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Förslag, tips 
och metoder
som du kan använda dig av i 
din barnverksamhet
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Till dig som läser 
detta häfte!

Detta är ett häfte med några draman och texter som är 
skrivna av olika personer för att användas vid olika tillfällen, 
inom kyrk-lig barnverksamhet.
Du kan använda dem rakt av eller så kan du ta dem som tips 
för hur du kan göra för att berätta om din tro för barnen du 
möter.
Några hör ihop men kan användas var för sig, andra är helt 
fristående.
Jag har försökt att skriva lite innan varje nytt stycke så att du 
kan få en bild av vad det handlar om.

Min önskan är att detta skall bli en samling berättelser som 
ger dig glädje i ditt arbete för att sprida budskapet om Jesus.

TACK till er som har bidragit med förslag på draman och 
texter som ni använder i er församling. 

Marie- Louise Alsäter Barnkonsulent på SAU mar 2017
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• Sång – Förslag att man använder sig av samma låt varje gång på CD eller att
man öppnar med samma gemensamma sång.

• Välkommen och Bön

• En lek/aktivitet tillsammans. Helst en som involverar alla.

• Sång
• Drama

• Sång

• Minnesord. (Vi hade en postlåda där något barn fick plocka upp en lapp där
bibelordet stod, med hjälp av rörelser försökte vi lära oss den utantill. Förslag på
minnesord finns för varje drama)

• Bön (Ibland med hjälp av bönestationer där barnen var delaktiga, ibland pop-
cornbön annars fick de vara med och säga vad de ville tacka och be för.)

Efteråt gick alla till sina patruller för att på olika sätt jobba vidare. 

Barnmöte: 

! Detta är ett förslag på hur ett barnmöte kan se ut. Detta är gjort till en UV-scout 
kväll men man kan också ha det till grund för en söndagsgudstjänst. 



5 

Att hjälpa sin nästa (del 1 av 6)

Rollfigurer: 
V: Ville
U: Uffe
J: Joel
S: Samarien
B: Berättare 
H: hotelltant
Jude
Präst
Tempeltjänare
2-3 banditer

U: Äckelpotta

A: Äckelpotta kan du vara själv.

Abdi vänder sig till Ville

A: Asså Uffe kan ju aldrig säga något schysst. Jag förstår 
mig inte på honom.

V: Näe inte jag heller ... Men du Abdi vet du igår 
städade vi på vinden och jag råkade se en sak jag aldrig 
sett förut. Det är en konstig dörr typ …

A: En dörr, hur kul kan en dörr va Ville? Jag tror du har 
hängt för mycket med din morfar …

V: Nämen  det är ingen vanlig dörr tror jag. Den ser så 
annorlunda ut och jag får känslan av att det är något 
speciellt med den!

A: Aha okej, då vi kan väl kolla en snabbis på din dörr 
men sen kör vi vi!

B: Abdi och Ville smyger försiktigt upp på vinden och 
längst in i rummet står den!

V: Kolla här Abdi, visst ser den väl lite konstig ut ändå?

A: Ja, jo lite kanske men jag vet inte, ska vi inte gå ner 
nu?

V: Bara lite till Abdi, kolla här! (Ville rör med handen 
vid draperiet).  

Ville går igenom dörren och det blir svart (han är borta) 
Abdi ser sig förskräckt omkring!

A: Ville vart tog du vägen? (börjar kolla sig omkring) nä 
jag måste nog testa jag med!

Även Abdi går in genom dörren.
A: Ville vart har vi hamnat, var är vi någonstans? Vad 
varmt det är! (Abdi ser rädd ut och Ville går runt och tit-
tar lite, han tycker det är spännande)

V: Det verkar som vi har åkt i en tidsmaskin tillbaka i 
tiden…

A: Tillbaka i tiden, åh nej! Farfar sa att han fick slita 
och  jobba när han var liten och att det var fattigt och 
eländigt. Jag tycker vi åker hem!

V: Nämen Abdi, vi har inte åkt så kort som till när din 
farfar var liten, här snackar vi mer 2000 år skulle jag tro!

A: 2000 år!!!! Ville där kommer någon, bäst vi gömmer 
oss, snabbt!

Abdi och Ville gömmer sig bakom en sten!

V: Han ser rätt trevlig ut vi kanske ska gå fram å prata 
med honom?

A: Det gör vi inte, det blir inget med det!

V: Hör du han går och småsjunger och packning har 
han med sig!

Här följer sex draman som kan användas ihop t. ex. under en termin. Du kan också använda 
dem var för sig. Man behöver en dörr eftersom den spelar en central roll i dramat.!
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A: Schh! Det kommer fler ... Rövare eller tjuvar eller 
något!!!!

Rövarna kommer fram och skriker, de slår och sparkar 
mannen! Till sist tömmer de mannens fickor och tar hans 
saker!

A: Ville såg du vad dom gjorde!! Vi måste härifrån nu! 

V: Vänta Abdi, vi borde väl hjälpa den där killen tänker 
jag!

A: Vi? Där kommer någon, en präst från kyrkan, han 
hjälper honom garanterat!
V: Ja han om någon!

B: Prästen kommer trallande, när han ser mannen ligga 
där blir han rädd, tittar sig omkring och fortsätter gå!

A: Ville såg du vad som precis hände? Han gick rakt 
förbi, det är inte okej!

V: Men du,  här kommer en tant, hon ser så där mam-
masnäll ut! Det ser nästan ut som en kyrktant …

B: Kvinnan tittar till på mannen, därefter stegar även 
hon rakt förbi …

A: Näe Ville så där får man väl bara inte göra, nu får vi 
ta tag i det här, vi ringer ambulansen!

V: Ambulansen, Abdi vi har rest tillbaka i tiden och då 
var det inte 112 man ringde och förresten har vi ingen 
telefon … Men du vi kan ju sända röksignaler …

A: Röksignaler, vilken bra idé!

B: Abdi och Ville börjar leta efter pinnar och bös som 
de kan göra upp eld med därute i öknen när de plötsligt 
ser en man på långt avstånd …

V: Det kommer någon där borta med en åsna..

A: Han ser inte trevlig ut.

V: Nä verkligen inte, det är nog bäst vi gömmer oss!

A: Om han får se den där mannen ligga där kommer 
han säkert slå ihjäl honom, och oss också!

V: Ja, nu är det nog bäst vi blundar så vi inte får  
mardrömmar.
B: Mannen som kommer gående får syn på den skada-
de mannen, böjer sig ner och börjar plåstra om honom, 
därefter lyfter han upp honom på sin åsna och börjar 
att gå vidare!

V: Jag fattar ingenting, vad är det som händer, kom vi 
hänger efter.

B: Pojkarna följer eftermannen på avstånd och när de 
har gått en bra bit kommer de fram till en slags vård-
central. Väl inne på vårdcentralen talar mannen med 
åsnan med personalen.

S:Hej jag har en sjuk vän här som skulle behöva hjälp, 
han mår inte bra!

H: Du vet lika väl som jag att det kostar pengar, har han 
inga pengar får han ingen vård.

A: Ånej han kommer dö i alla fall, rövarna tog ju alla 
hans pengar …

S: Visst vet jag det, men jag betalar för den vård han 
behöver för att bli frisk igen!

H: Du, du var mig en märklig krake ( betyder att det var 
synd om honom)  (fnyser lite)

V: Vilken man!

A: Ja betydligt trevligare än vad han såg ut … Asså nu 
börjar jag faktiskt bli hungrig …

V: Jag med, vi kanske ska ta å åka tillbaka, mamma 
kanske har maten klar!

A: Det gör vi!
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Arbetsunderlag - Att hjälpa sin nästa

Bibelberättelse: Luk 10:30-37

Förslag på sång: Alla kan hjälpa någon (Emmy och Ella)

Minnesvers:  Joh 13:34

Samtalsfrågor:
Hur kan man visa att man älskar varandra?
Hur kan man hjälpa varandra?
Måste man hjälpa andra, även de som är taskiga mot än själv? (ex Uffe)
Har du varit med om det någon gång?

Aktivitet
Lek korv med bröd! Någon/några tar. När man blir tagen lägger man sig ner på marken och är korv, för att bli 
fri igen krävs att två lägger sig på sidan som korvbröd och ev att någon sprutar ketchup och senap (vi behöver 
hjälp av varandra).
Skriv ett kärleksbrev till dig själv från Gud. Gud vill att vi älskar andra men också oss själva. 
Skriv upp exempel på hur man kan älska och hjälpa varandra, utmana sedan varandra att göra något under 
veckan som kommer.
Mål: Vi ska lära oss att Gud vill att vi ska hjälpa  varandra. Det spelar ingen roll vem det är eller om vi är upp-
tagna och har andra grejer att göra. Vi ska älska varandra för att Gud har gjort dig unik, och han älskar dig 
väldigt mycket.
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B: På UV i tisdags fick alla UV-scouterna i uppgift att 
samla in pengar till ett barnhem i Sydafrika. Magnus 
som är UVledare sa att det är bra om alla kan få in 300 
kronor var för då räcker det till att alla barnen får en 
julklapp var.

V: Åhh jag blir så less på det här … jag har inte mycket  
komma med alltså

A: Nä inte ett enda öre den senaste evigheten …  och 
idag är sista dagen vi har på oss!

V: Det blir inga pengar till det där barnhemmet i Afrika 
…Jag ger upp. Vi går hem och går igenom den dörren 
igen, det är mycket roligare!

A: Nä men Ville tänk på barnen, inga pengar för att 
människor inte vill ge … En jul utan julklappar för 
dom!  300 kr var hur svårt kan det va!?

Ville och Abdi sätter sig ner med sina bössor, allt känns 
hopplöst!

V: Nä så här kan vi inte ha det, riktiga krigare ger inte 
upp! Vi måste tänka om! Dörren får vi ta sen.

A: Om vi ska samla in pengar till de där barnen är det 
bäst vi sätter fart! Tänk, tänk, tänk!

V: Jag har det! Mamma bakade kakor igår och om vi 
tar en burk och så delar vi ut det till folk på stan och 
så frågar vi dom om de vill ge pengar till barnhemmet!

A: Kanon, det kör vi på, mot kakorna!

M: Hej Ville! vad ska ni göra? Va, tar ni av mammas 
kakor, det får man inte!

V: Tyst Maja. Säg inget till mamma, det här är till något 
bra!

M: Till något bra? Jag vill veta!

A: Du är för liten för det här, det är inget för småsystrar 
att veta!

M: Då skvallrar jag för mamma, att ni tar alla hennes 
kakor som är till hennes tantträff ikväll!

V: Okej okej men lova att du inte säger något!

M: Jag lovar!

Ville viskar till Maja om hans och Abdis plan för att få in 
pengar till barnhemmet.

M: Å stackars dom som inte får några julklappar an-
nars… Men jag vill ge pengar, jag vill också hjälpa till.

V: Men Maja, du har väl inga pengar att ge, vi snackar 
300 kronor eller 600 kronor för både mig och Abdi …

M: Jag har visst pengar. Jag har sparat min veckopeng 
tre gånger för att jag ska ha råd med en hund men det 
känns viktigare att barnen på barnhemmet kan få en 
julklapp. Jag får köpa en hund sen.

A: Okej; hur mycket har du då?

Ma: Hmm låt mig tänka …. 30 kronor.

Att ge med hjärtat (del 2 av 6)
Rollfigurer: 
V: Ville
A: Abdi
M: Maja
J: Jesus
B: Berättare
Fattig kvinna
Rik 1
Rik 2
Lärjunge
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A: 30 kronor, det var inte mycket. Är det allt du kan 
skrapa fram?

M: Det är allt jag har!

V: Sorry Maja vi behöver de stora pengarna, fortsätt du 
spara till din hund… Hejdå

Ma: Men jag vill också ge…

Ville och Abdi ger sig iväg och efter en liten stund är de 
tillbaka!

A: Det här gick ju lätt som en plätt kan man säga!

V: Kakorna är slut och pengarna har vi. Nu är vi värda 
en tripp genom dörren!

A: Ska vi inte räkna pengarna först? 

V: Nej, vi gör det sen, kom igen nu!

A: Okej då, du först!

B: Ville och Abdi går igenom dörren och reser tillbaka 
ca 2000 år i tiden.

A: Wow va häftigt vilken byggnad, typ som en kyrka 
fast ändå inte …

V: Tror det kallas tempel om jag inte minns helt fel!

A: Aja det verkar iaf som att det är massa människor på 
väg dit!

V: Äh, tjena dom där nissarna ser riktigt rika ut, kom 
vi följer efter!

A: Dom har värsta säckarna med sig typ, undrar vad det 
är i?

V: Det måste garanterat vara pengar så rika som dom 
verkar …

B: De rika männen går in i templet och Ville och Abdi 
smyger efter!

A: Titta där sitter Jesus och hans lärjungar, va häftigt! Vi 
smyger närmre!

V: Jag hade rätt, det var pengar i dom där säckarna, så 
sjukt mycket.

A: Det verkar som dom lägger det i något slags låda, typ 
en insamlingslåda, det kanske är till några fattiga barn 
....

V: Men du, dom lägger verkligen inte i allt! Typ en tion-
del och ändå har dom så mycket.

A: Ja, och dom verkar vilja visa för alla hur mycket dom 
lägger, det riktigt skramlar i den där lådan!

V: Ha,ha där kommer en kvinna, inte en enda säck har 
hon med sig …

A: Hon kanske har pengarna under kläderna, man vet 
aldrig, men det verkar som hon ska lägga i något i lådan 
i alla fall, kanske ett kvitto!

V: Va Abdi såg du? Två små ynka pengar … det var inte 
mycket hon hade att komma med, det kändes lite onö-
digt måste jag säga!

A: Är du säker på att det bara var två, jag såg inte riktigt!

V: Bombis, schh Jesus säger något!

Je: Tro mig den där fattiga kvinnan la mer i insamlings-
lådan än alla de andra …

V: Va, Jesus kan inte riktigt ha sett, dom där rika snub-
barna la så sjukt mycket mer.

A: Så konstigt, han säger nåt mer!

Je: … för de gav bara en liten del av sitt överflöd. Men 
hon som är så fattig. La dit allt hon ägde, allt hon hade 
att leva på.

A: Jag är med fast ändå inte ...

V: Han är ”lurig” den där Jesus, kan han prata så man 
förstår någon gång kanske …

A: Ja det hade varit lite lättare så! Men du det är ju uv 
ikväll och vi måste räkna pengarna

V: Oj, snabbt hem igen, vi får kolla det där med Jesus 
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Arbetsunderlag – Att ge med hjärtat!

Bibeltext: Mark 12:41-44

Förslag på sånger: 
Den som ger han får mer tillbaka
Dela med dig

Minnesvers: 
2 kor 9:7 Läs hela texten tillsammans och samtala om 
vad den betyder. (Gud älskar oss inte för att vi ger 
en masa saker eller för hur mycket vi ger. Utan det 
handlar om att Gud älskar när vi ger från hjärtat med 
glädje. Kan ju också handla om att ge av sin tid osv 
inte bara om pengar)

Samtalsfrågor:
1. Är det någon skillnad på hur mycket vi ger?
2. Varför ska vi ge och till vem?
3. Vad har du som du kan ge?

Aktivitet: 
1. Ordna en låda (som dom har i templet och lägger 

sina mynt i) låt barnen sedan skriva på en lapp 
vad de har som de vill ge till Gud. 
 
Syfte/mål är att barnen ska förstå vikten av att ge 
med hjärtat inte mäta mängd. De ska förstå att 
alla har olika förutsättningar och därför kan inte 
alla ge lika mycket. 

2. Om man vill gå lite djupare kan man prata om 
att vi har fått olika gåvor av Gud som vi är bra på, 
dom får vi använda och ge till honom på olika sätt.  
Ta gärna upp om ni har någon insamling.

sen!

B: Ville och Abdi snabbar sig hem igen för att räkna 
ihop sina pengar, 600 kronor ska dom ha totalt!
V: 400, 450, 500, 520, 550 och 570! 570 det är bara 
570, det ska ju va 600!!!

A: Är du säker? Vi får räkna en gång till!

V & A: 100+150+50+200+50+20 är lika med 570

A: Näe, det kan inte vara sant 30 kronor som fattas, vad 
ska vi göra?

V: 30 små kronor, det är ju inte mycket men jag går inte 
till UV utan dom där 30 kronorna. Det gör jag bara 
inte!

A: En liten fis, i havet men vi behöver dom verkligen!

M: Åh har ni fått ihop några pengar?

V: Maja gå härifrån, det är inte läge just nu!

M: Inte läge, det är aldrig läge, jag vill bara va med å ge 
men nähe då tänker jag inte prata med er något mer …

A: Maja vänta, kom tillbaka!

M: Vad är det?

A: Du du du vill du fortfarande ge dom där 30 kro-
norna som du har?

Ma: Klart jag vill, men ni tyckte ju att det var alldeles 
för lite …

V: Ja men förlåt Maja vi tänkte inte riktigt. Vi behöver 
verkligen dina 30 kronor, dom gör jättemycket skillnad 
...

M: Okej, varsågod!

A: Å tack Maja. Du Ville jag tror jag kan fatta lite av det 
där som Jesus sa. Det spelar inte så stor roll hur mycket 
vi ger utan att vi ger från hjärtat.

V: Ja, kvinnan och Maja är lite lika, dom gav verkligen 
av allt dom hade medans dom rika männen bara gav en 
liten liten bit av vad dom hade ...

A: Precis, och Jesus blir gladast när vi ger från hjärtat 
och inte beroende på hur mycket vi ger! Han bryr sig 
liksom inte om hur mycket vi ger!

V: Det är sant, kom nu drar vi till UV  så att barnen kan 
få sina julklappar!
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Att vara ljus drama del 3 av 6
Rollfigurer: 
V: Ville-
A: Abdi
M:Mårten
K: Kajsa
S: Sackaios
Je: Jesus
H: Hans
W: Wilma

B: Ville och Abdi är i skolan och har precis gått ut på 
rast, dom står och diskuterar om dom ska spela fotboll 
eller vara med och leka tjuv och polis när dom hör Mår-
ten gasta!

M: Tjena Kajsa! ska du inte gå å bajsa?  Haha Asså Kajsa 
vilket namn, hur kan man heta Kajsa? 

B: Mårten är på alla och allt och särskilt Kajsa. Kajsa 
blir ledsen och springer iväg medan Mårten går skrat-
tande därifrån.

V: Asså jag fattar inte varför Mårten är så taskig mot 
alla, han kunde väl vara lite snäll i alla fall?

A: Nä, jag fattar inte det heller, det är väl ingen som vill 
hänga med en sån taskmört …

V: Nä inte jag i allafall men du, vi tar å spelar lite fotboll 
istället!

M: Halloj Abbibi och Villjej, vart är ni på väg?

V: Ursäkta men vi heter faktiskt Ville och Abdi!

A: Och vi är på väg till fotbollsplanen!

M: Gött, då hänger jag på!

V: Tror du att vi vill att du ska vara med när du är så 
taskig Mårten plåten …?

B: Ville och Abdi vänder sig om och springer iväg, i 
ögonvrån ser dom att Mårten ser väldigt ledsen ut!

A: Det där kanske var dumt gjort av oss, Mårten ser så 
ledsen ut …

V: Ja, det kanske det var, men är man så dum som Mår-
ten får man faktiskt skylla sig själv!

A: Hmm,  ja du kanske har rätt!

V: Du när vi kommer hem kan vi väl gå genom dörren, 
det var så längesen ...

A: Ja, du menar din tidsmaskindörr som man reser typ 
2000 år bakåt i tiden med?

V: Ja precis.

B: När skolan är slut för dagen gör Abdi och Ville det 
dom tänkt.  De går igenom den gamla dörren på Villes 
vind och reser ca 2000 år bakåt i tiden till ett helt annat 
land!

A: Tjena vad mycket folk det är här, undrar vad som 
händer?

V: Det verkar som att dom väntar på någon … Undra 
vem?

A: Titta där!

V: Var, jag ser typ ingenting bland alla dessa männ-
iskor! 

A: Uppe i trädet, det sitter någon i trädet!

V: En fågel kanske? De brukar sitta i träd!

A: Nej, ser du inte?

V: Jo nu ser jag. Haha det var en liten rackare, en liten 
gubbe ... 
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A: Han känns lite bekant, undra varför han gör det …

V: En liten gubbe som sitter i ett träd …  hm … Sacka-
ios, det måste vara Sackaios!

A: Sackaios?

V: Ja du vet han, tullindrivaren. Han är ingen trevlig ,
kille. Tar massa pengar från dom fattiga och behåller 
själv. Rik på pengar, fattig på kompisar!

A: Åhå,  påminner lite om taskmårten i skolan, ingen 
trevlig kille …

V: Titta där, där kommer någon!

A: Man ser knappt för allt folk. Gött för Sackaios som 
sitter i trädet, hade han stått på marken. Skulle han 
inte ha sett någonting …

V: Du det måste vara Jesus som kommer, annars hade 
det int, e varit så mycket folk här.

A: Ja det måste det vara! Det verkar vara många som 
vill prata med honom.

V: Ja men ser du vad han gör? Han går fram till Sacka-
ios i trädet!

A: Va, varför gör han det?

V: Ingen aning, jag menar, Jesus kan välja vem som 
helst att stanna och prata  med , alla vill prata med 
Jesus och så väljer han Sackaios av alla. Den taskiga …

A: Jesus kanske inte vet att Sackios är taskig och tar 
andras pengar!

V: Det tror jag visst att han gör, Jesus vet allt om alla!

A: Ja så är det nog. 

V: Vi måste smyga närmre och se om vi kan höra vad 
Jesus säger till honom!

(Förslag att lyssna:  på Sackaiossången Hedvig och Selma)

Je: Skynda dig ner Sackaios, jag vill komma hem till 
dig i ditt hus och hälsa på!

V: Näe men varför väljer Jesus att gå hem till Sackaios 
på middag, när han kan gå till vem som helst, någon 
som är trevlig…

B: Sackaios blir jätteglad över det Jesus säger och klätt-
rar ner från trädet. Folket runt omkring tisslar och 
tasslar över hur Jesus kan välja att gå hem till Sackaios 
som gör så mycket dumt när Sackaios höjer rösten och 
säger:

S: Hälften av vad jag äger, Herre, skall jag ge åt de fat-
tiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag 
betala igen det fyrdubbelt.

A: Hör du? Ville, vad hände med Sackaios?

V: Ja, jag vet inte. Jag fattar ingenting, är det verkligen 
samma man som satt i trädet?

A: Ja, det måste det vara annars måste jag vara blind, 
men vilken förändring.

V: Verkligen, hmm … Abdi jag funderar på en sak. 

A: Jaha, vad är det nu du funderar på igen, vilka kal-
songer du ska ha på dig imorgon kanske?

V: Nej, nej, eller ja det med, men mest på Mårten.

A: Task Mårten?

V: Ja, han är ju lite som Sackaios kan man säga, dum 
mot alla ...

A: Ja och alla är dumma tillbaka för ingen vill vara med 
honom.

V: Ja, precis som med Sackaios. Men när Jesus kommer 
och är snäll mot Sackaios så blir Sackaios megatrevlig 
mot alla andra så att dom också blir megatrevliga och 
så blir allt megatrevligt ...

A: Åhå  sant ,så om vi är megasnälla mot TaskMårten 
så kanske han blir megatrevlig mot andra och sen blir 
dom megatrevliga …

V: Ja precis, vi måste hem och testa det här.

A: Ja men du, det kommer bli svårt att vara trevlig mot 
någon som är så otrevlig …
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V: Ja men vi får se till att be till Gud att han hjälpa er 
oss att vara trevliga.

B: Ville och Abdi blir överförtjusta över sin nya idé 
och går tillbaka genom dörren. Innan Abdi åker hem 
från Ville ber dom att Gud ska ge dom kraft, mod och 
kärlek till Mårten. När dom kommer till skolan nästa 
dag hör dom Mårten skrika att Hans har världens fu-
laste byxor på sig. Abdi och Ville ler och går fram till 
Mårten!

A: Hej Mårten!

M: Tja Abibbi och Villjej, ni ser ut som att ni sett ett 
spöke så som era frisyrer ser ut ha,ha ....

V: Du, vi tänkte om du ville hänga med oss hem efter 
skolan idag, kolla in den nya skateboardrampen kan-
ske?

M: Va jag?

A: Ja, du!

M: Oj, ja, jo men det vill jag, efter skolan då?

V: Ja, då ses vi sen!

B: Klockan ringer in och alla elever springer in på sina 
lektioner. När lektionen är slut tar Abdi och Ville på sig 
skorna för att gå ut på rast. Då märker dom att det är 

så konstig stämning, alla står i grupper och tisslar och 
tasslar.

A: Undra om det hänt något, alla verkar så konstiga …

V: Hmm ja … Wilma vad är det alla viskar om?

W: Det är Mårten!

V: Mårten?

A: Å, det verkar som vår plan inte funkade, det blev nog 
bara värre. Vi skulle inte testat.

B: Wilma fattar ingenting, hon vet ju inte om Ville och 
Abdis snällhetsplan.

W: Va? Alltså Mårten har blivit helt konstig, han höll 
precis upp dörren Till Kajsa utan att fälla henne eller 
säga något dumt och sen fråga han Hans om dom ska 
gunga… Så nu är alla helt plötsligt jätteglada och jät-
tetrevliga, vad hände här liksom?

V: Yes Abdi det funkade (Ville och Abdi gör high five)

A: Wilma, jag säger bara så här: att vara snäll och trevlig 
mot någon kan göra stora saker.

A: Ja, precis som Jesus är världens ljus kan vi få vara 
ljus för andra i deras liv. Men vi behöver inte lysa av oss 
själva utan vi kan få be Gud om hjälp.

Arbetsunderlag – Att vara ljus

Bibelberättelse: Luk 19:1-10

Sånger: 
Vi vill alltid vara vänner
Du är OK!!

Minnesvers: Mark 12:31
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Den riktiga tomten (del 4 av 6)
Rollfigurer:
V: Ville
A: Abdi
B: Berättare
Fler kan gärna vara med 
och vara Maria, Josef, 
Jesusbarnet, djuren mm.

B: Det är dan innan skolans luciatåg och Ville kommer 
hem till Abdi för att stämma av morgondagens klädsel.

V: Ha,ha,ha nämen Abdi, vad är du för något?

A: En tomte, vadå då? Man fick ju va de i lussetåget i år!

V: Haha ja visst fick man va tomte men så där ser väl 
ingen tomte ut? Ha, ha!

A: Jag ska faktiskt säga dig att jag är mer en tomte än 
vad du är, så här ser den riktiga tomten ut!

V: Den riktiga, jag är väl den riktiga tomten!

A: Jag har faktiskt googlat och jag ser ut som den riktiga 
tomten.

V: Hmm du säger att du ser ut som den riktiga tomten 
och jag säger att jag ser ut som den riktiga tomten och 
vi ser inte likadana ut så en måste ha fel och en rätt...

A: Hmm sant, men vi får väl fråga fröken imorgon i 
skolan!

V: Ja fast jag vill veta nu ...

B: De båda grabbarna sätter sig ner och funderar en 
stund!

V: Jag vet, det finns bara ett sätt som vi bäst kan få reda 
på vem som är den riktiga tomten!

A: Va, hur då?

V: Vi åker tillbaka till den första julen!

A: Den första julen, när är den?

V: Den är ju när Jesus föddes har jag just för mig, kom 
så drar vi!

B: Abdi och Ville går igenom dörren och reser ca 2000 
år tillbaka i tiden!
A: Ser du någon stjärna?

V: Någon stjärna?

A: Ja hedarna och de vise männen följde efter en stjärna 
för att hitta till stallet där Jesus hade fötts!

V: Nä jag ser ingen stjärna, det enda jag känner och ser 
är kamelskit, men visst red de vise männen på kameler 
så helt fel ute är vi inte!

A: Där är stjärnan, kan du se den?

V: Ja, den går inte att ta miste på du! Kom vi springer!

B: Ville och Abdi går en lång stund. De kom närmre 
och närmre stallet där Jesus ligger och svaret på deras 
fråga; hur ser den riktiga jultomten ut egentligen?

V: Här är det, kom vi smyger närmre!

B: Väl framme ser de Maria och Josef och det lilla Je-
susbarnet. Herdarna är där med fåren, änglarna och de 
vise männen!

V: Var är tomten, jag ser honom inte?

A: Nä inte jag heller jag fattar ingenting!

V: Inte ens lucia är här! Vad är det här för jul?
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Arbetsunderlag – Den riktiga tomten

Bibeltext:  Luk 2:1-20

Förslag på sånger: 
Rock for the King
Ögonstenar

Minnesvers: Joh 3:16

A: Ville, alla är lugna, ingen stress, ingen julskinka, 
ingen Kalle Anka  - ingenting! Allt det som jag trodde 
julen va ...

V: Vi måste ha fattat helt fel. Det verkar som att vi firar 
jul för att komma ihåg att Jesus föddes, allt det andra 
verkar vi bara ha hittat på...

A: Jaa ... Ville det här måste vi hem och berätta för våra 
föräldrar för dom om någon firar ju jul på ett konstigt 
sätt ...

V: Och för fröken, vi kanske ska vara Jesusbarn i lus-
setåget i morgon istället....
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Finns Gud bara i kyrkan? (del 5 av 6)
Rollfigurer: 
B: Berättare
V: Ville
A: Abdi
M: Mamma
Ma: Maria
Jo: Josef
Je: Jesus

B: Ville och Abdi är i söndagsskolan i kyrkan. Dom har 
pratar om Noaks ark och håller på att snickra ihop en 
ark som de sedan ska sjösätta!  

M: Ville och Abdi, nu är det dags att åka hem!

V: Men bara lite till mamma, snälla, vi ska bara göra  
klart vårt bygge av Noarks ark …

M: Ni får fortsätta nästa gång på söndagsskolan, det sa 
dom ju innan!

V: Ja, ja … att du alltid ska komma och förstöra mitt i 
det roliga ….

M: Japp det är förälders största uppgift här i livet ;)

A: Jamen du Ville, vi kan ju ta en tur genom dörren.

V: Ja vilken bra idé Abdi, ovanligt bra för att komma 
från dig.

A: Ha, ha… (Abdi flinar ironiskt mot Ville)

B: Pojkarna springer igenom dörren och reser ca 2000 
år bakåt i tiden

A: Wow vad mycket folk, vart är dom på väg tror du?

V: Ingen aning … 

A: Å där kommer det ännu fler!

V: Du, vi får ta och fråga någon!

V: Ursäkta vart är ni på väg?

K: Vi har varit i Jerusalem och firat påsk och nu är vi 
på väg hem igen.

V: Aha, påsk så trevligt. Tack tack! (Ville vänder sig till 
Abdi) Vi hänger på dom en bit, det kan väl ändå vara 
lite trevligt!

A: Ja okej, hoppas bara inte vi går för långt, jag tog bara 
mina flipp flopp.

V: Du Abdi, har du tänkt på att det bara är kvinnor och 
barn här, var är alla männen?

A: Jag vet inte, dom kanske rider?

V: Rider? Du, det är tur att vi är med och väger upp så 
att det blir lite jämt mellan manligt och kvinnligt här!

A: Men du, nu ser jag en hel drös med män, dom kom-
mer där!

B: Ett par som heter Josef och Maria börjar samtala 
med varandra.

Jo: Hej Maria, var är Jesus?

Ma: Hej Josef! Han gick väl meed er? han är ju tolv år 
nu! Stor nog att gå med männen!

Jo: Va, nä jag trodde han var med dig!

B: Nu blir Josef och Maria oroliga, har de tappat bort 
Jesus, deras son? Dom börjar genast ropa och leta efter 
honom!
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Ma: Jesus, Jesus?

Jo: Jesus, Jesus?

V: Abdi, tror du det är, du vet ”våran” Jesus dom letar 
efter?

A: Det måste det vara, vem kan det annars va?

V: Ja, det är i så fall om det är han som var med i Robin-
son, han hette Jesus men jag tror knappt det är han…

B: Josef och Maria vänder tillbaka till Jerusalem för att 
leta reda på Jesus och Ville och Abdi följer efter för att se 
vad som händer. Maria och Josef letar och ropar och är 
helt förtvivlade. Till slut kommer dom fram till templet 
för att se om Jesus är kvar där. När dom kommer in ser 
dom Jesus sitta där tillsammans med alla de lärda och 
lyssna på undervisningen och ställa frågor. Alla de lärda 
tycker att det är konstigt att Jesus är så smart.

Ma: Jesus hur kan du göra så här mot mig och Josef?
Vi har letat överallt och varit jätteoroliga!

Je: Varför har ni letat efter mig? Vet ni inte att jag mås-
te vara hos min far?

V: Vänta nu Abdi, nu fattar jag ingenting. Josef är ju Je-
sus pappa och så säger han att han måste vara i templet 
hos sin far…. Är inte pappa och far samma sak?

A: Hmm jo det är det ju…. Din mamma kanske vet, vi 
får fråga henne!

B: Ville och Abdi åker tillbaka i tiden och hem till Vil-
les mamma.

M: Hej pojkar vad ni ser fundersamma ut!

V: Ja vi funderar lite på Jesus. När han var tolv år och 
stannade kvar i templet och Josef och Maria blev jät-
teoroliga …

A: Då svarade Jesus sina föräldrar att han måste vara 
med sin far, men är inte Josef Jesus pappa eller? Vi fat-
tar ingenting!

M: Åhå det där är lite krångligt, men på den tiden var 
det så att templet var Guds hus och där fanns Gud. Det 
var där han bodde liksom. Jesus visste att han var Guds 
son och därför sa han så. Ni har ju en mamma och en 
pappa, eller hur?

V och A: Ja det har vi ju!

M: Ändå får vi ha Gud som pappa, allihop. 

V: Okej då fattar jag!

V: (Ville vänder sig och viskar till Abdi) Abdi, jag vet hur 
vi ska kunna vara kvar i söndagsskolan nästa vecka? 
A: Hurdå?

V: Vi säger som Jesus gjorde, att vi måste vara med vår 
far!

B: Nästa vecka är Ville och Abdi redo att testa sitt nya 
knep för mamma på söndagsskolan! 

M: Abdi och Ville nu är det dags att åka hem!

V: Nej mamma, inte för oss!

M: Jo kom igen nu grabbar, vi ska hem, mormor och 
morfar kommer på middag idag.

A: Vi måste vara här, där vår far är!

M: Där er far är?

V: Ja, vår far Gud, det är här han bor, det sa du ju själv!

M: Å, men vet ni? Gud finns överallt, han finns med er 
hemma, i skolan -  överallt!
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Arbetsunderlag – Finns Gud bara i kyrkan?

Bibeltext: Luk 2: 41-52

Förslag på sånger: Jag går på livets väg

Minnesvers: ”Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand” .( Ps 139:5)

Samtalsfrågor:
1. Var finns Gud?
2. Hur kude Jesus ha både Gud och Josef som pappa?
3. Vem är vår pappa?
4. Varför har vi kyrkor?

Aktivitetsförslag:
1.Måla hur ni tror det såg ut i templet

2.Vad tror ni de gjorde när dom firade påsk i Jerusalem, lek någon lek ni tror de lekte!

Mål/Syfte
 är att vi ska veta att Jesus är Guds son, allas far/pappa och att han inte bara finns i kyrkan 
utan överallt. Var vi än är eller gör får vi vända oss till honom för han finns alltid nära.

A: Nu fattar jag inte igen, visst är templet och kyrkan 
typ samma sak?

M: Ja det stämmer!

A: Men förra veckan sa du att Jesus var kvar i templet 
för att Gud bodde där och därför ville han vara kvar i 
templet för att hänga med Gud!

M: Ja det sa  jag ju men det har hänt mycket sen dess. 
Ni vet att Jesus han dog och uppstod och efter det så 
sände Gud den Helige Anden.

V: Den helige anden?

M: Ja, Gud och den helige ande är samma sak kan man 
säga och den helige anden kan få flytta in i våra hjärtan 
och han kan vara överallt.

V: Aha så då är inte Gud bara i kyrkan utan överallt?

M: Japp, så vart ni än är så är Gud med er!

A: Okej, lite krångligt är det fast jag förstår ändå tror jag.

M: Ja men nu är det bäst vi åker hem.

V: Okej vi kommer!
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Någon att lita på (del 6 av 6) 

Rollfigurer: 
A: Abdi
V: Ville
B: Berättare
Je: Jesus
P: Petrus
S: Simon
An: Andreas
T: Thomas

Rekvisita: 
Gör en båt av några stolar eller dylikt

A: Vi ses sen då Ville, lova!

V: Jag lovar, klockan fem på fotbollsplanen!

B: Abdi och Ville har bestämt att de ska ses prick klockan 
fem på fotbollsplanen. Abdi har fått en ny fotboll som 
han vill att dom ska testa. Abdi är där tidigt och väntar 
på Ville, han väntar och väntar men ingen VIlle syns till. 
När klockan blivit halv sex orkar han inte vänta längre. 
När Ville inte kommer känner sig Abdi ledsen och be-
sviken. Han går hem till Ville för att se vad han har tagit 
vägen.

(Abdi knackar på dörren till Villes hus)

V: Hej Abdi, vad du ser ledsen ut. Har det hänt någpot?  

A: Du kom ju inte, du lovade och jag väntade en halv-
timme på att du skulle komma …

V: Oj, hoppsan det glömde jag. Pappa kom hem med ett 
nytt tv-spel och jag var bara tvungen att testa. Kom det 
är skitkul!

A: Men fattar du inte att jag blir ledsen när du bara skiter 
i mig. Det går ju inte lita på dig … 

V: Nu är du väl töntig, en halv timme hit eller dit.

A: Jag har i alla fall ingen lust att spela tv-spel nu, om det 

är något jag vill göra så är det att gå igenom dörren.

V: Ja ja okej då.

B: Abdi och Ville går igenom dörren och reser ca 2000 
år tillbaka i tiden.

A:Tjena vad mycket folk det är här …

V: Ja titta så många det är som vill lyssna på Jesus …

A: Ja man kommer ju typ inte fram ...
V: Kolla en båt, vi hoppar i, det kanske är lite lugnare 
där!

A: Men vi vet ju inte vems båt det är, vi kan inte bara 
hoppa i så där…

V: Det är nog ingen fara, alla är så upptagna med att lyss-
na på vad Jesus säger så det är ingen som märker något.

A: Snabbt då så ingen ser!

B: Abdi och Ville hoppar i båten som ligger alldeles in-
till. Strax därefter hör dom en röst!

Je: Hoppa i båten och ro över till andra sidan sjön så ska 
jag skicka hem folket. 

A: Dom kommer hitåt!
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V: Vilka då?

A: Lärjungarna, Jesus sa att dom skulle ta båten!

V: Båten, vilken båt dom har väl ingen båt, jag ser ingen 
i alla fall…

A: Ville vi sitter i deras båt och nu kommer dom vad ska 
vi göra? Vi kommer åka fast för stöld eller olaga intrång 
eller nåt å hamna i fängelse hela livet och …

V: Schh snabbt, under här!

B: Abdi och Ville gömmer sig under några bänkar i bå-
ten och lärjungarna hoppar i båten och kastar loss.

V: Hör du vad dom pratar om?

A: Nej jag håller på att koncentrera mig på att inte bli 
sjösjuk.

V: Men det gungar ju inte ens lite, ingen vind bara sol 
och hur skönt som helst.

A: Nä, men man kan aldrig veta.

B: Efter ett tag börjar vinden tillta och små regn-
droppar falla. 

A: Vad var det jag sa … man kan aldrig veta med vädret 
…

V: Men du några av lärjungarna var ju fiskare innan dom 
blev lärjungar, dom är vana vid det här så vi kan vara 
lugna.

B: Efter ett litet tag till börjar det blåsa och regna ännu 
mer. Abdi ligger hopkrupen i ett litet hörn och färgen i 
hans ansikte har ändrats och är mer åt det vitgröna hål-
let än brunröda som i vanliga fall. Nu gungar det så pass 
mycket att även Ville börjar bli lite orolig när dom hör 
lärjungarna prata om något däruppe.

P: Kämpa, ta i!

An: Å ett och två å ett och två …

S: Hur är det Thomas, du ser alldeles blek ut!

T: Usch jag mår inte så bra, varför hängde inte Jesus 
med? Då hade det aldrig behövt bli så här. Nu kommer 
vi dö allihop.

B: När Abdi och Ville hör vad lärjungarna säger dom  
och är nära till gråten bägge två.

A: Vi skulle aldrig hoppat i båten

V: Nä förlåt Abdi nästa gång ska jag lyssna på dig.

A: Det blir nog ingen nästa gång, den sista stunden är 
kommen.

V: Det braiga är i alla fall att det inte kan bli värre, det är 
så hemskt det någonsin kan bli!

B: Abdi och Villes ord överröstas plötsligt av lärjungar-
nas skrik.

T: Ett spöke!!!

An: Och det kommer rakt emot oss!

P: Jesus var är du, rädda oss!

Je: Lugn, det är jag. Var inte rädda.

P: Herre, om det är du så säg åt mig att komma till dig 
på vattnet

Je: Kom!

V: Abdi, kolla vad Petrus gör, han ska försöka gå på vatt-
net!

A: Å nej det kommer aldrig gå, tänk om det inte ens är 
Jesus, jag vågar inte titta längre. (Böjer sig ner och håller 
för ögonen.)

V: Det funkar, det funkar kolla Abdi. (Överväldigad)

A: Va, vad händer? Men du nu börjar Petrus se rätt skraj 
ut, å tänk så mycket det blåser, han sjunker, han sjunker 
...

P: Herre hjälp mig!

B: Jesus sträcker genast ut handen och griper tag i Petrus.
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Arbetsunderlag - Någon att lita på

Bibeltext: Matt 14:22-33

Sånger: Jesus är min vän, Med Jesus i båten

Minnesvers: Ps 37:5 ”Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att 
handla.”

Samtalsfrågor:
1. Vad betyder det att lita på någon?
2. Är det viktigt att kunna lita på människor?
3. Känns det viktigt att andra kan lita på dig?
4. Vad kan det vara att lita på Jesus?
5. Vet ni några människor som verkligen litade/litar på Jesus?

Aktivitetsförslag
1. Alla står i en ring förutom en person som står i mitten (får gärna blunda). Sedan ska 

den personeni mitten falla och det gäller för kompisarna runt om att ta emot så den i 
mitten känner sig trygg. 

2. Dela upp er två och två. Den ena blundar och den andra ska förklara hur den andra 
ska ta sig från en punkt till en annan. Målet är att personen ska känna sig trygg och 
våga lita på den som förklarar.

Mål/syfte: Uvarna ska förstå vikten av att kunna lita på andra. Att sträva mot att själv 
vara någon andra kan lita på men framförallt veta att vi får lita på Jesus och hans oerhörda 
kraft, att han aldrig sviker oss utan är en sann vän som det går att lita på.

Je: Du trossvage, varför tvivlade du?

B: Jesus och Petrus kliver i båten och med ens lägger sig 
stormen och det blir alldeles stilla.

A: Det här är helt otroligt, jag kan inte fatta vad vi precis 
var med om … tänk vad Petrus måste lita på Jesus, gå ut 
på vattnet bara så där.

V: Ja, hmm, förlåt Abdi.

A: Ja, nästa gång hoppar vi inte i båten utan lyssnar på 
mig!

V: Nej jag menar inte det.  Förlåt för att jag inte kom till 
fotbollsplanen som vi hade bestämt. Jesus verkar vara en 
man verkligen kan lita på och en sån kompis vill jag också 
va, en man kan lita på. Jag förstår att du blev ledsen och 
besviken när jag inte kom och höll det jag lovat. 

A: Du är förlåten, en annan gång är det jag. Men jag 
måste också bli bättre på att vara en man kan lita på, såna 
kompisar vill man både ha och va!
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Hjältebyrån: Förunderlig nåd

och... ”småfisar” kan ni vara själva!!

I gudstjänsten:

D: -Oj då, det där såg inte bra ut!

L: -Nej, fy vad dom var elaka mot Julius när han frå-
gade så snällt!

D: -Jo, men jag menar innebandyspelarna, dom blev ju 
skadade. Det såg inte alls bra ut, vi måste rädda dom!

L: -Men, var det ändå inte lite rätt åt dom – de var fak-
tiskt inte sjyssta mot Julius han är ju våran kompis!

D: -Nej men nu får ni väl ge er- vi är ju Hjältebyrån: Vi 
hjälper ALLA vi kan ... kommer ni ihåg!? 

L: - Okej då, men då får du ta det Daniel ...

L: -Lycka till! 

Film 2: ”Räddningen”

D: Hallå Hjältebyrån är på plats, vad kan jag hjälpa till 
med?

A: Aj, aj, vi spelade innebandy och råkade springa ihop. 
Det gör väldigt ont i foten...

E: Och jag har ont i handen...

D: Det fixar vi inga problem! (Lindar om snabbt) 
Ger kryckor/rullstol. 

Här följer ett drama där man kan spela in en film och visa för barnen 
samtidigt som man är på scenen och gör delar av dramat.

Rollista: 
J: Julius, 
D: Daniel 
L:Lena 
Jo: Johanna 
A: Adam, 
E: Erik 
Sjökapten
Sjömän

Film 1 ”Julius anropar”

J: Hallå hallå Hjältebyrån, Julius här! Hallå Hallå!
Jo:  Hallå Julius! Är det nåt på gång?

J: Det kan man säga! Jag befinner mig i en gympahall 
och det har precis kommit hit några som ska spela inne-
bandy. Hörde ni!? Innebandy- jag ääääälskar att spela 
innebandy! Ha ha värsta grejen. Det ska bli såå kul! Jag 
ska bara fråga om jag får vara med ...
Hrrrmm, hej på er. Jag heter Julius och jag undrar 
om jag får vara med och spela innebandy?

Jo: Vad sa du sa du?

J: Jo, jag skulle vilja vara med er och spela innebandy!

-Jaha och vad får dig att tro att du skulle få det? Är 
du helt pantad eller. Du, lillfisen, vi spelar seriöst här 
ser du- inga småfisar får vara med och spela. Du är ju 
typ en halv meter hög ju ... Tror du någon skulle passa 
till dig eller? Äh, stick iväg nu och sluta störa!

(Julius bli inknuffad i kameran - slowmotion)
(Julius går uppför trappen muttrandes, ställer sig sedan i 
fönstret och kollar:) 

J: Åhhh vilka elakingar! Fy vad ledsen jag blir. Varför 
kunde jag inte fått vara med bara en liten stund... Hur 
kan man bara vara så osjysst!? (får se spelarna springa 
ihop på planen och bli liggande)

 J: Ha, ha! Hjältebyrån såg ni!! Rätt åt dem! Där kan de 
ligga och kvida! Ha ha, ni behöver INTE komma och 
rädda dom för det var rätt åt dem! Ha, ha! Otur för er 

Rekvisita som behövs 
är ett stort träd och 
skynken till fisken. Det 
är roligt om Julius är en 
docka. 

!
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D: Nu får ni nog ta er hem och vila lite. Hörrni... sen 
tycker jag nog att ni måste tänka på hur ni behandlar 
andra. Ni gjorde Julius väldigt ledsen när han inte fick 
vara med och spela.

E: Vi var nog rätt dumma... förlåt, vi ska tänka på det 
i fortsättningen. 

A: Tack för hjälpen!

D: Inga problem. Uppdragen slutfört- klart slut!

Bibelberättelse: Jona!
Här gör du ett drama undertiden som du berättar bar-
nen får gärna agera men du berättar läser texten.

Den här berättelsen hände för ungefär 2800 år sedan i 
och runt landet Israel (se karta). På den här tiden valde 
Gud ofta ut profeter. Vet ni vad en profet är? (Visa m 
h a någon ur publiken.) En profet talar alltså om Guds 
vilja. Oftast gjorde profeterna som Gud sa, det var ju 
liksom det som var deras uppgift men nu ska vi få höra 
om en profet som gjorde precis tvärtom. 

Vid den här tiden fanns det ett land som hette Assyrien, 
det låg där uppe nordöst om Israel ungefär där norra 
Irak ligger idag (kartan). Huvudstaden hette Nineve 
och där bodde det ungefär 120 000 människor, det var 
alltså en nästan precis lika stor stad som Linköping! (ta 
ev. fram några vuxna som får se elaka ut) Folket i den 
här staden var tyvärr ena riktiga elakingar! De gjorde 
hemska saker och Gud hade bestämt sig, han ville inte 
att det här skulle få fortsätta längre. Alltså pratade han 
med en kille i landet Israel. Killen hette Jona.  Gud sa:
 
-Jona, gå till staden Nineve i Assyrien och säg till dem 
att de måste ändra sig på en gång!

Ni kommer ihåg, det var ju det profeter gjorde- berät-
tade för människor vad Gud ville säga. Men den här 
gången hände något konstigt. Assyrierna var fiender till 
Jonas folk och Jona tänkte ungefär så här ...

-Men åååh, jag känner Gud. Jag vet hurdan han är.. så 
god och kärleksfull. Om jag går till Nineve så kanske 
folket där ångrar sig och då kommer Gud säkert att för-
låta dem, det vet jag. Och då får jag stå där med lång 
näsa och känna mig dum... Nähä du Gud, den chansen 

tänker jag inte ge folket i Nineve!

Så Jona, han gick åt precis motsatt håll mot vad Gud 
hade bett honom om och då kom han till... Medelhavet 
(kartan)! Där hittade han en båt (ta fram kapten och sjö-
män) som skulle segla ända till Spanien. Perfekt tänkte 
Jona och frågade om han fick åka med.

-Självklart, välkommen ombord, sa kaptenen.

Jona gick direkt och la sig under däck och somnade. 

När de hade seglat en bit så började det blåsa upp till 
storm (Hur ser man ut på båten då?). Alla sjömännen 
ropade till de gudar som de trodde på:

-”Hjäääälp, gud hjääääälp!”

Efter en stund väckte de Jona- han var ju också tvungen 
att be till sin Gud. Jona fattade vad som var på gång 
och sa:

-Aj då, jag tror att det är mitt fel det här. Jag har försökt 
rymma ifrån min Gud nämligen. Ni får slänga mig över 
bord - då kommer det att sluta blåsa.

-Nej, det går ju inte, sa kaptenen. Vi försöker ro i land 
istället. 

Men stormen blev bara värre och till slut fanns det ingen 
annan utväg så sjömännen slängde Jona i Medelhavet. 
Direkt slutade det blåsa och alla på båten förstod att 
Jonas Gud var en verklig Gud och de var så tacksamma 
till Honom när de kunde segla vidare i lugn och ro. 

Men hur skulle det gå för Jona!? Jo, det händer nåt fan-
tastiskt. Gud har inte glömt Jona utan sänder en stor 
fisk som slukade Jona. (barn är fisk=skynke ”äter” upp 
Jona) Och Jona överlever inuti fisken! Jona sjöng fak-
tiskt lovsång till Gud därinne i fisken för han var så 
tacksam att Gud hade räddat honom. Efter tre dagar 
så spottade fisken upp Jona på land igen. När han satt 
där och torkade av sig fiskslemmet så sa Gud en gång 
till till Jona:

-Jona, gå till staden Nineve i Assyrien och säg till dem 
att de måste ändra sig på en gång!

Och den här gången gjorde Jona som Gud sa. När han 
äntligen kom till Nineve – det var ju ganska långt att 
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gå förstår ni- så gick han in en bit i staden och så ställde 
han sig och predikade:

-Hallå allihop! Ni måste sluta vara elaka och istället
göra som Gud vill. Ni har 40 dagar på er att ändra er!

Vad tror ni hände? Jo, folket i Nineve trodde på vad 
Gud sa och de ångrade sig. De började ändra  på sitt 
sätt att leva och försökte göra som Gud ville istället. 
När Jona såg detta blev han sååå sur! Han gick ut ur 
staden och satte sig där och väntade och hoppades att 
Gud ändå skulle straffa staden.

-Åhh alltså Gud, vad var det jag sa!!! Jag visste att detta
skulle hända. Nu kommer du säkert förlåta dem, du är
ju så god och kärleksfull. Kom igen Gud, dom är väl
ändå värda ett straff. Kommer du inte ihåg allt dumt
som de har gjort, va!?

Jona satt där och svettades i den stekande solen och 
surade som bara han kunde sura. Då lät Gud ett träd 
växa upp där Jona satt. Trädet skuggade så härligt och 
Jona blev så glad för det där trädet. (ta fram ett träd) 
Han döpte trädet till Nils och kände att han äntligen 
hade fått en kompis här i världen. (eller, just detta står 
inte i bibeln, men Jona blev väldigt glad för trädet!) Men 
nästa dag, då vissnade trädet ner igen. Då blev Jona om 
möjligt ännu argare än han var innan. Han tyckte att 
det var såå orättvist, det fina fina trädet, varför skulle 
det behöva dö!? Då frågade Gud Jona:

-Jona, har du verkligen rätt att vara arg för ett träds 
skull?

-Jaa, det har jag! Det är så synd om mig och trädet, så 
jag får vara hur arg som helst! Jag är så arg så jag vill 
dööööö!

-Jona, du tycker synd om ett träd som du inte har gjort 
eller ens planterat och vattnat. Kan inte du då förstå att 
jag tycker synd om alla människorna, barnen och alla 
djuren i Nineve. Jag har ju skapat dem allihop och gett 
dem livet. Förstår du inte att jag bryr mig om dem och 
vill rädda dom! 

Så slutar berättelsen om Jona. Såhär i efterhand kan vi 
ju tycka att Jona var sur och dum och inte hade fattat 
nåt, men precis som alltid så vill Gud lära oss något 
genom den här berättelsen. 

Gud är fantastiskt, otroligt, fanatiskt kär i oss människ-
or. Han har skapat var och en och älskar oss så mycket 
att han gör vad som helst för att vara med oss männ-
iskor. Hur många har varit kära någon gång- hur blir 
man då? Lite tokig, åker långt för att få vara med, går 
omvägar, köper blommor... Sån är Gud- fast mycket 
mycket mer och han känner så för varje människa här 
på jorden.

Arbetsunderlag till Förunderlig nåd. 

Ibland tror jag att vi kan få problem med att Gud är så nådefull. Vi vill ju gärna att allt ska vara rättvist. Alla i 
familjen ska få lika mycket glass, lika mycket beröm... Om någon får mer än någon annan blir man sur. Och om 
man är dum, då kanske man inte får nån glass alls- just för att man var dum. Man måste ju lära sig eller hur...

Med Gud är det så att han är helt rättvis, men när det gäller att få komma till Jesus då får man det vad man än 
har gjort innan. Det kallas för nåd! 
Att bli Guds barn kan man inte förtjäna, det får alla bli som tror på Jesus. Det är gratis. Gud har skapat varje 
människa och han älskar var och en så mycket och vill ha gemenskap med oss, oavsett vad vi har gjort för något 
i våra liv innan vi bestämmer oss för att tro på Jesus. 

Det här med Guds nåd är förunderligt, märkligt- vi kan inte riktigt förstå. Bara försöka. Och det vi har 
förstått kan vi få dela vidare till andra människor. Så alla förstår hur tokkär Gud är i var och en och att 
hans Nåd är oändlig- det finns inget som kan stå i vägen för Guds kärlek till oss. Vi får be Gud om hjälp att 
inte stå i vägen för andra människor utan att de verkligen kan få förstå Guds nåd och hans kärlek till oss.
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Lasaros

Bibelord: Joh 11:1-38

Rolllista: E Emely J Johanna 

(undertiden som E och J pratar så spelas dramat upp i 
bakgrunden)

E kommer inspringande till J

E: Alltså Johanna jag har hört världens grej! Det är så 
spännande ... 

J: Men berätta då!

E: Vänta jag vet! Vi kör en bibelbingoperson! Ha, ha du 
kommer inte kunna den här... Okej, är du med? Vem 
var det var som dog, men uppstod igen? 1, 2, 3:

J: Jesus!

E: Fel fel fel fel! 

J: Va?

E: Det var Lasaros! En kille som hette Lasaros dog ock-
så och uppstod, innan Jesus dessutom. 

J: Ja, jo det är ju sant att han också blev levande igen. 

E: Vilken kille, han snodde Jesus grej liksom. 

J: Nja, fast det var ju inte som när Jesus dog för oss på 
korset och uppstod igen. Lasaros blev uppväckt från de 
döda av Jesus. Vänta så ska jag berätta.

(drama på scenen J berättar samtidigt som detta spelas 
upp, så här behövs fler personer som skall göra det, annars 
kan man berätta med inlevelse)

Jesus hade tre goda vänner som hette Marta, Maria och 
Lasaros. De var syskon och bodde i byn Betania, nära 
Jerusalem. Jesus tyckte väldigt mycket om Lasaros och 
hans systrar. 

Men nu hade Lasaros blivit mycket sjuk. Hans systrar 

hörde av sig till Jesus och berättade om sin oro för sin 
bror.

E: Du, hur hörde de av sig egentligen? Ringde dom 
eller? 

J: Nej, det de måste skickat något bud... kanske nån 
person på en häst eller en åsna.. ja ja Jesus fick reda på 
det i alla fall. Och Jesus var ju deras vän så han ville ju 
naturligtvis hälsa på dem. Så han berättade det för sina 
lärjungar, men lärjungarna sa att de absolut inte kunde 
gå tillbaka dit.

E: Varför då?

J: Jo, för sist de var där kastade folket i staden stenar på 
dem. De riskerade kanske sina liv om de gick dit igen! 
Men Jesus berättade då för lärjungarna att Lasaros sov, 
men att han skulle gå dit och väcka honom. Lärjung-
arna blev glada och sa: Jaha, sover han då blir han frisk. 
Men Jesus förklarade då att Lasaros var död, men att de 
måste gå till honom för det fanns en mening med detta. 
Lärjungen Tomas sa då till de andra att de skulle följa 
med Jesus, även om det blev med fara för deras liv. Så 
gick de alla mot Betania.

När de kom fram hade Lasaros redan varit död i fyra da-
gar. Begravningen hade redan varit och det var mycket 
folk hos familjen. Alla var jätteledsna. Marta kom och 
mötte Jesus på vägen. Hon var förtvivlad och önskade 
att Jesus hade kommit tidigare så att Lasaros inte hade 
behövt dö. Men Jesus sa till henne att hennes bror skul-
le att bli levande igen. Ja, sa Marta, jag vet om det där 
med himlen. Men Jesus sa då: Jag är uppståndelsen och 
livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. 
Marta svarade att hon trodde på det Jesus sa och sen 
gick hon och hämtade sin syster.

Maria var jätteledsen och grät, hon önskade också att 
Jesus skulle ha kommit innan Lasaros dog. När Jesus 
såg alla tårar, blev han upprörd och ledsen och började 
också gråta.

E: Va?! Varför grät Jesus? Han visste ju att Lasaros skul-
le bli levande igen!

J: Ja, jag vet inte... men jag brukar ibland börja gråta 

Här  följer ett drama som handlar om Lasarus- temat är: 
Allt är möjligt för Jesus, han har makt över död och liv!!
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när andra gråter. Eller om det är sorgligt på en film, fast 
jag vet att det bara är påhittat.

E: Ja, det är sant. Jesus blev nog ledsen för att Maria 
och Marta var så ledsna, han blev ledsen för deras skull 
liksom.
J: Ja... det känns bra på nåt vis! Att Jesus gråter med oss 
när vi är ledsna. Och sen frågade Jesus var Lasaros var 
begravd och fick reda på att han låg i en grotta med en 
sten för öppningen, så Jesus gick fram dit och bad dem 
ta undan stenen. Marta och de andra tyckte att det var 
en dum id´e, men Jesus uppmuntrade dem att ha tro. 
Så de tog bort stenen och Jesus lyfte blicken och bad 
till Gud, sin far i himlen: Far, jag vet att du alltid hör 
mig, men jag säger detta för att alla här ska tro att du 
har sänt mig. Sen ropar han högt: Lasaros, kom ut! Och 
till allas förvåning kom Lasaros ut, inlindad i bindlar, 
men livslevande!

E: Wow, det är så coolt. Kan vi inte ta det där sista igen!

J: Jo, vi spolar tillbaka. Jesus lyfte blicken och bad till 
Gud, sin far i himlen. Sen ropade han högt! Lasaros, 
kom ut! Och Lasaros kom ut livslevande!
Häftigt va! Jag kände att jag berättade det så levande att 
man nästan kunde se det framför sig, eller hur?!

E: Ja. Alltså, Jesus är verkligen häftig. Det händer såna 

supergrejer när han är med. Men du, var det något spe-
ciellt med Lasaros, mer än att han var kompis med Jesus 
menar jag?

J: Nej, det tror jag inte. Han var nog helt vanlig som du 
och jag. Men Jesus är inte vanlig, han är Gud och har 
makt över död och liv. Allt är möjligt för honom, till 
och med att uppväcka döda.

E: Jaaa. (reser sig upp och går ut) Men, du tror du verk-
ligen att Lasaros var död då, de kanske bara trodde att 
han var död?

J: Nej, men han var ju jättesjuk och så dog han – det 
måste de ju kollat innan de la honom i graven eller hur? 
De lindade ju in honom i såna där bindlar och då skulle 
dom ju märkt om han var lite levande. Nej, Jesus kan 
verkligen, jag har hört att det har hänt efter det också. 
I vår tid!

E: Va? Är det sant.

J: Ja,... (fortsätter fundera tillsammans när vi går ut)
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Roller: Max och Maja

Max och Maja – intro till nattvarden

Max o Maja sitter och funderar över livets mysterier

Maja: Max, det finns så mycket saker som man inte fat-
tar! Som till exempel varför jorden är rund ... Och hur 
stor rymden är egentligen ...

Max:  Ja ... och varför det inte är lika gott med grönsa-
ker som med godis.

Maja: Mmm, eller varför himlen är blå och gräset grönt 
och snön vit?

Max: Ha ha, ja! Vad finns det mer för konstiga saker?

Maja: (tänker efter lite) Vem är det t ex som säger att 
man måste vara glad för att solen skiner? Och  t y c k a 
att det är äckligt när det dammar? 

Max: Och vem har bestämt att man inte kan ha le-
verpastej och kaviar samtidigt på sina mackor. Det Är 
konstigt, tycker jag. 

Maja: Aah, verkligen. Det finns mycket man inte rik-
tigt förstår när man tänker på det. Vet du vad jag inte 
förstår mer?

Max: Nej, vad då?

Maja: En del saker man gör i kyrkan till exempel.

Max: Du menar att man döps i en bassäng? Och varför 
man säger ”Amen” när man har bett klart?

Maja: Ja, det är också lite konstigt, men jag tänkte på 
nattvarden.

Max: Nattmaten? 

Maja: Nej inte nattmaten. Nattvarden. Du vet, när 
man äter en brödbit och dricker något som liknar saft 
på gudstjänsten.

Max: Va, det har jag inte hört talas om. Varför gör man 
så? Räcker det inte med det smaskiga  fikat efteråt på 
kyrktorget eller?

Maja: Fast det är inte samma sak, det vet jag i alla fall. 
Nattvarden är liksom något speciellt och bra och jag 
tror att det har med Jesus att göra ....  Du vi går och 
frågar min mamma, hon kanske vet. Kom!

Max: Okej! Det här ska bli spännande!

Här följer två olika sätt hur man kan förklara nattvarden enkelt för barn
Tips: Vissa församlingar har skrivit brev till föräldrar innan man talar om nattvarden 
för barnen för att förklara för föräldrarna vad man gör. !
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Drama: Nattvarden – En viktig måltid

Berättaren: Det var kväll och Jesus och hans tolv vän-
ner satte sig för att äta. Det fanns lammkött och bröd 
och vin. En fin måltid. Men Jesus var ledsen. Hans vän-
ner märkte det. 

Lärjunge: Vad är det Jesus?

Jesus: (suckar) Jag måste ge mig iväg i morgon. Och jag 
kommer att sakna er mycket.

Lärjungarna blir förvånade.

Lärjunge: Vart ska du ta vägen?

Jesus: (viskar)  Jag ska dö.

Jesu lärjungar blir också ledsna.

Jesus: Det finns människor här i Jerusalem som inte 
tycker om mig. De tror inte att det jag säger är sant. 
De tror inte att jag kommer från Gud. Och i morgon 
ska de gripa mig, slå mig, spika fast mig på ett kors, och 
döda mig.

Lärjungarna: Nej!!! Absolut inte!

Lärjunge: Det får de inte göra. Vi tänker inte tillåta 
det. (De andra håller med.)

Jesus: Men, så kommer det att bli.

Berättaren:  Jesus tog sedan ett stycke bröd och tackade 
Gud. 

(Jesus lyfter upp brödet och ber en tyst bön vänd ”mot him-
len”, vänder sig sedan till lärjungarna.)

Jesus: Jag ska aldrig glömma er. Och jag vill att ni ska 
komma ihåg mig också. (bryter sönder brödet och skickar 
runt till alla). Det här är min kropp. Jag ger den till 
er för att ni ska ha liv. Tag och ät och kom ihåg mig. 
(Tar sen bägaren med vin och lyfter upp och tacka Gud 
på samma sätt som innan, säger sedan..) Det här är mitt 
blod. Med det ska Gud tvätta bort allt det onda som 
alla någonsin har gjort. Ta det och drick, och kom ihåg 
mig.

Berättaren: När Jesus och hans vänner hade ätit sjöng 
de en lovsång och gick sedan tillsammans ut i natten.

Glöm inte att säga att Jesus uppstod igen!
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Joels julafton

Hela familjen sitter samlad i soffan och Benjaminsyrsa 
sjunger de sista raderna på ”Ser du stjärnan i det blå”. 
Pappa reser sig ur soffan.

P: Jaha, då var det väl dags för mig att ta en sväng. Jag 
tror jag ska gå och köpa en tidning faktiskt.

Joel och storasyster tittar på varandra och himlar med ögo-
nen.

M: Det gör du rätt i älskling. Och när du ändå är i af-
fären kan du väl köpa lite grädde också.

S: Det vet man ju hur det brukar bli med det. 

J: Ja, precis. Du pappa, hälsa tomten om du råkar träffa 
honom!

Mamma kommer in med godis och frukt. Frågar farfar 
om han vill ha en kudde bakom ryggen. Det knackar/
ringer på dörren. 

M: Nämen! Undrar vem det kan vara som kommer nu? 
Det är väl bäst jag öppnar. 

Mamma öppnar och hälsar tomten välkommen in. Tom-
ten är väldigt olik Joels pappa.

T: Ho, ho! God dag i stugan. Finns här några snälla 
barn?

S: (Viskar till Joel) Han har klätt ut sig väldigt bra i år.

J: (Hurtigt till tomten) Jadå! Här finns massor av snälla 
barn! Vad kul att tomten kunde komma. Har han gått 
långt? Slå dig ner här på stolen, tomten måste ju vara 
trött …

Tomten slår sig ner och börjar dela ut julklappar ur säck-
en. Alla får en, Joel och hans syster får två var, från 
mam-ma/pappa och från farmor/farfar. När säcken är 
tom reser sig tomten upp, tackar för sig och berättar att 
han måste vidare. Det är sååå många barn som ska ha 
julklappar idag. Precis när tomten har rest sig och börjat 
gå ut kom-mer Joels pappa in med tidning och grädde. 
Pappa hälsar glatt på tomten, önskar honom en trevlig 
kväll och sätter sig sedan i soffan igen.

P: Nej, men vilken otur att jag missade tomtens utdel-
ning. Fick jag några julklappar, eller? (Ser grymt nöjd ut  
Joel och Sara blir alldeles långa i ansiktet.)

J: Mememen, vem var det där då?

P: Han med skägget och de röda kläderna? Lille Joel … 
det var ju tomten! 

J: Ja, säkert. (Lite osäker ändå)

M: Nu tycker jag att vi öppnar julklapparna!

Alla öppnar sina julklappar under glada tillrop. Joel öpp-
nar först mamma och pappas. (Ett dataspel?) Han blir jät-
teglad! Sen tar han sig ivrigt an farmor och farfars paket. 

J: Farmor, ni fick min önskelista va!? 

Rekvisita: 
TV-rumsrekvisita

Rollfigurer: 
P: Pappa
M: Mamma
J: Joel
S: Sara
T: Tomten
FF: Farfar
FM: Farmor
E: Erik

Här följer två draman med julteman som man kan använda ihop eller var för sig. Dessa 
drama är skrivna fritt från Joelböckerna. Ulf Häggqvist är inte författare som till de tidi-
gare berättelserna. Men han har godkänt att samma person och namn används.!
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FF: Jaadå, 

FM: den kom på posten. (Nickar och ser nöjd ut.)

Joel sliter glatt upp paketen och får upp ett par hemstickade 
vantar. Det blir alldeles tyst och besvikelsen i Joels ansikte 
är uppenbar. Han försöker ändå hålla masken.

J: Vantar … eehh, vad fina. Precis min färg … men, jag 
vet inte om jag direkt hade önskat mig vantar …

FM: Nej, men mamma sa att du hade tappat en av 
dina, så då behöver du ju nya! 

FF: Prova dem Joel! Farmor har stickat dom vet du, då 
är det äkta vara. (Farfar klappar stolt på farmor)

J: (Långsamt) Nja, jag tror jag väntar lite med det. Jag 
går till mitt rum ett tag, tänkte prova spelet…

Joel går iväg till sitt rum, sätter sig i en fåtölj och ser 
allmänt sur ut. Det ringer på dörren och Erik kommer 
inrusande. Han har med sig något juligt som han hivar 
över till Joels mamma och hälsar god jul från hans egen 
mamma. Han springer sedan in till Joel. Är superglad och 
uppspelt och märker inte alls att Joel är sur. De andra i 
”soffrummet”går ut.

E: Tjena polarn!! Och GOD JUL! Har ni haft det bra? 
(väntar inte på svar) Åh, jag bara älskar julen. Vi har ätit 
så mycket köttbullar och risgrynsgröt och pepparkakor 
och… Du, jag har slagit mitt julmustrekord! 5 flaskor! 
Nu säger pappa att jag inte får dricka mer – så fånigt. 
Julmust är ju nyttigt, ju. Du har väl sett tomten som 
sitter på etiketten, han ser ju strålande frisk ut! MEN, 
det bästa är ändå julklapparna!!! Jag har fått såna höj-
dargrejer Joel! Kolla här... (Börjar visa upp sina julklap-
par, men märker snart att Joel inte är som vanligt)

E: Vad är det Joel, är du sur? På julafton? (Förskräckt) 
Kom det ingen tomte till er?!

J: Joo … jultomten kom … och det var inte pappa! 
(Lite förvånad) Kolla, jag fick spelet som jag önskat mig 
av mamma och pappa. 

E: Helt perfekt! Men vad är du sur för då?

J: Jamen, alltså det är farmor och farfar. Jag brukar all-
tid få jättefina grejer av dom. Sånt som man önskar sig. 
Dom är ett säker kort liksom! Men, kolla här vad jag 
fick i år: Ett par vantar! Va!? Vilken 10-åring i världen 
önskar sig ett par vantar i julklapp!? (Joel skriker av be-
svikelse)

E: Aj, då! Då förstår jag… Det vet ju alla att det är 
förbjudet enligt ”barnkonfiktionen” att ge barn mjuka 
paket! Joel, din stackare! 

J: Mitt liv är slut. (ansiktet i händerna)

Farmor har kommit in i rummet medan grabbarna pra-
tar.

FM: Sitter ni här och deppar?

J: (Joel tar mod till sig) Farmor. Alltså jag förstår inte det 
här. Ni sa ju att ni hade fått min önskelista och jag är 
säker på att det inte stod vantar på den.

FM: Kan du inte prova vantarna, Joel.

J: Äh, jag tror nog att dom passar…

FM: Men, prova dom i alla fall! För min skull!

J: (Suckar) Okej då. Ja, dom är jätteskö … men, vad är 
det här!? Det ligger ju nåt i den här. (Tar ut tre hund-
ralappar) Me..me..men det ät ju pengar i vantarna!? 

FM: Vi vet ju att du vill ha nya skridskor (eller nåt?) och 
vi tänkte att vi ville ge dig ett bidrag.

J: (Flyger upp och kramar farmor) TACK farmor! Det 
är ju världens bästa present! (Skäms lite) Förlåt att jag 
blev så sur, men jag kunde ju aldrig ana att ni skulle 
vara så fiffiga och gömma pengar i vantarna! Ehh, alltså 
vantarna är ju jättefina också förstås…

F: Jag förstår Joel. Kom med nu båda två, det är dags 
för glögg och pepparkakor och så ska vi läsa julevang-
eliet.

E: Öhh, får man kanske lite julmust istället för glögg?

FM: Absolut, idag får man dricka hur mycket 
julmust man vill!
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E: Helt perfekt…

Joel, Erik och Farmor går ut.

Här kan man om man vill ha en kort paus med sång 
eller dylikt 

Hela familjen samlad i soffan igen. Glögg, pepparkakor 
och julmust. Mamma tar fram Bibeln.

M: Okej, då ska vi läsa julevangeliet från Lukas andra 
kapitel. Precis som vi brukar.

J: Men mamma, vi kan ju redan julevangeliet allihop. 
Vi har ju läst det varenda år på julafton!

E: Japp, vi kan det! För vi har läst om det på scouterna 
och till och med i skolan!

M: Men, vad bra! Då kan väl ni, Joel och Erik, berätta 
julevangeliet för oss andra i år.

J&E: Inga problem. Spänn öronen nu allihop!

J börjar berätta julevangeliet och E fortsätter, se dra-
mat på följande sida

J: Nej just det. Men så gick det i alla fall till när Jesus 
föddes. Och det är därför vi firar jul ser ni. Det är Jesus 
födelsedag och då får vi fira och ge varandra presenter. 
Han är schysst Jesus! 

E: Fast, du Joel, egentligen har jag aldrig riktigt fattat 
det där med att Gud skulle födas i ett stall. Det hade 
passat mycket bättre med något mer lyxigt!

J: Eller hur! Om jag hade varit Gud, då hade jag skip-
pat stallet totalt. Josef och Maria och åsnan hade istället 
tagit över Herodes palats i någon slags kupp och sen 
hade Jesus växt upp där och blivit kung och sen hade 
han bestämt över hela världen, att det skulle bli fred och 
att alla skulle bry sig om varandra… 

E: Oj, oj, vad smart du är! Det hade blivit grejer det!

P: Varför tror ni inte Gud gjorde så då? Varför lät Han 

Jesus födas så fattigt och enkelt?

J: (Funderar) På scouterna har dom sagt att Jesus visar 
oss hur Gud är. Han kanske ville visa att Han inte bara 
är kungars Kung utan också bryr sig om dom som är 
fattiga och enkla.

P/M: Har ni tänkt på att med julevangeliet är det fak-
tiskt ungefär som med vantarna som du fick av farmor 
och farfar, Joel.

J: Vad då, nu fattar jag ingenting.

P/M: Jo men, vantarna var ju inte alls vad du hade för-
väntat dig. Det som händer i julevangeliet är inte heller 
riktigt det man förväntar sig när Guds son ska födas till 
jorden. Det ser ju ganska torftigt ut; Jesus föds fattig 
och ett smutsigt i ett stall. Gud berättar det bara för 
några få människor som kommer dit och hyllar Ho-
nom. Men, sen växer Jesus upp och börjar berätta om 
vem Gud är och hur Han vill att vi ska leva tillsam-
mans här på jorden. Till slut dör Han på korset för 
alla människor och Han övervinner döden genom att 
uppstå igen! Och genom det som Jesus gjorde kan vi 
allihop få komma nära Gud idag!

E: Aha, precis som Joels vantar innehöll en värdefull 
gåva, är Jesusbarnet Guds stora gåva till oss. Julevang-
eliet ser, precis som vantarna, lite fattigt ut på utsidan, 
men det innehåller egentligen hela Guds plan att rädda 
världen!

J: Oj oj oj, hoppas att alla fattar att julevangeliet verk-
ligen innehåller allt det där! Jag menar, jag fattade ju 
först inte alls hur värdefulla vantarna var. Det är nog 
bäst att vi fortsätter läsa julevangeliet varje jul och för-
klarar vad det betyder för oss nu!

M/P: Det låter väldigt bra tycker jag! Men nu är det väl 
ändå dags att dansa kring granen eller? Kom nu allihop 
...
Slut!
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Julevangeliet

Rollfigurer: 
E: Erik
J: Joel
P: Pappa
M: Mamma
J: Josef
M: Maria
Ä: Ängel

E: Okej, då ska vi se. Först var det väl nåt med en ängel 
som kom till Maria och sa att hon skulle få barn.

En ängel äntrar scenen från ena hållet, Maria kommer 
från det andra. Maria rädd först, ängeln ”talar” till henne.

J: Äh, det är väl inte julevangeliet? Det börjar ju med 
att Josef och Maria tar direktflyget från Nasaret till Bet-
lehem för att ... hmm ...  ”skratt-skriva” sig tror jag...

Ängeln försvinner ut och Josef kommer in bärandes på en 
resväska. Han och Maria skrattar hejdlöst! Erik och Pappa 
avbryter Joel i berättelsen

E: SKATTskriva sig, tror jag det var.

P: Och det fanns väl inga flygplan vid Jesu födelse, Joel? 
Om jag inte minns helt fel red de på en åsna.

J: Ha, tänkte bara kolla om ni var med. Men okej då! 
Josef och Maria, med sin tjocka mage, satte sig på en 
åsna och stack till Betlehem för att skattskriva sig. Det 
tog en massa dagar, men till slut kom dom fram.

Josef o Maria upptäcker att Maria har glömt magen. 
Springer och hämtar en kudde som stoppas in under klä-
derna. Josef och Maria och åsnan springer sen vidare till 
Betlehem.

E: När de kom fram var alla hotell fulla, så de gick om-
kring och letade efter ett ställe att bo. En snäll snubbe 
lät dem tillslut bo i sitt stall.

Josef och Maria frågar snabbt några olika personer om de 
kan få bo där, och blir rätt snart visade till stallet. (Ev. 
ropar alla scouter/skådespelare då: Busvasst! Stiligt! Schysst 
schysst!)

J: Sen så kom dom tre vise männen som hade följt en 
stjärna ända från nåt land jättelång bort för att kolla lite 
på Jesusbarnet.
De tre vise männen kommer in efter en person som håller 
upp en stjärna, stjärngosse?

M: Men, ska inte Jesus födas först?

Joel: Javisst ja!

Maria tar fram Jesusbarnet och lägger i krubban. De tre 
vise männen vänder och springer ut. In kommer istället 
några herdar och får som de vaktar.

E: Ja, Jesus föddes där i stallet och dom la honom i en 
krubba. Och då kom ängeln till några herdar som vak-
tade får på en äng och sa att Jesus var född, om de ville 
komma och se.

Ängeln kommer till herdarna som blir rädda, ängeln ”ta-
lar” och herdarna går till stallet.

J: Och sen, när Jesus var född och alla herdarna kom-
mit, då kom de tre vise männen som
också ville kolla på barnet. Och dom hade med sig mas-
sa guld, rökelse och ... hmm ... myror
tror jag. (osäkert)

E: Myrra! De kan ju inte ta med sig myror, Joel! (Him-
lar med ögonen)

De tre vise männen kommer in igen och lämnar gåvor till 
Jesusbarnet.
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Du är värdefull

Vi är i en frisörsalong som Malva äger. Vi möter henne tillsammans 
med kunder och det som det kan handla om på Salongen.

Rekvistita: Gör gärna lite frisörsalong likt.

Malva kommer in och pratar lite:

Malva: Alltså vilken konstig dag! 
Först kom inte två kunder sen ringde två och sa att de 
inte hann komma hit kanske 10 minuter innan sina ti-
der å nu har jag jobbat halva dagen utan en enda kund. 
Å jag som liksom funderade på det där med min salong 
...
Alltså den tar mycket tid men jag älskar att vara här och 
hjälpa andra och göra det jag är bra på …

Å jag som har jubileum på min salong! Inte ska väl 
jag vara utan kunder då Ja, ja nu kommer det snart en 
kund.

Telefonen ringer

Malva: Salong Nu var det klippt! Du pratar med Mal-
va.
-Ja ha jasså kan du inte ... kom du på det nu att du 
behövde handla? 

-Ja ha ja ja ja det är ju inte mycket att göra åt. Vill du 
ha en ny tid?

– jaha du hinner inte just nu.

Konstigt ännu en kund som säger att hon inte kan 
komma. Undrar om jag gjort nåt fel?

Kanske har jag sagt något dumt till någon kund ... el-
ler nu vet jag! Gjorde jag inte nåt fel på någons frisyr 
här om sistens? Det kanske är det. Eller luktar det illa 
här inne? Ja gör det inte det, luktar illa? Klart ingen vill 

komma till mig. Ingen vill ju klippa sig här hos mig nä! 
Ingen vill ju umgås med mig.  Jag får ta och städa lite, 
istället.

Ring, ring telefonen ringer ännu en gång!

Malva: (Med uppgiven röst) -Salong nu var det klippt, 
det är Malva
-Jaså du kan inte komma – nähä.
(så lägger Malva på luren.)
-Nä nu orkar jag inte mer det känns som jag är helt 
ensam. Ingen vill klippa sig hos mig å allt är bara fel! 
Suckande sätter sig Malva ner. Det är nog så som det står 
i tidningarna att man behöver förändra sig för att det 
skall komma kunder ... Känns som alla har lämnat mig 
å att jag är helt ensam.  

Gud är du där?

Då kommer flera gamla kunder in genom dörren och ro-
par: 

 Grattis Malva! Grattis Malva!

Malva tittar förvånat på vad som händer och Magnus  en 
kund tar till orda och börjar prata.

Magnus: Malva vi vill fira dig för att du är en sån bra 
person och för att du alltid hjälper oss och visar att vi 
är viktiga och värdefulla å så vill vi ju fira ditt jubileum 
din salong som du har skapat fyller år!

Malva: Åh, jag som tvivlade trodde att jag var ensam 
å så ville ni göra en fest för mig! Vad roligt!  Tack alla 
mina kunder!

Rollfigurer: 
Malva
Magnus
Några kunder

!
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Sång med fart i så det blir litefesligt kan spelas i bakrgrun-
den så att man hör av som sägs ändå.

Magnus kommer fram till Malva

Magnus: Du, jag tackar för att din salong finns ... den 
har gett mig så mycket glädje! 

Malva: Tack själv så roligt att ha dig som kund, föres-
ten hur gick det med Trisslotten som du hade fått sist 
du var här? 

Magnus: Ja den ja det vet jag inte har inte gjort så 
mycket med den alltså ...

Malva: Va! Har du inte skrapat den?

Magnus: Skrapat den ... nej jag har haft den kvar i by-
rålådan hemma.

Malva: Men Magnus nu känner jag att jag vill säga dig 
en sak, Du vet det där jag pratar om ofta, med Jesus och 

så, det har du ju hört mycket om eller hur? Du vet allt 
om det å du ser på det utifrån men har du vågat öppna 
det? Har du vågat prata med Jesus? Skrapat på lotten 
och titta vad som finns inuti?
Gud är ingen skraplott som en triss för han är alltid 
vinst! Att säga ja till honom kan inte ge dig någon 
nit lott. Fundera på det Magnus! Jesus älskar dig och 
han vill att du säger att du vill gå tillsammans med ho-
nom på livets väg!
Magnus går ut och Malva börjar städa

Malva: Vilken dag! Detta har varit jag har känt mig 
ensam undrat vem jag var ja jag till och med tvivlade 
på Gud å undrade om jag var älskad. Å så slutade den 
så fantastiskt!
Jag fick en fest för mig och mitt salong och så fick jag 
berätta för Magnus om Jesus.
 
Han som alltid finns där även om han inte svarar som 
vi tänker så lyssnar han på oss och älskar oss precis som 
vi är.
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Guds kärlek

Varför Hjärnan skall bort:
Du behöver inte oroa dig, Gud vill vara med dig och 
hjälpa dig i vardagen. Det finns någon som alltid orkar 
lyssna på dina problem och någon som alltid finns där 
och älskar dig.

Magnus kommer in alldeles förlägen han har fått ett 
brev och han tror att det kan vara ett kärleksbrev. Men 
vem kan det vara ifrån? Han funderar, känner, luktar 
och så går han ut igen.

Berättare:
En kille satt och pysslade och så gjorde han en båt – 
den var fin och han var så glad för den. 
Han tog med den ner till havet och prövade hur den 
fungerade. Då kom det en vind som tog med sig båten 
bort – så långt bort att pojken inte kunde fånga den 
och han fick släppa tanken på att ta få med sig den hem 
igen.

Så gick det några veckor och han gick förbi en affär. I 
fönstret såg han sin båt! Någon hade hittat den och där 
stod den i affären. Pojken tyckte så mycket om båten 
att han gick in i affären och köpte den. När han gick ut  
sa han: Nu har jag både gjort dig och köpt dig.
På samma sätt säger Gud till oss. Han har både gjort 
oss och köpt oss. Han älskar oss otroligt mycket!

Samtidigt kommer Magnus in igen och han har med 
sig brevet som han är så glad för.

Vill ni veta vem brevet var ifrån och vad det stod?
Han läser: ” Du är mitt älskade barn och jag har skapat 
dig, du är min. Jag är med dig hela livet och jag skall 
aldrig lämna dig. Du är fin! Jag blir glad när jag ser dig. 
Kram från Gud. Vet ni vad det bästa är? Detta brev är 
till oss alla inte bara till mig!

Sång:” Du vet väl om att du är värdefull”

Vad skall bort?
• Hjärnan (oro)
• Hjärta (kärlek)
• Kors (förlåtelse)
• Man som skrattar (glädje)

Roller:  
Magnus 
Berättare

De två följande draman har temat ”Vad ska bort”. Tanken är att man har bilder på 
saker som ska bort och lägger ut texten lite extra runt bilderna i början av samlingen.!
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Vem är viktigast?
Vad skall bort?
• Kniven
• Handen
• Tunga 
• Öra

Roller: 
Magnus 
Madde 
Sven

Anna
Maja
Maria

Varför Örat skall bort: 
Alla de övriga tre skall bort för de kan göra gott men 
också skada varandra.
Tänk på hur man är mot andra visa alla respekt och 
tänk på att man kan skada någon med hur man är mot 
varandra.

Madde gör blommor:
Madde gör blommor av silkespapper och Magnus kom-
mer fram och frågar vad jag gör?
Jag gör blommor svarar Madde. 
Magnus kommenterar att de är olika.
Men Madde fortsätter och sen skriver hon en skylt!
”Vi är olika men ändå fina som blommor i en bukett 
”och så ställer hon lappen bredvid vasen.

drama:
Sven kommer in: Vet ni vad! Jag är viktigast här på 
lägret för jag kan spela gitarr och jag har hand om sång-
erna å utan mig blir det inget läger.

Anna kommer in och säger: Nej Sven du har fel! Jag 
är viktigast för jag är bäst på att paddla kanot och utan 
mig blir det inget läger för paddla kanot måste man 
göra på ett läger!

Maja kommer in: Näää nää! Det är så att utan mig blir 
det inget läger för utan mig blir det inget mys och pys-
sel  och lekar.

Maria kommer in: Nu har ni fel all ihop! Det är ju tack 
vare mig det blir läger! Det är jag som ordnar så det blir 
lägerbål och jag som fixar så att vi har det kul! 

Madde: Ni är lika viktiga allihopa ni behövs allesam-
mans för att det skall bli läger. På samma sätt som ni 
tjafsar nu gjorde lärjungarna. I bibeln en gång.
”Jesus och hans vänner gick på den dammiga landsvä-
gen 
Jesus gick före och lärjungarna gick efter och drog be-
nen efter sig. De grälade för varje steg de gick samtidigt 

som de blev varmare och varmare. 
När de kom fram till huset var Jesus redan där. Han 
gav dem en frågande blick och sen frågade han vad de 
pratat ivrigt om. 
Det blev en pinsam tystnad. De skämdes och ville inte 
säga vad de hade grälat om. 
De tänkte ju att Jesus snart skulle krönas till kung och 
alla ville de ju ha den bästa platsen vid hovet.
Jesus visste vad de hade pratat om så han sa: kom hit!
Nå vem skulle vilja vara ledare – den störste av dem 
alla? Åter blev det tyst och alla lyssnade. Jag skall säga er 
hur man blir störst i mitt rike. Främst skall den bli som 
aldrig tänker på sig själv och sina egna behov. Det satt 
en pojke där inne och Jesus gick fram till pojken och 
sa: verkligt stora människor är som  barn. De är inte 
uppfyllda utav sin egna betydelse utan vill lyssna till 
mig och vad jag säger.

Efter att Jesus sagt det tror jag att Jesus vänner lärjung-
arna var lite tystna och undrade vad de hade gjort. De 
skämdes nog lite.

Precis som innan när vi såg på vad som skulle bort och 
det var örat. Ett öra har man att lyssna med. Men de 
andra tre de kan göra saker som både är gott och som 
inte för andra. 

En kniv kan hjälpa dig att få mat men också kan den 
skära dig.
En tunga kan säga snälla saker till dig men den kan 
också säga saker som sårar dig, eller andra.

En hand kan klappa dig men den kan också slå. 

Precis som vi ibland försöker och arbetar för att vi skall 
vara störst och ha den bästa platsen. så kan det blir så 
fel! Tungan kan göra så att någon blir sårad av orden 
och handen kan man slå sig fram med. Så tänk på hur 
du är mot andra.!
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I följande tre draman är vi på restaurang Boken där vi möter Mirjam och 
hennes gäster. Här kan man gärna göra det lite restauranglikt om man vill. 

Bibel (1 av 3)

En gäst kommer in

Gäst: Hej hej

M: Hej och välkommen hit!

Gäst: Tack så mycket!

M: Önskas det något? 

Gäst: Hej jag heter Urban Uggla och jag kom hit för att 
äta.  Ser ut som ni har riktigt god mat här alltså men jag 
kom lite tidigt och ni hade inte börjat att servera lunch 
än så jag satte mig i eran hall och då såg jag någonting 
som jag undrar över. Alltså den här boken har du sett 
den någon gång - vad är det för någoting alltså?
Ja jag ser ju att det är en bok men det verkar vara en 
så spännande bok vad handlar den om? Kanske är den 
lite sliten men jag har bara läst lite grann och jag fattar 
liksom inte.

M: Vill du inte ha en tallrik av dagenrätt så kan jag 
berätta under
tiden vad det är för en bok du har i handen.

M plockar fram en tallrik och så sätter sig gästen vid 
ett bord. 

Medan M börjar berätta:
Boken handlar om Guds önskan för oss människor och 
hans plan.
Boken består av två stora delar Gamla testamentet och 
Nya testamentet. De är uppdelade i flera olika böcker. 
Om vi börjar i Gamla testamentet så var det så att Gud 
skapade människan och allt var glädje och harmoni. 

Men ganska snart började människan att ifråga sätt det 
Gud hade sagt. De ville inte längre lyda Gud, utan ville 
bestämma över sig själva. De lurades att göra det som 
Gud hade sagt att de inte fick - de syndande.

Fast att människorna hade syndat mot Gud, älskade 
han dem fortfarande och han ville rädda oss från det 
onda som vi själv hade valt. Därför bestämde han sig 
för att sända Jesus till jorden och rädda oss. 

Men vart i världen skulle han skicka honom och till 
vilket folk? Om räddningsplanen skulle fungera måste 
den förberedas väl!

(M visar med flanellograf)

Först valde Gud ut en man som hette Abraham. Gud sa 
till honom att han skulle lämna sitt land och gå till ett 
annat land, som Gud skulle visa honom. Gud lovade 
att välsigna honom och göra hans folk stort. Abraham 
lovade att lita på Gud fast han inte hade några barn och 
inte visste vart han skulle. Abraham och hans fru Sara 
var gamla och det såg inte ut som Abrahams släkt skulle 
bli stor men Gud höll sitt löfte. Abraham fick en son 
som fick namnet Isak och Isak fick två söner, en av dem 
Jakob fick ge namn åt det folk som Gud valde ut och 
han blev far till 12 söner. Jakob och hans söner bodde 
i Kanans land men fick flytta där ifrån pga. missväxt.

Men Gud ville ha tillbaka Israels folk till det land där 
Jakob och hans söner hade bott tidigare. Därför utsåg 
Han en ledare för folket som hette Mose. Det var inte 
helt lätt att flytta ett stort folk och det tog 40 år. Mose 
fick aldrig komma in i Kannans land. Det var hans 
efterträdare Josua som fick gör det.  Några hundra år 

Rekvisita: 
Flanellograf

Roller:
M: Mirjam
Gäst: Urban Uggla

!
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senare blev David kung och tusen år senare föddes ett 
speciellt barn i den släkten. Hans namn var Jesus. Det 
var Guds son

I Nya testamentet står det om Jesus. 
Han kallade lärjungar
Han predikade
Han botade sjuka och hjälpte dem som hade det svårt.
Han dog på ett kors och uppstod för din och min skull.
Sedan gav han också människor i uppdrag att berätta 
om andra om honom.

Det är jättekort vad Bibeln handlar om. 

Gäst: Det var ju intressant alltså man blir nästan sugen 
på att läsa. 

M: Jag det tycker jag att du kan göra. Den kan kännas 
lite svår så om man vill kan man läsa ifrån barnbiblar 
istället till att börja med de har liksom lättare text.

Gäst: Har du någon biblen jag kan låna? 

M: Ja följ med här så skall jag hjälpa dig! 

Förslag på fortsatt upplägg:
Sång
Lek
Avslutning med sammanfattning och bön 
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Tacksamhet (2 av 3)
Roller: Miram och Molly

Molly kommer in och sätter sig på Restaurang Boken, 
hon är tjurig och irriterad. M går fram och försöker 
muntra upp. Molly beklagar sig för att hon inte har nå-
gon egen smartphone. ALLA andra har nya fina Iphone 
5 och hon har sin gamla lilla sak ...

M går ut från restaurangen och pratar med barnen utan 
att Molly hör.

-Känner ni igen detta? Har du tänkt så någon gång – 
alla andra får gå på det men inte jag – alla andra har Wii 
hemma utom vi.   - alla får spela spel och titta på filmer 
innan de nått åldersgränsen, det är bara min mossiga 
Mamma som förbjuder mig,  - alla är bättre än mig på 
allt på gympan, osv.

Madde går tillbaka in till Molly.   

M: Jag tänkte på en sak, är det verkligen så att alla an-
dra har, alla i klassen, alla i skolan?

Molly – Ummmm ...   Jag tänkte just på det, det är 
kanske inte alla, men typ alla, några,  som andra anser 
är coola och jag vill vara som dom.

M: har du dator hemma?

Molly: Ja vi har en laptop som jag får använda.

M: och du har en telefon så du kan ringa

Molly :-ja, ringa ja ...

M: Så då kan du egentligen göra allt som man kan på 
en smartphone

(Tystnad )
Molly Ja, det kan jag ju, men ...

M: Du vet, vi heter ju Restaurang BOKEN, vi har hit-
tat Böckernas Bok, den är bättre än tom. min egen kok-
bok!

Återge berättelsen om de 10 sjuka från Luk 17:11-19
En gick tillbaka och tackade. Jesus blev glad för det, 
jag blir 

jätteglad när gästerna här tacka för maten.

M: -Ja, det vill jag att mina kompisar ska göra när jag 
delar med mig av tuggummi eller godis.

M: Jag har insett att jag/vi har otroligt mycket att tacka 
för.

Tips, gör två listor, på den ena skriver du det du är 
besviken på att du inte har och på den andra skriver du 
det du har och egentligen borde vara tacksam för – om 
du tänker efter.

Vi kan väl prova lite nu. (De pratar och skriver, ev få in 
barnen i detta.)

Börjar med klagagrejer, smartphone, pool i trädgården, 
ny cykel med 21 växlar, osv.

M leder in på Tacksidan.

Inser efter bibelberättelsen att jag är frisk! Har en del 
vänner och pappa och brossan som tycker om mig! Har 
mat varje dag, flera gånger, oftast helt OK och t.o.m. 
god mat. Kan bada! Åka på läger! Läsa ... se. ... höra ... 
lukta ... smaka ...har  inte ont någonstans 

Efter ett tag kan du gör en gallring till i ”detta har jag 
inte listan”  - stryk det som egentligen inte är viktigt 
eller nödvändigt.     
(Samtalar och stryker det mesta på klagasidan.)

Böckernas Bok berättar också att Han som skapat allt 
faktiskt 
älskar och bryr sig om Dig. Också något att tacka för.

Inse att tacklistan blir mycket längre. Var TACKSAM!

Molly tackar! för maten och går med klart lättare steg 
därifrån.

Tips:
Tillsammans kan man sluta med att rita och 
skriva ett tacksamhetsplank om man vill
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Gyllene regeln (3 av 3)
Allt vad du vill att andra ska göra för dig det ska du göra för dem

Hur gruppen fungerar: Eva är kaxig och styrande, Ker-
stin får vara med på nåder för Eva, Martin är passiv och 
lite vilsen, tycket inte Eva är juste, men vågar inte gå 
mot henne och försvara Kerstin, även om han nästan 
skulle vilja.

Eva och Martin kommer in och ska fika. (Det märks 
redan tidigt att Eva inte är så snäll mot dem som inte 
är coola som hon ...) Martin vill skaffa pluspoäng hos 
henne. De beställer fika, (Eva styr och Martin följer  för 
att duga ... men egentligen vill han inte.

Kerstin kommer förbi (hon har bandage om ena fo-
ten) och frågar blygt om hon får sitta med dem.
Ja det får du svarar Martin, men tittar lite rädd på Eva, 
om hon tycker att det är OK. Han blir tyst och tillba-
kadragen när han inser att han förlorat poäng hos Eva 
för att han sa ja.

Kerstin beställer en slät bulle och ett glas mjölk.

Eva börjar vara kaxig mot Kerstin: Hallå, ska du 
dricka mjölk, har du inte råd med en läsk eller?
Man kan se på Martin att han inte tycker Eva är snäll, 
men han vågar inte säga något.
-Min Pappa blev av med jobbet i våras, men jag tycker 
om mjölk till bullar.
Eva vänder sig helt till Martin: Gick det bra 
för dig på friluftsdagen? För mig gick det hyf-
sat, vann 60 meter och kom tvåa i längdhopp.  
Hon verkar inte speciellt intresserad av hur det gick 
för Martin utan vänder sig till Kerstin och säger: 
Hur var det,  fick du någon pokal, för visst fick du mina 
placeringar ... fast från slutet, säger hon med ett retsamt 
leende.
Martin tänker febrilt för att kunna komma på något 
mer neutralt att prata om, försöker börja men kom-
mer inte igång.

K: jag stukade foten när jag gick av bussen i måndags så 
jag kunde inte ...

Hon blir avbruten av Eva.

Någon måste ju helt enkelt komma sist, alla kan ju inte 
komma först.....

Martin ser mer och mer lidande ut för han lider med 
Kerstin men vågar inte säga emot kaxiga Eva.

Då ringer Evas telefon (hon har ingen Iphone!) 

Svarar kaxigt, men blir sedan lite låg - men det kan 
jag göra på lördag, ja men jag ... um ... Hon lägger på.
Jag måste dra.  Hon försvinner
Det blir pinsamt tyst.   

K: Jag behöver gå på toa.

Martin sitter kvar med huvudet i händerna, Mirjam 
kommer in för att erbjuda mer fika.

M: Vill du ha något ...  hur är det?

MA: Du Mirjam ...

M: Jag hörde en del ut i köket ... du sa inte så mycket 
Martin.

MA: Jag ville, men jag vågade inte. Eva är kaxigast i 
klassen och jag tjänar status/ får vara med de coola om 
hon tycker om mig. Men hon var INTE snäll alls.

M: Hur tror du Kerstin kände sig?

MA: Um, det såg man ju, hade hon kunnat sjunka ge-
nom jorden hade hon gjort det.

M: Hur skulle du velat att hon gjort om ni två bytt 
plats?

MA: Va, att hon var med Eva och jag kom ensam som 

Roller:
Eva
Kerstin
Martin
Mirjam
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hon nu?

M: Ja.

MA: Jag hade velat att hon skulle stå på min sida, för 
jag förstår att 
hon blev riktigt ledsen av det Eva sa.

M: Vad skulle hon gjort då?

MA: Stått upp för mig och sagt emot det dumma som 
Eva sa, så jag hade sluppit bli helt nedslagen i skorna.

M: Och vad gjorde du nu?

MA: Typ inget......

M: Du vet, i Böckernas Bok – som vi har vårt restau-
rangnamn ifrån, där säger Jesus något bra.

MA: Okej, vad är det?

M: Allt vad ni vill att andra ska göra mot er, det ska ni 
göra mot dem.

MA: Jag tror jag förstår din poäng...

M: Känns det bra att få vara med Eva, egentligen?

MA: Alltså inte egentligen, det är bara det att det ger 
någon konstig status i klassen.

MA: Usch, hon är ju sällan snäll mot någon, och när jag 
är med blir jag nästan likadan. På ett sätt höll jag med i 
det hon sa, eftersom jag inte sa emot, eller?

M: Jo, så är det nog. Tror du inte Kerstin kände det så?

M: Jo, kanske.

Mirjam återvänder till köket och Martin sitter och 
tänker en stund innan Kerstin kommer tillbaka.

MA:Vad trist det blev förut.

K: Ja, ganska.

MA: Jag och hela klassen förstod varför du inte kunde 
springa,  han pekar på bandaget, då slår man inga re-
kord i längdhopp och 60 meter.

K :Varför sa du inte detta innan? 
Martin blir tyst.

MA: För att jag inte vågade. På något konstigt sätt blir 
man viktig i klassen om man bara håller med Eva, och 
jag blev rädd för att hon inte skulle gilla mig då.

K: Gillar du henne då? ...

MA: Nej, egentligen inte. Hon gör många ledsna och 
det vill ju inte jag göra.

K: Jag trodde att du höll med henne när du inte sa 
något....
Det blir tyst igen.

MA: Så du tänkte så, förlåt mig, förlåt, det var dåligt 
av mig.

Miram kommer in med två chokladbollar. 
Hallå goa gäster, den här fikastunden slutade bättre än 
den började, Det ska vi fira, varsågoda!
De fikar tillsammas.

MA: Idag har jag lärt mig en läxa.
 Hur var det nu Mirjam: ”Allt vad jag vill att andra 
ska göra mot mig, det ska jag göra mot dem”.  Dels 
blir den andra glad och dels mår jag mycket bättre på 
insidan. Och dessutom kan det sluta så här gott!!!




