
18,00-19,15 

31. Uppstart med lekar 

7. Vi möter Maria från bibeln  

14. Mörkerspårning obs ute!  

      Ta med ficklampa 

21. En bra kompis 

28. Är vi lyckligt lottade? 

7. Utelek med grill, ta med pulka vid snö! 

    Kläder efter väder 

14. Spel och lekar 

21. Uvarna får ledigt! 

28. Påsk vandring 

4. Påsk pyssel  

11. Bygge i patrullen 

18. Bygge i patrullen  

25. Invigning 

2. Vi möter en annan Maria från bibel  

9. Projekt 

16. Projekt 

23. Spårning Obs! vi slutar 19.30  

      Avslutning för Mini-uv 

30. Stora Uv paddlar kanot,  

      Samling vid badplatsen 

27 Juni—2 Juli 

Vi åker på Uv– läger till sjöholmen i 

Rydaholm 

Mer info kommer under terminen 



Välkomna till en ny termin med Uv! Vi startar den 31 Januari 

och samlas vid missionshuset kl. 18.00 och avslutar 19.15. Vi 

lär oss om Naturen, Scouting och Bibel. Vi kommer att vara 

inne Januari, Februari och Mars sedan går vi ut April och Maj.  

Kläder efter väder. Reflex är bra att ha när det är mörkt på 

kvällarna så att bilarna ser uvarna.  

Om ni undrar något ta kontakt med Sandra: 073 815 41 28 

Vi samlar in pengar 3 gånger i Vår till SAUs fadderprojekt. Det är ett  

projekt som hjälper familjer i utsatta länder att klara sig själva. Tex ge de 

utbildning så att de kan jobba som sömmerska, lärare mm.  

Man kan Swisha  till 123 459 975 9 märk med ”insamling” eller tar man 

med sig kontanter till 7 feb, 28 Mars och 2  Maj 

Tisdag den 25 April kl. 18.00 bjuder vi in alla som vill komma och 

vara med på vår invigning. Där kommer vi visa upp alla uvar och 

mini uvar och de får visa upp vad vi gör och vad de lärt sig. Det 

kommer även att bli märkesutdelning. Efteråt bjuder vi in till      

gemenskap runt grillen som serverar korv med bröd 

 

Vecka 26 åker vi på uv läger! Du som går i stora uv under våren är 

välkommen att följa med!  

Under lägret får vi bygga, laga mat, leka, sova, gå på bibelstudier, 

sjunga lovsång, titta på lägerbål, bada, handla i kiosken, gå      

spårning och mycket mera!  

Vi kommer sova i militärtält hela veckan.  

Mer info om hur du anmäler dig och när kommer under terminen. 


