Årsberättelse 2018 Mini-UV och UV-scout
Mini-UV och UV-scout har samlats på tisdagskvällar under vår- och höstterminen. Under året har vi
varit ca 10 Mini-UVar, 25 UV-scouter (fördelat på 3 patruller), 10 ledarscouter och 15 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, pulkaåkning,
sjukvård, spårning, att hjälpa andra, sopsortering, djur och natur, hantverk och julfest.
Den 9/4 arrangerade UV-kåren däckbytarkväll vilket genererade ca 4000 kr till UV-kåren.

20-21/4 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, båtvett, bibel, tipspromenad,
sjukvård/trafikolycka. Hajken avslutades på lördags em. med besök av föräldrarna och andakt.
Lördagen den 19 maj medverkade UV-kåren med ett par ledare och ledarscouter på Näsbydagen
intill Flögensborg och arrangerade ett par marknadsaktiviteter.
Söndagen den 3/6 hade UV sommarfest i Flögensborg (tillsammans med Söndagsskolan och
barnkören) med högtidlig scoutinvigning där 6 barn invigdes till UV-scouter och 4 UVar till
ledarscouter. Söndagsskolans ledare spelade upp ett drama, barnkören popcorn sjöng och
ungdomsledare Sven Ökvist hade en andakt. Efter gudstjänsten bjöds alla församlingsmedlemmar
och föräldrar in till gemenskap i det gröna med tårta för att fira Flögensborg 50 år.
Veckan efter skolavslutningen åkte UV-kåren på UV-läger. Lägret kallades för Träsmak, hade ca 300
deltagare och var förlagt på Norra Vi-gården utanför Österbymo. Vetlanda deltog med ca 60 scouter,
ledarscouter och ledare. Maten lagades utomhus och vi sov i militärtält. Under veckan lärde vi oss
bland annat mer om de olika träslagen lönn, tall, lind, ek och ask.
UV-scoutkåren bidrog med betongtomtar, gjutna av scouterna, till församlingens årliga
missionsauktion i november samt däckbyte på ca 10 bilar vilket inbringade ca 3000 kr till missionen.
Kristus har segrat Vi kan segra!

