Årsberättelse 2016 Mini-UV och UV-scout
Mini-UV och UV-scout samlas varje tisdagskväll. Under året har vi varit ca 10 Mini-UVar, 30
UV-scouter (fördelat på 3 patruller), 9 ledarscouter och 17 ledare. Många UV-scoutkvällar
tillbringar vi i kyrkan men mycket av aktiviteterna utförs ute i naturen bl.a. i Flögensborg.
Några av aktiviteterna har varit; bibel, patrullkväll, tårtbak, scoutkväll, bad, pulkaåkning,
besök i statskyrkan, reflexspårning, läger på en timme och julfest med annorlunda luciatåg.
Den 8/4 arrangerade UV-kåren däckbytarkväll vilket genererade ca 3000 kr till UV-kåren.
13-14/5 hade kåren UV-hajk, fredag-lördag i Flögensborg. På fredagskvällen byggde vi
vindskydd, åt kvällsmat, hade lägerbål och mörkerspårning innan de flesta somnade gott.
Under lördagen hade vi olika aktiviteter såsom matlagning på trangiakök, kanotpaddling,
bibelaktivitet och tipspromenad. Hajken avslutades på lördags em/kväll med besök av
föräldrarna, andakt och fika.
Efter hajken samlades UV-ledarna och inbjudna gäster för grillfest med invigning av en ny
grillplats efter att ha fått 6 000 kr i ”Vindbonus” från Stena Renewable i december 2015.
Söndagen den 29/5 hade UV sommarfest i Flögensborg (tillsammans med Söndagsskolan och
barnkören) med högtidlig scoutinvigning där 8 barn invigdes till UV-scouter och 3 UVar
invigdes till ledarscouter. Söndagsskolans ledare spelade upp ett drama och pastor Mark
Mathur hade kort andakt. Efter gudstjänsten bjöds alla församlingsmedlemmar och föräldrar
in till fikagemenskap i det gröna.
Veckan efter skolavslutningen åkte UV-kåren på UV-läger. Lägret kallades för Olympiaden,
hade ca 300 deltagare och var förlagt på Sjöholmen i närheten av Tranås. Vetlanda deltog
med ca 60 scouter, ledarscouter och ledare. Maten lagades utomhus och vi sov i militärtält.
UV-scoutkåren bidrog med bakverk och barnpaket till församlingens årliga missionsauktion i
november samt däckbyte på ca 8 bilar vilket inbringade ca 3000 kr till missionen.
Lördagen den 21 maj medverkade UV-kåren med ett par ledare och ledarscouter på
Näsbydagen intill Flögensborg och arrangerade ett par marknadsaktiviteter.
Under året har stolarna i Alliansgården renoverats och då UV-kåren använder källarlokalerna
och stolarna mycket i verksamheten valde vi att skänka 5000 kr till församlingens
renoveringskassa.
Kristus har segrat Vi kan segra!

