
PROGRAM
HÖSTEN 18
SEPTEMBER DECEMBER-

Kristus har segrat - 
vi kan segra!

Uv-SCOUT

UV-scout 
Skillingaryd



Välkomna till en 
ny termin!!!

Patruller:

Älgen 2001-2004 
Patrik 0706562298 
Bävern 2005-2006 
Jörgen 0734282083 

Räven 2007 
Mattias S 0706850869 

Mården 2008 
Mats 0733736056 

Mini-Uv 
Vargen 2009  / Björnen 2010
Johanna 0737618205 
Anna G 0706393692 

Kaplan / Pastor 
Nicklas Gideskog 0707487190 

Ungdomsledare 
Eveline Lyreborg 0730364373 
Försäljning av uv-skjortor 

Anna Gustafsson 0706393692



Info
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/

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! 

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).



September

3  Start på Fridhäll!

10 SPÅRNING 
 Samling på Grönelund 

17  Under en stenhög 

24 SCOUTKUL  

29-30 UV-HAJK  
OBS! Lör-Sön, 
Mer info kommer

Program

WOW

Oktober

1 OBS! Inget UV
 
8 HÖSTFEST! 

15  Brottningsmatch med Gud 

22  Besök på POLISSTATIONEN i  
 Värnamo Tid: 17–20

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



November

5  SCOUTKUL 

12 Genom en öken 

18  SÖNDAGSUTFLYKT 
BAD I SÄVSJÖ 

10.00 Familjegudstjänst – Uv medverkar

19 INGET UV

26 ÖVNING - PYSSEL

December

3  Övning inför 
 Julavslutningen

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

Januari

28 Start kväll

 Mer program kommer ...





Kurser och utbildningar

Anmäl dig till din ledare

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!



uv-scout
Gud min Fader du 

är nära

 vart jag går
 så är du med.

 Utav dig vill ja
g få lära

 sanning, rät
tvisa och fre

d.

 Tack för livet
 som du ger mig,

 rymd och skogar
, jord och ha

v.

 Gör mig sådan du v
ill ha mig,

 använd mig varenda d
ag.


