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UV-scout är en del av Gnosjö missionsförsamling, vilket vi 

varit i 75 år nu, och vi arbetar för att ge barn och ungdomar i 

Gnosjö en meningsfull aktivitet på framförallt måndags-

kvällarna. Även om vi aldrig varit medlemmar i Svenska 

Scoutförbundet så arbetar vi till stor del på samma sätt. 

I och med att vi har med ”scout” i vårt namn hoppas vi att nå 

även de som kanske inte vet vad UV är för något. Det är ju så 

att SAU (Svenska Alliansmissionens Ungdom), som vi är 

en del av, inte är så välkänt framförallt utanför Jönköpings 

län.

Vi arbetar bland annat med scoutverksamhet när vi är ute i 

naturen. Vi lär oss om bibeln och vad Jesus betyder i våra liv 

och om samhället runt omkring oss.

Många kanske förknippar en scout med att man ”alltid är 

redo”. Vad innebär det egentligen? 

Vi arbetar för att man ska lära sig att klara sig i olika 

situationer och att man samtidigt ska se till sin med-

människas behov. För att klara sig i naturen kan det vara bra 

att kunna tända en eld och att hantera en kniv på ett säkert 

sätt. Det är också viktigt att man lär sig att samarbeta med 

andra för att lösa en uppgift.

Då vi är en del av Svenska Alliansmissionen som är en del 

av frikyrkligheten i Sverige är vi vana vid och har som mål 

att alla ska kunna vara med på våra aktiviteter. Det innebär 

att vi försöker hålla nere kostnaderna samt att vi försöker 

lösa det så att även de med särskilda behov kan vara med så 

långt det går. Till exempel så kostar en veckas läger bara lite 

drygt 500 kr och är man flera syskon från samma familj så 

blir kostnaden lite lägre per syskon som är med.

UV-scout i Gnosjö

På tal om läger så är det en av våra höjdpunkter under året. 

Då åker vi iväg och träffar UV-scouter ifrån andra platser. På 

lägren är det ibland även med scouter ifrån andra förbund 

som tycker om vårt upplägg och gärna följer med på våra 

lägerveckor. På våra läger lagar vi vår mat gemensamt i 

patruller. Det sker i spisar med öppen eld och vi sover i tält. 

Vi ordnar spårningar och vandringar och mycket tid ägnar vi 

till lek och bad.

När vi planerar vår verksamhet siktar vi på att få ett varierat 

program även om vi har en del programpunkter som 

återkommer regelbundet. Vi försöker till exempel få till ett 

besök hos brandkåren med jämna mellanrum för att lära oss 

om deras arbete. Vi besöker gärna en bondgård för att på så 

sätt få lära oss om matens ursprung. Vi har ofta någon eller 

några kvällar där vi lagar mat på ett eller annat vis. För att få 

ett varierat program har vi även spel- och lekkvällar. 

Som en del av att lära sig att klara sig i naturen lär vi oss 

också att orientera med karta och kompass och kunna ta ut 

väderstreck med hjälp av till exempel en myrstack. 

Minst en gång om året arrangerar vi en hajk. Då kan det 

hända att vi åker till en plats, där det inte finns något hus att 

sova i. Vi bygger oss istället ett vindskydd. 

Vi vill ha en bra relation med scouternas familjer, därför 

bjuder vi in familjerna att vara med på UV-scout någon gång 

varje termin.

Vi är som sagt ute i naturen en hel del och försöker på det 

viset vara en motpol till det liv som många lever med att vara 

ständigt uppkopplade och tillbringa sina liv framför en 

skärm. Det innebär inte att vi är teknikfientliga utan 

använder även modern teknik när vi tycker att det kan vara 

befogat, ibland för att göra något som kan vara oväntat.

Vår ambition är ju att alla ska känna sig välkomna och hitta 

något som man vill göra på sin fritid tillsammans med andra 

i verkliga livet och det oavsett om man är 6 år eller 15 år. 

För att det inte ska bli alltför stora åldersskillnader har vi 

delat upp oss i tre grupper: Mini-uv, UV-scout och 

Ledarscout som motsvarar låg-, mellanstadie- och 

högstadieåldrarna.
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