid betalning av äventyr, 
skjortor, hajk, läger etc 
önskar vi helst betalning via:

Bankgiro 307-6833 

Swish 123 222 37 25 

(märk med scoutens namn).

Megalotteriet
För varje gång du kommer 
till UV får du en lott. Har du 
dessutom på dig UV-skjorta 
så får du en extra lott!

En stor lottdragning sker på 
julfesten öka dina chanser att 
vinna genom att komma ofta 
och ha på dig UV-skjorta. 

(Din ledare håller ordning på dina 
lotter)  



Program
September

4  Start

11  Matlagning på Fridhäll

15 Kom till oss på    
 Pangstaffeten

16-17  HAJK OBS! Lördag-Söndag
 Mer info i löst blad

25  Bibel

Bzz-zzz-

zzz-zzz

Oktober

2 Kul i Patrullen
 
9 Hemma hos någon kul typ

17  Vi besöker Brandtationen
 OBS Tisdag! 

Samling utanför Brandstationen

23  Vad händer i världen

30 Höstlovsbio
Vi håller på längre (18.00 - 20.00)!



November

6  Kul i Patrullen

13 Bibel

19  Bad i Sävsjö
 OBS Söndag! 

Mer info nästa sida 

27 Pyssel

December

4  Övning inför 
 Julavslutningen

11 Grand finale Julshowen
Ta med familj, släkt och vänner alla är 
välkomna! Efter showen finns det lotter 
och fika att köpa i källaren.

Januari

29 Start kväll

 Mer program kommer ...



Bad i Sävsjö 
OBS söndag:

Samling på kyrkans parkering 
kl. 12.00 för gemensam avfärd. 
Hemma igen ca 16.30. 

Kom gärna på 
Gudstjänsten kl 10.00 
och ta med familjen!

Ta med matsäck
Det kostar 80 kr
(betalas vid avfärd)

Vi åker ditt i gemnsam buss

Fyll i anmälan!Grand final 
Julshow

Ta med familj, släkt och 
vänner alla är välkomna! 
Efter showen finns det lotter 
och fika att köpa i källaren.

Vill du hålla i en lek, sjunga 
en sång eller något annat 
kul. Anmäl det till din ledare!

Om programmet



 Klart jag/vi ska med på Bad i Sävsjö

Namn:_________________________________________
Målsmans underskrift:_____________________________
Telefon:______________________________________________________

Anmäl senast måndagen 
6:e November

Klipp ut och ge till din ledare!

Föräldrar får gärna följa 
med på Hajk och Bad i 

Sävsjö 
Anmäl dem också:)

Anmälningslappar



Gud min Fader du är nära vart jag går så är du 
med.

 Utav dig vill jag få lära  sanning, rättvisa och fred.
 Tack för livet som du ger mig,  rymd och skogar, 

jord och hav.
 Gör mig sådan du vill ha mig,  använd mig 

varenda dag.

AMEN

Skillingaryd UV-scout



Kanothajk
 16-17 september

Vad händer?

Lördag
Samling lördag kl 10.00 på kyrkans parkering för gemensam avfärd 
mot Flaten badet där vi paddlar vidare mot vindskydden Nya Sverige 
utanför Marieholm. På eftermiddagen/kvällen kommer vi göra diverse 
aktivitet er bl.a. Bandy på såpadpresening. Ta gärna med hjälm och oöm 
innebandyklubba. 

Söndag
kl 10.00 - 11.00 Gemensam avslutning ute vid hajkplatsen föräldrar, 
syskon, släkt och vänner är välkomna.

Kostnad 150 Kr

Alla sover utomhus 
vi kommer elda extra gott under natten

 Klart jag/vi ska med på Hajken

Namn:____________________________________________
Målsmans underskrift:___________________________________
Telefon:________________________________________________________

Vi kan skjutsa! 

Anmäl senast måndagen 
11:e September

Dit

Hem 

Plats för

Föräldrar får gärna följa 
med på Hajk 

Anmäl dem också:)



Ta med:
 ̇ Sovsäck

 ̇ Liggunderlag

 ̇ Kudde

 ̇ Kläder efter väder som är varma

 ̇ Stövlar/regnkläder

 ̇ Extra ombyte + extra sockar

 ̇ Ficklampa

 ̇ Toalettsaker

 ̇ En pappanäve godis, inga chips eller dricka

 ̇ Badklädder

 ̇ Idrottskläder

 ̇ Oöm innebandyklubba

 ̇ Hjälm

Skillingaryd UV-scout


