
PROGRAM
VÅREN 18 

Skillingaryd UV-scout

Kristus har segrat - vi kan segra!



Patruller:

Älgen 2001-2004
Kontakta: Patrik 070 656 22 98

Bävern 2005-2006
Kontakta: Jörgen 070 841 88 14

Räven 2007
Kontakta: Josefin 070 216 38 57

Mården 2008
Kontakta: Mats 073 373 60 56

Mini-UV 
Vargen 2009 / Björnen 2010
Kontakta: Anna  070 639 36 92

Kaplan / Pastor
Nicklas Gideskog 070 748 71 90

Försäljning av skjortor:
Anna Gustavsson 070 639 36 92

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 är verksamma 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).

Välkomna 
till oss!!!

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 
Invigningen öka dina chanser 
att vinna genom att komma 
ofta och ha på dig UV-skjorta. 

(Din ledare håller ordning på dina 
lotter)  



Program
Februari

5  Kul i Patrullen

12 Sportlovsbio eller pingis
Vi håller på längre (18.00 - 20.00)!

19 Vad händer i världen

26  Hela UV bakar

April

9  Kyrkmysteriet

16 Bibel

22  Söndagsutflykt
 OBS Söndag! 

Mer info kommer 
Maj

5  Vi är på marknaden

7 Kul i Patrullen

14 Spårning på Grönelund
Samling på Grönelund

21  Övning avslutning
På Fridhäll

28 Invigning & Avslutning
Ta med familj, släkt och vänner alla är
välkomna! Efter invigning fika i parken 
med den medhavda fikakorgen.

September

3 Start kväll

 Mer program kommer ...

Mars

5 Pulkaåkning i Kyllås
Samling i Kyllås hela familjen är välkomna

 
12 Kul i Patrullen

19  Bibel

26 Påskfest med maskerad
Kom utklädd

Läger

26 juni - 1 juli . 
Mer info kommer ...



Läger Kurser och utbildningar

Anmäl dig till din ledare

Den 26 juni till 1 juli 
(tisdag-söndag vecka 26). 
Är det dags för årets läger. 
I år kommer det kårer från 
2 lägerområden och vi 
beräknar att det kommer 
att vara 700-800 Uv-scouter. 
Lägret äger rum på Bjädesjö 
gård utanför Myresjö. 
Lägerveckan kommer 
innehålla, lek, marknad, 
bibelstudier, sport, projekt 
på årets tema, lägerbål, 
marknad, 5-kamp, bad, god 
mat mm.

Följande kårer är med på 
lägret:

Bankeryd, Barnarp, Björköby, 
Bodafors, Huskvarna, 
Forserum, Jönköping 
Allianskyrkan, Jönköping 
Korskyrkan, Landsbro, 
Lekeryd, Malmbäck, Råslätt 
, Sandsjöfors, Skillingaryd, 
Skärstad, Sävsjö .

Mer info kommer under 
terminen

Scoutinvest
Scoutinvest är  
ledarscoutsutbildningen för 
dig som är 13 år och uppåt. 
Denna helg träffas ca 30-60 
ledarscouter på Långserums 
fritidsgård för att lära sig 
mer om scouting, samarbete 
och kristen tro. 

Växtverk
Växtverk är ledarscouts-
utbildningen för sig som är 
15 år och uppåt. Under 3 
helger får du lära dig mer 
om scouting, kristen livsstil, 
ledarskap och träffa många 
nya kompisar. Du växer som 
människa och får minnen för 
livet!



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


