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Inledning:
Årets bibelstudier kan ses som en fortsätt-
ning från förra året då ju temat var ”Du har 
ett värde”. Att vi är skapade inte bara för vår 
egen skull utan för varandra. Liksom förra 
året utspelar sig dramatiseringarna i nutid. 
Årets draman är inte tänkta som modernise-
rade bibelberättelser utan som ett underlag 
för samtal och reflektion. Det ska vara lätt 
att känna igen sig och identifiera sig med de 
olika karaktärerna. 
Det är meningen att dramatiserandet ska 
kunna fungera relativt smidigt, några få roller 
och ett minimum av rekvisita.
I bearbetningsdelen har vi lagt mycket vikt 
vid samtalet med UV-scouterna. Vi vill att 
innehållet i studierna ska knyta an till deras 
vardag. Därför är det gott om samtalsfrågor. 
Välj de som passar i just din patrull! Hittar du 
egna tankespår i patrullen så följ dem. Barn 
är olika och funderar på olika saker. Ett tips 
när det gäller bibeltexterna för att få det mer 
levande kan vara att läsa ifrån någon barn-
bibel.
Till varje dag finns även en aktivitet föresla-
gen och ett chiffer att lösa.

Vem är min vän?

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

Dag 1:
Vän med Gud

Dag 2:
Vän med andra

Dag 3: 
Vän med 
Guds familj

Dag 4:
Vän med 
Guds värld

Tema för de olika dagarna:



24 

Presentation av huvudpersonerna:
Berättaren: Knyter ihop scenerna. Det är bra 
om det är en person som kan läsa innantill 
med inlevelse!
Urban – är ”uppvuxen” i en församling. Han 
har nyligen fått en egen tro och är ganska en-
gagerad. Det där med Jesus är helt enkelt såå-
åååå bra! Ibland blir han lite överpräktig för 
att han vill så väl och så mycket.
Sten – har också föräldrar som är med i kyr-
kan. Han följer med dem till kyrkan på sön-
dagarna och går på UV-scout mest för att han 
är van vid det. Han har inte tänkt så mycket 
på det, det bara är så. Han kan alla berättelser 
i bibeln nästan utantill, men fattar inte vad de 
har med honom att göra.
Lena – har just börjat UV-scout och har ald-
rig gått i kyrkan förr. För henne är allting nytt 
och spännande, men ibland lite obegripligt. 

Ulla – barnens UV-scoutledare. Trygg och 
trevlig mammagestalt som tar barnen på all-
var.
Signe o Bertil – ett äldre par som är f.d. 
missionärer och medlemmar i församlingen. 
Åtar sig att bli extra mor- och farföräldrar åt 
Lena.

Dessutom behövs ytterligare några personer:
Christer – Byns bråkstake som lurar ut Sten 
på dumheter. (Dag 1)
Kompisar till Urban (Dag 2)
Pastor/Kaplan (Dag 3)
Några gudstjänstbesökare. (Dag 3)
Några övriga patrullmedlemmar. (Dag 4)

Med hopp om ett bra UV-scoutläger och fina 
samlingar i patrullen!

Arbetsgruppen: Malin Kindvall, Christina Lundström, Henrik Bergenholtz och 
Jonas Abrahamsson. 
Illustrationer: Veronica Åsebrant 
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DAG 1

Vän med Gud!
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Drama
Rollista: Berättare, Sten, Lena, Urban, Ulla 
och Christer.
Rekvisita: Alla har på sig UV-scoutskjortor. 
En sten, ev. en glasruta, som man FÅR paja! 
En ”bil”, riktig eller på låtsas och fällkniv.

Berättaren: 
Den här veckan kommer vi att få träffa tre 
barn varje dag. De heter Urban, Sten och 
Lena och är alldeles vanliga. De går, precis 
som ni, på UV-scout. Där har de en ovanligt 
förståndig och mysig ledare! Ulla heter hon 
och henne kommer vi också att se en del av. 
(Presentera de olika rollfigurerna.) Det kom-
mer att dyka upp några fler också, men det 
märker ni så småningom! Nu kan berättelsen 
börja!
Det är en vanlig (mån)dagskväll i september. 
Det regnar som vanligt, det har varit en helt 
vanlig skoldag och det är UV-scout, som van-
ligt. Sten, Urban o Lena är lite tidiga till kyr-
kan idag och står och pratar medan de väntar 
på de andra barnen.
Lena: Undrar vad vi ska göra ikväll… Förra 
gången var en höjdare. Det var så roliga le-
kar!!!! Och berättelserna på andakterna är ju 
spännande! Jag trodde aldrig att bibeln kunde 
vara så spännande att lyssna på!
Sten: Jag vet inte det jag. Sackaios i trädet har 
man ju hört om ungefär 100 gånger vid det 
här laget. Och ”Snappa näsduk” leker vi så 
fort ledarna inte vet riktigt vad de ska hitta 
på. Jag tror att jag ska sluta UV-scout. Ikväll 
är sista gången jag är med!
Urban o Lena: VA?! SLUTA! VARFÖR DÅ?
Sten: Ja, men jag är ju inte så scoutig av mig 
egentligen. Trodde jag skulle frysa ihjäl på 
hajken i våras, för att inte tala om lägret! 
Ingen TV på en hel vecka! Och så allt detta 
”andaktande” jämt. Alltid samma gamla his-
torier. Nä, jag har tröttnat! Det måste väl fin-
nas annat att göra på kvällarna.
Urban: Men vi då, dina kompisar, är vi också 

tråkiga?
Sten: (Skruvar besvärat på sig.) Näe… äh. 
Ulla kommer förbi och stannar till.
Ulla: Hej på er! Välkomna! Kul att se er! Men 
det var värst vad ni ser ledsna ut. Är det nåt 
på tok?
Sten: Nädå, inget särskilt…
Urban: (Upprört) Det är det visst det! Sten 
tänker sluta på UV-scout. Han säger att det 
är för tråkigt!
Sten: (Lika upprört.) Tråkigt och tråkigt, men 
ni berättar ju jämt samma gamla berättelser 
som jag har hört i söndagsskolan sen jag var 
bebis. Det är bara Jesus-snack jämt! Jag vill 
pröva på nåt annat!!!!
Ulla: Det var ju tråkigt att höra förstås. Att 
du inte trivs längre menar jag. Men du måste 
ju inte bestämma dig för att sluta genast. Ska 
du inte vänta ett par veckor till och se hur det 
känns då? Ibland kan man ångra sig om man 
bestämmer sig för fort.
Sten: (Buttert) Jag har redan tänkt och känt 
efter…
Ulla: Jaha… Ja, jag kan ju inte tvinga dig. Vill 
du inte så vill du inte. Men vi kommer att 
sakna dig. Jättemycket!
Sten: (Tittar i golvet.) Mhm.
Berättaren: Den kvällen känns allting lite trist 
tycker Urban och Lena. Ulla ser förresten 
också lite ledsen ut. Det är tråkigt att Sten 
inte gillar UV-scout längre. (När de ska gå 
hem ger Ulla Sten en kram.) 
Ulla: Du vet att du är välkommen tillbaka om 
du skulle ångra dig. Kom ihåg det!
Sten: (Lite generat.) Jaja, det vet jag.
Berättaren: Allt blir inte riktigt som Sten 
tänkt sig. Han har lite svårt att komma på nåt 
annat att göra på måndagskvällar. Dessutom 
har han inte berättat hemma att han har slu-
tat på UV-scout. Han låtsas fortfarande att 
han åker dit. I själva verket drar han omkring 
i samhället och försöker undvika att bli upp-
täckt. En dag träffar han Christer som går i 
sexan och är stentuff. 
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Christer: Tjena! Vad gör du?
Sten: (Han försöker att se tuff  o cool ut. ) 
Eeh… Tjena! Njaä, jag gör väl inget särskilt. 
Christer: Jag trodde du var en sån där ”Jesus-
scout”.
Sten: (Ivrigt försäkrande.) Nänänä. Inte jag 
inte. Jag har slutat.
Christer: Tror jag inte på. Då får du bevisa 
det!
Sten: Hur då bevisa?
Christer: Att du inte är en feg mes! Jag tror t 
ex inte att du törs klirra en ruta.
Sten: (Står tyst ett ögonblick.) Det törs jag 
visst!
Christer: Tror jag inte! Du vågar inte. För du 
är en superscout och dom gör ju inte sånt!
Berättaren: Sten svarar inte. Han håller på att 
leta reda på en sten att kasta. Men var någon-
stans? Inte nånstans med larm…  Inte affä-
ren, och inte kiosken. 
Christer: Hon den där… vad heter hon nu? 
Ulla. Hon är väl inte hemma ikväll va?
Sten: Nä, hon är ju på UV-scout! (Liten paus.) 
Jaha, du menar…
Christer: (Hånfullt flinande.) Vad var det jag 
sa! Du törs inte!
Berättaren: Sten svarar inte nu heller. Han 
stoppar gråstenen i fickan och sätter iväg. Det 
gäller att skynda sig för snart är UV-scout 
slut och han vill inte att Ulla ska komma 
på honom. Så modig är han inte… (Låt det 
gärna nu höras att en ruta krossas.) Det blir 
tyvärr inte sista gången Christer och Sten är 
ute och gör rackartyg. De krossar rutor och 
busringer till gamla rädda tanter. De klottrar 
lite här och var och en kväll har Christer fått 
tag i smällare. Efter det ser inte Lingongatans 
postlådor ut riktigt som postlådor ska. Det 
går inte så bra att lägga post i dem längre.
(Bilen ställs fram.)
Egentligen tycker Sten att det börjar kännas 
lite för farligt. Men han har svårt att sätta 
stopp. För då kommer Christer att tycka att 
han är en fegis. Och då kanske han skvallrar 

på Sten.
En kväll smyger de sig fram till kyrkan med-
an de andra barnen är på UV-scout där inne. 
Utanför står Ullas bil.
Christer: Du törs inte rita mönster på bilen.
Sten: Törs och törs. Men, det är ju Ullas bil!
Christer: (Ser försmädlig ut.) Jahaaaa, är det 
Ullas bil. Du törs inte. Du törs inte rita en ful 
gubbe på den! Här är min fällkniv! Sätt igång 
nu! Jag vaktar!
Sten sväljer hörbart när han tar kniven och 
hukar sig bakom bilen. 
Berättaren: Bäst som Sten sitter där och fun-
derar över hur ful gubbe han ska våga göra, 
öppnas dörren och någon kommer ut. Det är 
ju Ulla!!! Sten blir så rädd att han inte kan röra 
sig. Varför sa inte Christer nåt? Han skulle ju 
vakta? Men kan man tänka sig, Christer har 
smitit därifrån. Vad ska Sten göra nu?
Ulla: (Stannar upp.) Sten! Vad gör du där 
borta?
Sten: (Reser sig upp och ser dödsförskräckt 
ut.) Öhh… hm. Inget särskilt. Jag… alltså…
Ulla: (Får syn på kniven.) Varför har du en 
kniv? Vad tänkte du göra med den Sten?
Sten: Jag skulle bara… tälja lite. 
Ulla: Bakom min bil? Eller på min bil kanske? 
Hördu, jag tyckte jag såg Christer springa 
härifrån precis när jag kom ut genom dör-
ren. Är det honom du har varit med på sista 
tiden?
Sten: Nä, nja, lite kanske. 
Ulla: (Stillsamt) Jag förstår det. För jag pra-
tade med din mamma igår och sa att det var 
tråkigt att du hade slutat på UV-scout. Men 
det visste hon inget om sa hon. Att du hade 
slutat alltså. Och då började jag lägga ihop 
två och två. Det har allt hänt lite väl mycket 
bus här på sistone. Krossade fönster och 
sprängda brevlådor och sånt.  Tycker du inte 
det?
Berättaren: Sten vet inte vad han ska säga. 
Tårarna börjar komma. Han måste torka sig i 
ögonen för att de inte ska rinna över. 



28 

Ulla lägger armen om Sten.
Ulla: Jag tror att vi har en del och prata om 
och det ska vi göra också. Senare. Men just 
nu tycker jag att du ska följa med in en stund. 
Vi ska snart fika lite och vi har saknat dig så 
förskräckligt mycket. Kan du inte komma 
tillbaka till oss?
Sten: (Mellan snyftningarna.) Får jag det då? 
Jag har ju inte gjort så snälla saker precis… 
De andra kanske inte vill vara med mig läng-
re? 
Ulla: Om jag säger att du är välkommen så 
är du välkommen! Och jag vet att Urban och 
Lena har saknat dig extra mycket. Vi är dina 
vänner! Du kan lita på vad jag säger!
Båda går av scenen och just när de försvinner 
ropar Ulla glatt:
Hallå! Urban och Lena, titta vem som är till-
baka?!

Bearbetning
Till ledaren
Dramat handlar om Sten som slutar på UV-
scout och hamnar i ett annat gäng. Han ut-
sätts för grupptryck och gör saker som han 
sedan får ångra. Våra UV-scouter utsätts för 
mycket påtryckningar från många håll ex. 
från kompisar. Det är viktigt att vi pratar om 
vad det verkligen är att vara tuff  och modig. 
Att våga göra det som man vet är det bästa 
och det som är rätt. Det är också vikigt att 
vi kan förlåta när någon gör fel eller beter 
sig dumt.  
Läs liknelsen om den förlorade sonen i Luk. 
15:11-32. 
Det som Jesus berättar om är inget som hänt 
i verkligheten utan en bild Jesus använder för 
att visa hur mycket Gud älskar oss männis-
kor. (Läs gärna bibelberättelsen från Barnens 
bibel eller liknande.) Liknelsen berättar om 
sonen som tar ut sitt arv i förskott och reser 
bort och lever upp alla pengar på nöjen och 
fester. När alla pengar är slut och han inte har 
något att äta ångrar han sig djupt och vänder 

hem igen och tänker att han i alla fall kanske 
får jobba som en tjänare hos sin far. När han 
kommer hem blir han välkomnad med öppna 
armar och det blir en stor fest eftersom hans 
far trodde att han inte levde längre, men nu 
var han hemma igen. 
Det här får Sten uppleva i dramat. Han ångar 
sig och får förlåtelse. 
Be att du ska få en bra samling med dina 
UV-scouter. Ta också chansen att dela med 
dig av egna erfarenheter - berätta om något 
tillfälle du fick eller gav förlåtelse och hur det 
kändes.  

Målsättning
Förstå att Gud älskar oss och vill vara vår 
vän. 

Samtal i patrullen
	Utgå från dramat. Fråga UV-scouterna vad  
 dom tyckte och kolla så att alla förstod det  
 viktigaste. 
	Varför slutade Sten på UV-scout?
	Har ni varit med om att någon slutat i er  
 UV-scoutpatrull?
	Vad gjorde ni då?
	Har du blivit kallad för Jesus-tönt eller nåt  
 liknande någon gång?
	Hur kändes det?
	Vad svarar/säger man då?
	Tycker du att vi för mycket om Jesus på  
  UV-scout? 
	Är det viktigt att berätta om Jesus?
	Läs om den förlorade sonen i Luk. 15:11- 
 32.
	Varför gav sig den förlorade sonen av?
	Hur gick det för honom?
	Hur kände han sig när han hade gjort slut  
 på alla sina pengar?
	Finns det någon likhet med den förlorade  
 sonen och med Sten? (Båda fick förlåtelse  
 och blev mottagna med öppna armar när  
 de kom tillbaka.)
	Hur känns det att få förlåtelse för något  
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 dumt man gjort?
	Vem var det i dramat som gav förlåtelse?
	Varför är det viktigt att vi ber Gud om för- 
 låtelse?
	Vad händer annars? (Då får vi inte uppleva  
 Guds förlåtelse och får svårt att förlåta nå 
 gon annan).
	I liknelsen är symboliken att det är vi, du  
 och jag, som är den förlorade sonen och  
 Gud som är Fadern. Vi har gjort dumma  
 saker men Gud ger oss den förlåtelse vi be 
 höver så att vi också kan förlåta andra.  
	Gjorde Ulla rätt som lät Sten komma till- 
 baka?
	Finns det saker man inte kan förlåta?

Minnesvers 
Joh. 3:16 ”Så älskade Gud världen att han gav 
den sin ende son, för att de som tror på ho-
nom inte skall gå under utan ha evigt liv.”

Bön
Tack Gud att vi får vara dina barn.
Tack för att vi får be dig om förlåtelse så allt 
får kännas bra. 
Hjälp oss att också förlåta varandra. 
Tack att vi får gå på uv och att du är våran 
vän. 

Aktivitet
”Topp å flopp”
Ta en sak (t ex en sten/penna) och förklara 
att det bara är den som håller i saken som får 
prata, ingen annan. Låt saken gå runt i grup-
pen och låt alla säga något om lägret exem-
pelvis gårdagens topp å flopp. (Vad var bäst 
och sämst igår.) Eller vad som var dagens 
topp och flopp på bibelstudiet.
Poängen är att alla ska få komma till tals och 
känna att man blir lyssnad på. 

Dagens chiffer
G H U B D B V K I J L N L A A H L O L G -
TRIVDSVSACRGAÖVLÅERLVTÄMNE
(Gud vill alltid vara vår vän.)

Lösning 
Man läser bara varannan bokstav. 
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DAG 2

Vän med varnadra!
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Drama
Rollista: Berättare, Ulla, Sten, Lena, Urban, 
2 kompisar.
Rekvisita: Ev. skolväskor. Bord o stol, alter-
nativt en ”säng” som markerar Urbans rum. 
2 telefoner, enklast är mobiltelefoner.

Berättaren:
Igår fick vi veta hur det gick när Sten ville 
sluta på UV-scout. När dagens berättelse tar 
vid har det gått ett par veckor. Sten är faktiskt 
tillbaka på UV-scout igen. Det var förfärligt 
jobbigt att erkänna alltihop för Ulla, Urban 
och Lena. För att inte tala om mamma. Det 
var inte roligt. Men eftersom som Ulla är 
världens bästa UV-scoutledare, följde hon 
med Sten när han skulle berätta där hemma. 
Hans veckopeng går åt till att betala fönster-
rutor och brevlådor, men det känns som om 
det inte spelar någon roll längre. Klumpen i 
magen som han gick omkring med så länge 
är nämligen borta och Sten är bättre kompis 
än någonsin med Urban o Lena. Ikväll efter 
UV-scout ropar Ulla på Sten och Lena att 
hon vill prata lite med dem.
De tre vännerna morsar åt varandra och bör-
jar gå åt varsitt håll. Sten o Lena stannar upp 
när Ulla ropar. Urban försvinner av scenen.
Ulla: Sten! Lena! Vänta lite! Jag måste prata 
lite med er!
Sten o Lena: Vad vill du? Vad är det vi ska 
prata om?
Ulla: Kan ni bevara en hemlighet?
Sten o Lena: (I mun på varandra.) Ja, javisst! 
Klart vi kan!
Ulla: Nästa vecka ska vi göra nåt lite extra på 
UV-scout och jag skulle behöva er hjälp. Jag 
klarar inte alla förberedelser helt själv. Kan ni 
hjälpa till med det, tror ni?
Sten: Jaaa! Vad ska vi göra?
Lena: Klarar vi av det då?
Ulla: Om jag inte trodde att ni klarade av det 
så skulle jag inte be er förstår ni väl! Kan ni 
komma hem till mig imorgon efter skolan? 

Då får ni veta vad vi ska göra.
Sten: Absolut!
Lena: Jaa då!
De går iväg åt varsitt håll.
Berättaren: Nästa dag i skolan är både Sten o 
Lena alldeles pirriga. Tänk att få ha en hem-
lighet ihop med Ulla! De fnissar så fort de ser 
varandra och det blir förstås lite irriterande 
för klasskompisarna, särskilt för Urban. När 
skoldagen är slut väntar han på dem vid grin-
den.
Urban: Vad håller ni på med egentligen?
Sten: Inget särskilt.
Lena: Inget alls faktiskt. (Båda fnissar.)
Urban: NÄHÄ! Säkert… Ni har nåt på gång! 
Det syns på er så ljug inte!
Lena: Kanske, kanske inte. Men det är en 
hemlighet!
Urban: Men jag är ju eran kompis. Kom igen 
nu! Ni kan ju inte ha en hemlighet för MIG!
Sten: Men… vi har lovat Ulla att inget säga.
Lena: Skynda dig Sten! Hon väntar ju på oss! 
De börjar gå iväg med snabba steg.
Urban: Vänta lite! Vart ska ni nånstans?
Sten: Till Ulla.
Urban: Vänta på mig då! Jag vill också följa 
med!
Lena: (Stannar upp och ser lite generad ut.) 
Nja… alltså. Vi fick inte ta med oss nån mer. 
Du får veta alltihop senare. Det är säkert!
Urban står kvar och muttrar medan de an-
dra går iväg. Ett par andra kompisar kommer 
fram till honom.
Nr 1: Tjena Ubbe! Vad är det?
Nr 2: Vad sur du verkar. Vad har hänt?
Urban: Äh. Jag har ett par riktigt ruttna po-
lare. Det är bara det.
Nr 1: Hur då ruttna?
Urban: Jag trodde att vi skulle berätta allt för 
varandra, men nu har de egna små hemlig-
heter. De har fjäskat in sig hos Ulla och de 
påstår att de inte fåår säga nåt till nån. (Urban 
härmar Lena med ett ironiskt tonfall.) Det är 
så – så ORÄTTVIST! Jag har gått på UV-
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scout varenda gång den här terminen och 
hjälper till med allt jag kan. Sten han slutade 
ju och var ute och bråkade istället. Han har 
bara varit med 3 gånger och Lena har ju pre-
cis börjat. Varför väljer hon DEM?
Nr 2: Äh, strunt i dem nu! Du kan hänga 
med oss istället. Kom igen! Vi ska till simhal-
len sen.
Berättaren: Vad var det Ulla hade hittat på 
då? Jo, hon vill göra en överraskningsfest. 
Hon tycker att alla UV-scouterna har varit så 
snälla mot varandra hela hösten. Det har va-
rit bra stämning och ingen har behövt känna 
sig utanför, så de kan vara värda en överrask-
ning. Men hon behöver lite hjälp med att 
baka och göra roliga dekorationer till borden. 
Och så är det lekarna. Ulla är inte så bra på 
att komma på nya. Hon vill att Lena och Sten 
ska hålla i själva lekandet på festen. Tre hela 
eftermiddagar håller de på och grejar och 
ordnar hemma hos Ulla. De håller knäpptyst 
om sin hemlighet och Urban blir surare och 
surare för varje dag. Men så på måndag efter-
middag ringer telefonen hemma hos Urban. 
Ulla och Urban finns i varsin ände av scenen. 
Ulla står och ser fundersam ut en liten stund. 
Sen slår hon ett nummer och  väntar…
RRING!
Urban: (Lyfter luren och svarar.) Det är 
Ubbe.
Ulla: Hej Urban! Det är Ulla.
Urban: (Lite purket.) Åh. Hej!
Ulla: Jag har hört att du är lite ledsen på mig.
Urban: Mmm. Kanske det.
Ulla: Du undrar nog varför jag bad Lena och 
Sten om hjälp, men inte dig?
Urban: Mmm. Ja, det kändes lite orättvist.
Ulla: Förlåt mig. Det var inte alls meningen att 
det skulle bli så. Men jag tänkte så här: du bru-
kar ju hjälpa till med ganska mycket, både på 
UV-scout och i kyrkan över huvudtaget. Lena 
är nykomling och har inte fått några uppgifter 
alls förut och Sten har varit lite ledsen och 
olycklig för att han gjorde alla de där dumma 

grejerna i början på hösten. De behövde lite 
extra uppmuntran båda två förstår du.
Urban: (Liten tyst paus och sedan en djup 
suck.) Det är väl okej. Nu vet jag ju varför. 
Jag trodde inte du tyckte att jag kunde hjälpa 
till.
Ulla: Det vet jag ju att du kan! Det har du 
ju visat jättemånga gånger. Vet du vad? Jag 
kan inte berätta hemlisen än för det ska bli 
en överraskning, men jag har en uppgift åt 
dig också.
Urban: (Lite gladare.) Vadå för nåt?
Ulla: Jag har för mig att du sa någongång att 
du har en sån där dansmatta, en sån som man 
kopplar till TV:n. Visst har du det?
Urban: Jo, det stämmer. Jag fick en i födelse-
dagspresent.
Ulla: Skulle du kunna tänka dig att låna ut 
den en kväll?
Urban: Kanske det. Ja, det går nog bra.
Ulla: I så fall så kan du väl komma lite tidi-
gare till UV-scout och hjälpa mig att koppla 
ihop den. Jag är inte så bra på sånt.
Urban (Mycket gladare.) Okej! Det gör jag 
jättegärna!
Ulla: Vad bra!!! Du ska få se att det blir en 
överraskning som är rolig för alla! För dig 
med! Vi ses sen då!
Urban: Ja det gör vi! Det ska bli spännande 
att se vad det är ni har hittat på! 
(De lägger på luren. Ulla försvinner ut åt sitt 
håll och Urban åt det andra. Precis när han 
går av scenen hör man hur han ropar.)
Urban: MAMMA! Jag måste äta lite tidigare! 
Jag ska träffa Ulla innan UV-scout ikväll!

Bearbetning
Till ledaren
Idag handlar dramat om Urban som blir av-
undsjuk på sina kompisar när dom får för-
troende att hjälpa till med en speciell sak. 
Han blir besviken och avundsjuk och pratar 
skit om sina vänner. Det är lätt att känna sig 
utanför och bli avundsjuk när andra männis-
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kor lyckas bra och får uppmärksamhet. Vårt 
behov av att synas och bli älskade kan leda 
till att vi ser till vårat eget bästa i första hand 
och inte till andras. Jesus säger att vi ska vara 
varandras tjänare, Matt. 23:11, och att vi ska 
älska varandra på samma sätt som Jesus äls-
kar oss, Joh. 13:34. 
Det är svåra saker att leva upp till ibland men 
det är så Gud vill att vi ska handla.
Läs Mark. 9:33-37 och reflektera över texten. 
Läs gärna ur någon barnbibel.  
Be att du ska få en bra samling med dina UV-
scouter.

Målsättning
Att förstå att Gud vill att vi ska vara vänner 
och tänka på andras bästa. 

Samtal i patrullen
	Kolla läget med UV-scouterna hur dom  
 upplevde dagens drama. 
	Hur känns det att hamna utanför i en  
 grupp?
	Varför blev Urban så sur och pratade skit  
 när han inte var inbjuden? 
	Hur skulle han ha gjort istället tycker du? 
	Kunde Sten och Lena gjort på något  
 annat sätt?
	Varför blir man avundsjuk?
	Läs Mark. 9:33-37 och prata om vad det  
 är att vara störst. 
	Är vi som lärjungarna ibland och bråkar  
 om vem som är störst, bäst och vackrast? 
	Varför gör vi det? 
	Försök leda samtalet till att om man är  
 trygg för att man vet att man är älskad av
 Gud behöver man inte skryta och visa sig  
 duktig för att få uppmärksamhet. Det är  
 vägen till ett bra självförtroende. 
	Urban trodde att han inte fick vara med  
 för att han inte va tillräckligt bra. Men så  
 vad det ju inte. Gud älskar oss för den vi
 är och inte för vad vi gör. Och så ska vi  
 också se på varandra. 
	Prata om hur viktigt det är att uppmuntra  

 varandra och säga bra saker till sina kom- 
 pisar.  
	Vad kan man säga om man vill göra någ-
 on glad? 
	Finns det någon av som varit med och  
 gjort någon rolig överraskning någon  
 gång?
	Hur var det att göra det?
	Blev det uppskattat och roligt av den som  
 blev överraskad?

Minnevers 
Matt 7:12a ”Allt vad ni vill att människorna 
ska göra för er, det ska ni också göra för 
dem.” 

Bön 
Tack Gud för alla kompisar i skolan och på 
UV-scoutlägret.
Hjälp oss att inte bli avundsjuka och hjälp oss 
att bli trygga för att vi är älskade av dig.
Vi ber att vi skulle få vara en bra vän för nå-
gon annan. 
(Be UV-scoutbönen.)

Aktivitet
Börja med att köra övningen, ”Topp och 
flopp”, se dag 1. Se till att alla får komma till 
tals och säga vad som var bra och dåligt igår 
och i dagens bibelstudium. 

Dagens chiffer
V N R Å O K
Ä E N S S A
N R T N R D
Ä O A A D Z
G M V Ä M Q 
M A R O N W
(Vänner är något som man ska vara rädd 
om.)

Lösning 
Man läser alla bokstäver diagonal uppåt från 
vänster till höger. 
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DAG 3

Vän med Guds familj!
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Drama
Rollista: Berättare, Lena, Sten, Urban, Ulla, 
Signe o Bertil, pastor/kaplan, några guds-
tjänstbesökare.
Rekvisita: Några stolar som blir bänkrader i 
kyrksalen. Lista med ”mormor egenskaper”, 
kan vara ett lite större papper eller rulle där 
man ser att några egenskaper är nerskrivna. 
Stolar, bord, koppar, glas och fikabröd till 
kyrkkaffet. 

Berättaren: 
Igår när vi träffade Lena, Sten och Urban så 
planerades det för Ullas överraskningsfest. 
Ulla, deras UV-scoutledare, tyckte ju att pa-
trullen hade skött sig så bra den sista tiden att 
det skulle firas.  Och den blev riktigt lyckad! 
Ja, det blev en toppenkväll. Ulla hade fixat så 
några UV-scoutföräldrar hjälpte till med kä-
ket. Det serverades Tacos och marängsviss. 
Alla i patrullen var med och kämpade i Lena 
och Stens lekar och Urbans dansmatta var 
mycket populär. När kvällen skulle avslutas 
med andakt läste Ulla från bibeln, den Gyl-
lene regeln; ”Allt vad ni vill att människorna 
skall göra för er det skall ni göra för dem”. 
Alla i patrullen höll med om att allt blev 
mycket bättre när man höll sams och hjälpte 
varandra. Det blev ju inte sämre av att få vara 
med på en sådan häftig fest. Nu är våra vän-
ner Lena, Urban och Sten på väg hemåt, iv-
rigt pratande. 

Lena: (Går sakta fram.) Vilken kväll!! Vad ro-
ligt vi har haft.
Sten: Ja, super! Vilken patrull vi är. (Stolt i 
rösten, nästan lite mallig.) Jag tror inte att nå-
gon annan patrull är så bra som vår.
Urban: (Låtsas vara sur.) Fast en del vill ha 
för mycket hemligheter.
Sten: Men Urban, du är väl inte sur på oss för 
att vi inte berättade för dej, det skulle ju vara 
en överraskning?
Urban: Nej, inte nu längre. Men jag tyckte att 

ni var taskiga när ni gick där och viskade och 
fnissade.
Lena: Vi blev kanske lite väl glada när Ulla 
ville ha hjälp av oss. Oooh, (Gäspar stort.) 
vad skönt det ska bli och ha studiedag imor-
gon, jag är faktiskt riktigt trött. Förresten, 
vad ska ni göra? Ska vi hitta på något ihop?
Sten: Jag ska åka till mormor så jag kan inte 
vara med.
Urban: Jag lovade farmor och farfar att hjälpa 
dom i trädgården.
Lena: Ni är då ena riktiga lyckisar. Tänk att 
ha mormor och farmor att gå till. Jag önskar 
att jag hade en mormor.
Sten: (Häpen) Va!! Har du ingen mormor el-
ler farmor? 
Lena: Nej! Mormor dog när jag var jätteliten. 
Jag kommer inte ihåg henne och farmor och 
farfar bor jättelångt bort så dom kan jag inte 
hälsa på.  
Sten: Stackars dej! Det är jättebra att ha mor-
mor nära, jag sticker ofta hem till henne efter 
skolan och fikar eller käkar. Hon bakar värl-
dens godaste bullar.
Lena: (Längtansfullt) Säg inte mer – jag blir 
bara avundsjuk. 
Urban: Ja, men ibland kan dom vara jobbiga 
också. Glöm inte det. Farmor kan tjata så all-
deles ibland, man ska äta jämt och ha långkal-
lingarna på sig mitt i sommaren för hon tror 
att det är så kallt.
Lena: Jag skulle gärna ha pälsmössa på mig 
året runt i utbyte mot en mormor. (Lena 
stannar upp.) Nej, nu är jag hemma, ha det så 
kul imorgon. Hej då!
Sten o Urban: Hej då!
(Lena går av scenen medan Sten och Urban 
fortsätter.) 
Berättaren: Lena går hem till sig och killarna 
fortsätter. Som en blixt från en klar himmel 
så får Sten världens idé. Aha, det här måste 
dom fixa.
Sten:  (Vänder sig ivrigt mot Urban.) Hördu 
Urban, det här måste vi fixa! 
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Urban: Fixa vaddå? 
Sten: En mormor till Lena så klart. Det mås-
te väl finnas en överbliven mormor någon-
stans.
Urban: Men vad hittar man en sån, i en se-
cond handaffär eller i en annons i tidningen 
under borttappat?
Sten: Nej, nu är du löjlig. Jag tror jag vet var 
vi ska leta, i kyrkan så klart! Pastorn säger ju 
alltid att vi är som en stor familj och då måste 
det väl finnas en mormor över.
Urban: Ja, i kyrkan finns det gott om gamla 
tanter. Massor! Men vem ska vi välja?
Sten: Jag har en plan, klappad och klar. På 
söndag går vi på gudstjänsten. Och så sitter 
vi och spanar, en mormorspaning.
Urban: Genialiskt! Men vi måste fundera ut 
hurdan mormor Lena ska ha.
Sten: Ja, vi får göra en lista med sånt som 
är bra för en mormor. Hon måste ju kunna 
baka bullar.
(Pojkarna lämnar scenen. Några stolar ställs 
fram som kyrkbänkar. Ställ stolarna så lägret
ser er profil. Urban och Sten sitter längst bak 
och spanar. Signe o Bertil tar plats längre
fram. Ev. andra gudstjänstbesökare sprider ut 
sig. Lägerdeltagarna är också gudstjänstbesö-
kare som Urban och Sten kan spana mot. 
Fika bordet står lite vid sidan om.)
Berättaren: Sten och Urban har kläckt den 
perfekta lösningen på Lenas mormors pro-
blem. En extra mormor, någon av tanterna i 
kyrkan ska bli Lenas extra mormor. 
Resten av veckan går långsamt fram. Planen 
är finslipad in i minsta detalj. Nu är det söndag 
morgon, klockan är tio minuter i tio, klockan 
tio börjar gudstjänsten. Sten och Urban är 
redan på plats. Ulla står i dörren och hälsar 
alla välkomna och ger dom en psalmbok att 
sjunga ur. Hon hälsar glatt på pojkarna.
Ulla: Nej, men hallå killar! Va, roligt att se er 
här i kyrkan. Ska ni på söndagsskolan?
Urban: Nej, ingen söndagsskola idag. Vi har 
något viktigare för oss.

Sten: Ubbe menar att vi ska gå på guds-
tjänst.
Ulla: Bra killar, jättebra. Det är nyttigt att lära 
sig goda vanor redan som barn. Gå och sätt 
er långt fram.
Sten: Tack Ulla! Men vi sätter oss nog längst 
bak. Förresten är det kyrkfika idag?
Ulla: Javisst, stora maffiga muffins, är du re-
dan hungrig? Missade du frukosten?
Sten: Nej, jag bara planerar lite.
Berättaren: Pojkarna sätter sig längst bak med 
bra utsikt över alla som är i kyrkan. Dom är 
nöjda, det är ovanligt många tanter den här 
söndagen. Urban tror att det är tantrekord. 
Nu gäller det att spana in rätt mormor.
Pastor/Kaplan: God morgon kära vänner 
och välkomna att fira gudstjänst denna här-
liga söndagsmorgon. Det är roligt att se kyr-
kan så full när Guds familj samlas.
Sten: (Viskar lagom högt.) Hörde du va han 
sa, Guds familj. Vi är på rätt spår!
Urban: Ja, helt rätt. Han sa både vänner och 
familj.
Pastor/Kaplan: Låt oss be: Tack käre Jesus 
att vi får samlas här idag till gudstjänst. Gam-
la och unga tillsammans som en stor familj. 
Tack att du är med oss och låt oss alla känna 
gemenskapen med dej och varandra som en 
stor familj. Tack att du älskar oss alla och 
hjälp oss att älska varandra precis som du äls-
kar oss. Amen.
Urban: (Viskar) Nu när vi har bett kan det 
ju inte bli fel. Nu ska vi hitta en mormor till 
Lena. (Ur fickan tar han fram listan med vik-
tiga ”Mormor egenskaper” nedtecknade på.) 
Nu ska vi se, ”Mormor egenskaper”: 1. Grått 
hår. 2. Tycka om barn.
Sten: 3. Inga egna barnbarn, det får ju inte bli 
konkurrens. 4. Baka goda bullar.
(Urban och Sten spanar en stund. Sträcker 
på halsarna. Kisar med ögonen och rynkar 
pannan.)
Urban: Kolla vad tror du om henne? (Pekar 
på någon.)



37 

Sten: Nej, hon har redan sex eller sju barn-
barn. Men hon där borta. Hon med röd 
skarfs?
Urban: Nej, hon ser alldeles för sur ut. Men 
du Sten, kolla dom två som sitter där. (Pekar 
på Signe och Bertil.) Hon har ganska grått 
hår och så får Lena en morfar på köpet.
Sten: Perfekta! Dom passar perfekt.
Berättaren: Killarna sitter som på nålar i 
kyrkbänken resten av gudstjänsten. Dom vill 
sätta in nästa stöt i planen. Ska gudstjänsten 
aldrig ta slut så det blir dags för fikat. Äntli-
gen! Amen! Signe och Bertil reser sig och går 
mot fikaborden.
Sten: Nu gäller det att vi kommer efter dom i 
fikakön. Häng på Ubbe!
Urban: Okej, jag är med. Perfekt tajming!
(Signe och Bertil sätter sig vid ett bord. Ur-
ban och Sten kilar efter.)
Sten: God dag, går det bra att vi sitter här?
Bertil: Men vad trevligt pojkar, sätt er här hos 
oss. Jag heter Bertil och den här skönheten är 
min fru, Signe.
Urban: (Hälsar i hand.) Hej jag heter Urban 
och det här är min kompis Sten.
Sten: (Ivrig kan inte behärska sig.) Vill ni bli 
med barn? Jag menar, vill ni bli med barn-
barn?
Signe: Det blir nog lite svårt. Du förstår vi 
var lite till åren när vi träffades Bertil och jag 
så vi var för gamla att få barn och då är det 
svårt att få barnbarn också.
Urban: Ursäkta min vän här han uttalar sig 
lite otydligt. Skulle ni vilja ha ett barnbarn?
Sten: Ja, skulle du kunna tänka dej att bli 
mormor åt en stackars flicka som inte har 
någon mormor..
Urban: .. och som håller på att längta ihjäl sig 
efter att få ha en mormor?
Sten: Vi har en kompis som heter Lena som 
skulle behöva en mormor och vi har spanat 
in er och tycker att ni verkar perfekta.
Urban: Dessutom får hon en morfar på kö-
pet – inte illa.

Signe: Det här kommer som en överraskning 
eller hur älskling? Men det skulle vi väl kunna 
ställa upp på, eller hur?
Bertil: Ja, det låter spännande. Men ni får be-
rätta mer hur ni tänkt er det hela.
Berättaren: Killarna berättar lite mer om 
Lena och hur dom hade tänkt sig det hela. 
De bestämmer att ta med sig Lena till kyr-
kan nästa söndag så hon får träffa Signe 
och Bertil. Det blir en lång vecka i vän-
tan på nästa söndag. Lena förstår först inte 
varför hon ska följa med till kyrkan när det 
inte är UV-scout men lovar till slut att föl-
ja med. Nu är det nästa söndag. Sten har 
knappast sovit en blund, så spänd är han. 
(Urban, Sten och Lena har sällskap när de 
kommer till kyrkan.)
Ulla: Nej men hej på er killar och Lena är du 
med också? Vad roligt! Är det första gången 
du är på gudstjänst? 
Lena: Jag vet inte, vet faktiskt inte vad en 
gudstjänst är. Men killarna har lovat mej en 
överraskning. Vad tror du att det kan vara?
Ulla: Jag vet faktiskt inte det. Spännande!
Urban, Sten och Lena går in och sätter sig. 
Signe och Bertil är på plats.
Pastor/Kaplan: God morgon kära vänner 
och välkomna att fira gudstjänst denna här-
liga söndagsmorgon. Det är roligt att se kyr-
kan så full när Guds familj samlas.
Berättaren: Sten har svårt att sitta still, det är 
så spännande, ska planen verkligen fungera? 
Kommer Lena att gilla sin nya mormor. Ur-
ban funderar mest över hurdana bullar Signe 
bakar. Lena, hon funderar mest över vad hon 
gör här överhuvudtaget. Nu är gudstjänsten 
slut. Sten tänker få med sig de andra och 
snabbt gå till bordet och vänta på Signe och 
Bertil. Men helt plötsligt är det en hel massa 
människor som vill hälsa på Lena och hälsa 
henne välkommen. Till slut tar han tag i Le-
nas arm och drar iväg med henne.
Sten: Kom igen här nu måste vi skynda oss 
annars kanske de försvinner.
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Lena: Vilka är det som försvinner?
Urban: Din morm…. ( Sten sparkar till Ur-
ban på smalbenet.) Aj, vad gör du? Sparkas 
inte!
Sten: Tänk om fikat tar slut om vi inte skyn-
dar oss och dom bästa platserna går åt först.
Lena: Finns det olika bra fikaplatser i den här 
kyrkan?
Sten: Nej, men du ska få träffa någon. (Går 
mot Signe och Bertils bord.) Lena får vi lov 
att presentera din mormor Signe.
Urban: Och du får en morfar på köpet han 
heter Bertil.
Sten: Hej Signe, här kommer äntligen ditt 
barnbarn. Det här är Lena.
Signe: Hej på er vänner. Sätt er ner. Hej Lena 
vad roligt att äntligen få träffa dej. Pojkarna 
har berättat så mycket om dej.
Lena: Har dom? Varför det?
Signe: Dom har berättat att din mormor är 
död och att du längtar efter att ha en mormor 
och då kom dom att tänka på mej. Och jag 
har inga barnbarn men skulle gärna vilja ha 
det så vi kanske kunde passa bra ihop.
Bertil: Nej, ska vi ta och fika nu och försö-
ka lära känna varandra lite. Det ska bli spän-
nande och få ett barnbarn i huset. Gillar du 
att fiska förresten för det gillar jag.
Berättaren: Gänget sitter kvar en lång stund 
och fikar och pratar. Till slut bestämmer de 
att de ska hälsa på hemma hos Signe och Ber-
til på tisdag efter skolan. 
(Alla lämnar scenen.)
Nu har Lena fått en extra familj i kyrkan. 
Tänk vad bra att ha en extra mormor. Och 
tillsammans konstaterade de att pastorn hade 
rätt som sa att i kyrkan är man som en enda 
stor familj.

Bearbetning
Till ledaren
Dagens bibelstudium vill visa att det är viktigt 
att vara med i en kristen gemenskap. En ge-
menskap som är till för att ta hand om varan-

dra. Ett ställe där man kan glädjas och skratta 
tillsammans på. Men också ett ställe där vi får 
hjälpa varandra i böner och i tjänster när sor-
ger och tunga bördor tynger ner oss. Bibeln 
är väldigt tydlig att man som kristen bör till-
höra en kristen gemenskap, en kristen kropp. 
Och barnen är också en del av den kroppen. 
(Läs gärna 1 Kor. 12:12ff.)
Dagens drama handlar om Lena som vill ha 
en mormor. Hennes är död sen en tid tillbaka. 
Och ibland är hon väldigt ledsen över detta. 
Sten och Urban vill hjälpa till och kommer då 
på idén att försöka hitta en låtsas mormor till 
henne. De går till kyrkan för att hitta lämpliga 
objekt. Och till slut hittar de Signe och Bertil. 
Dom lovar att ställa upp och då får Lena sin 
extra mormor precis som hon önskat sig och 
dessutom en extra morfar.
När du förbereder samtal i patrullen så läs 
gärna Luk. 5:17-26 som handlar om den lame 
mannen som blir framburen av sina vänner 
för att möta Jesus och bli helad av honom. 
Glöm inte bort att be för bibelstudiet.

Målsättning
Att förstå att församlingen är som en familj 
där vi är till för varandra.

Samtal i patrullen
	Va tyckte du om dramat? 
	Varför var Lena ledsen? 
	Kan man göra som Sten och Urban gjor- 
 de? 
	Var det de gjorde bra/rätt? 
	Hur tror du det gamla paret kände sig? 
	Tror ni dom blev glada när dom fick hjäl- 
 pa till? 
	Kan man hjälpa till med precis vad som  
 helst i en kyrka/församling? 
	Finns det nåt man inte får be om hjälp  
 för?
	Läs Lukas 5:17-26. 
	Vad händer i denna berättelse? 
	Hur tror du den lame mannen kände sig? 
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	Hur kände sig vännerna?
	Vad hade hänt om vännerna inte hade  
 funnits? 
	Precis som Lena hade problem så kan 
 man säga att den lame mannen hade 
 ”problem”. Men vännerna fanns där vid  
 hans sida.
	Hur kan vi hjälpa varandra i patrullen/ 
 kyrkan? 
	Finns det nåt du skulle kunna göra om 
 någon inte skulle må bra? 
 (T ex hälsa på någon som inte mår bra.) 
	Sen står det ju i bibeln att det finns en sak  
 till vi kan göra för varandra, och det är  
 att be för varandra. Brukar du be för dina  
 kompisar?
	Om du behöver hjälp, skulle du då våga  
 fråga dina kompisar om hjälp, t ex att be  
 för dej?
	Om du som ledare har någon personlig  
 erfarenhet att fått hjälpt någon eller att  
 själv behövt hjälp, berätta gärna om det.

Minnesvers
Gal 6:2 ”Bär varandras bördor” . 

Bön
Tack Jesus att du bryr dej om oss. 
Tack att vi får tillhöra en UV-scoutpatrull 
med en massa bra vänner.
Tack att vi får tillhöra och vara en del av 
Guds familj.
Tack att vi får be till dej både när vi är glada 
och när vi är ledsna.
Hjälp oss att bli bättre på att ta hand om var-
andra.
Tack att du hör när vi ber
AMEN

Aktivitet
Börja med att köra övningen, ”Topp och 
flopp”, se dag 1. Se till att alla får komma till 
tals och säga vad som var bra och dåligt igår 
och i dagens bibelstudie. 

Dagens chiffer
19 9 7 14 5   28 18   5 14   19 14 28 12 12    
7 1 13 13 1 12   20 1 14 20
(Signe är en snäll gammal tant.)

Lösning 
Siffrorna symboliserar bokstavens plats i al-
fabetet t ex A=1 E=5.
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DAG 4

Vän med Guds värld!
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Drama
Rollista: Berättare, Lena, Sten, Urban, Ulla, 
Signe o Bertil. Ev. några fler UV-scouter till 
patrullen.
Rekvisita: ”Skolklocka”, några stolar, bord, 
förkläde, glas, koppar, fikabröd och saft. Ett 
kort med ett barn på. Något att fästa kor-
tet på. (Lite svårt att ha en kylskåpsdörr med 
sig.)

Berättaren: 
Det är äntligen tisdag. Lena får inte mycket 
gjort i skolan den här dagen. Hon är spänd 
över hur det kommer att bli att få en mor-
mor. Hemma hos Signe och Bertil bakas det 
bullar och lite annat gott. Signe är också lite 
spänd, tänk om hon inte duger som extra 
mormor. Nu ringer det ut dagens sista lek-
tion är äntligen slut.

(Skolklockan ringer.)
Lena: Skynda dej Sten. Vi måste komma iväg. 
Nu!! Fattar du inte, mormor väntar.
Sten: Lugna ner dej lite. Hon försvinner inte. 
Vi måste vänta på Urban, han har gympa 
sista lektionen.
Lena: Kan han inte komma dit sedan?
Sten: Lugn! Kolla där kommer han. Skynda 
dej Ubbe! Vi måste komma iväg innan Lena 
exploderar.
Urban: Ta och coola ner er lite, vi hin-
ner. Okey! Kom igen, ska vi tävla vem som 
springer snabbast till Visselstigen 18?
Berättaren: Dom springer snabbt alla tre. 
Alla är lika nyfikna. När dom springer in på 
uppfarten på Visselstigen 18 så står Bertil 
i fönstret och håller utkik. Innan någon av 
dom hinner sätta fingret på ringklockan och 
trycka till så öppnas dörren och där står Sig-
ne med förklädet på, precis som jag alltid har 
drömt att en mormor ska se ut tänker Lena. 
Det här ska nog bli bra.
Signe: (Slår ut med armarna.) Välkomna kära 
barn. Vad roligt det här ska bli. Ni är väl rik-

tigt hungriga? Jag har bakat bullar och frallor 
och sockerkaka och ..
Bertil: (Avbryter Signe.)Ja, käre min tid hon 
har hållit på ända sedan tidiga morgonen. Jag 
tror hon började klockan fem i morse.
Signe: Ja, men det är ju inte varje dag man får 
ett barnbarn. Det måste vi fira eller hur?
Urban: Helt i min stil och smak. Jag kanske 
skulle få plats med en mormor till.
Bertil: Men stå inte här utan kom in och sätt 
er i köket.
(Alla går in. Då får Sten syn på kortet på kyl-
skåpsdörren.)
Sten: Ubbe! (Viskar) Det är något som inte 
stämmer. Visst sa dom att dom inte hade 
några barnbarn?
Urban: Jo, så var det. Vaddå?
Sten: Jag tror dom har lurat oss. Titta på kyl-
skåpet.
Urban: Vaddå? Ett äkta Electrolux special. 
Inte senaste modellen kanske men fungerar 
…
Sten: Lägg av! Titta det hänger ett kort på ett 
barn på kylskåpsdörren. Det finns ingen som 
hänger andras ungar så där. Dom har lurat 
oss – dom har redan ett barnbarn. Nu kan ju 
inte Lena få en egen mormor.
Urban: Vem är det som hänger på ert kyl-
skåp? Jag menar kortet så klart.
Bertil: Det är Thomas. Han är vår pojke.
Sten o Urban: Va! Har ni redan en unge?
Bertil: Ja, nu är han är ju inte min och Signes 
pojke på riktigt, vi brukar bara säga så. Nej, 
han är vårt fadderbarn.
Signe: Ja, och han är större nu. Vi har haft 
honom sedan han var 2 år nu är han 18 år.
(Sten o Urban pustar ut.)
Lena: Fadderbarn. Vad är det?
Bertil: Sätt er ner så ska jag berätta medan vi 
fikar. Varsågoda. 
Ni förstår Signe har varit missionär i Afrika, 
i ett land som heter Zimbabwe. Där jobbade 
hon som sjuksköterska på en missionsklinik.
Signe: Ja, och där fanns det så många fattiga 
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människor och många barn som inte fick mat 
att äta varje dag. Och inte kunde de gå i sko-
lan så det var många som inte kunde läsa. Ja, 
och då kunde man inte få några bra jobb.
Lena: Vad gjorde du på sjukhuset?
Signe: Jag ordnade med förband på såren och 
gav sprutor och allt möjligt sådant som man 
gör på sjukhus. Men det viktigaste var att be-
rätta om Jesus. O, ni skulle varit med! Det är 
det bästa som finns att hjälpa andra männis-
kor och berätta om Jesus.
Bertil: Så när Signe kom hem till Sverige så 
träffades vi och så blev vi kära och så gifte 
vi oss. Men Signe hon längtade tillbaka för 
att hjälpa barnen. Då bestämde vi oss för att 
skaffa ett fadderbarn och det blev Thomas 
här. Han bor i Indien. På det viset så hjälper 
vi någon.
Lena: Men är ni så rika så ni kan betala för 
en till?
Signe: Nej vi är inte rika, men det kostar inte 
så mycket att hjälpa ett barn. Ett par hundra 
kronor i månaden är allt som behövs. Och 
vi har det så bra här Bertil och jag. Och så 
känns det så bra att hjälpa ett barn så här. 
Liksom ge tillbaka lite av allt som vi fått.
Urban: Vilken idé jag fick. Skulle inte vi kun-
na göra så i UV-scout?
Sten: Vaddå, åka till Afrika och jobba på ett 
sjukhus?
Urban: Just precis, vi flyger i morgon. Har 
du passet klart? Nej, din dummer! Skaffa ett 
fadderbarn så klart, eller tio.
Lena: Vilken bra idé! Toppen. Ulla bor inte så 
långt här ifrån. Vi sticker till henne och gör 
upp en plan. Tack så jätte mycket för fikat. 
Det var spännande att lyssna till allt som du 
berättade. Jag lovar att komma tillbaka snart 
igen.
Signe: Ja, det hoppas jag verkligen att du gör. 
Sköt om er allihop.
Bertil: Hej då och ta det lugnt. Det kan aldrig 
vara nyttigt att springa så fort.
Urban: Dom var ju jätteschyssta! Kom nu 

sticker vi till Ulla!
(Sten, Urban och Lena går ut och börjar röra 
sig mot Ullas hus.)
Lena: Här bor Ulla. Vi kollar om hon är hem-
ma. (Ringer på dörren.)
Ulla: Nej men hej på er, kommer ni och häl-
sar på?
Urban: (Ivrig) Hur många fattiga barn har du 
hjälpt idag?
Ulla: Inte så förskräckligt många får jag väl 
erkänna.
Urban: Precis vad vi trodde. Vi måste hjäl-
pas åt att hjälpa barnen. Skulle vi inte kunna 
skaffa oss ett fadderbarn eller helst en åtta, 
tio stycken?
Sten: Ja, jag räknade ut att om vi UV-scouter 
i vår patrull lägger 20 kronor var i månaden 
och du lägger 50 kronor så skulle vi kunna ha 
ett eget fadderbarn. 
Lena: Hur mycket månadspeng har ni? Jag 
får i alla fall 200:- i månaden. Om jag ger 20 
kronor så har jag ändå 180 kronor kvar. Det 
märks ju knappast.
Ulla: Det låter ju som en jättebra idé! Vi 
snackar mer om detta på UV-scout på mån-
dag, så ska jag försöka ta reda på lite mer.
Berättaren: På måndagen berättar vännerna 
om hur svårt många barn har det ute i värl-
den. Sedan berättar de om planen att skaffa 
ett fadderbarn, helst flera. Hela patrullen tän-
der på idén och snart går diskussionen hög.
Sten: Livet är orättvist. Det har jag alltid 
tyckt. Vi här i Sverige har det jättebra. Men i 
Afrika och andra länder så svälter barnen och 
får ex. inte lära sig att läsa.
Lena: Och vi köper godis för en massa peng-
ar och i Afrika svälter barnen ihjäl. Många får 
inte ens frukost innan dom ska ut och jobba. 
Det är äckligt! 
Urban: Jag tycker godis är gott men man 
måste ju kunna dela med sig. Vi kan göra 
världen lite mer rättvis. 
Sten: Om många hjälps åt kan man hjälpa 
många.
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Lena: Vill ni vara med och rädda några 
barn?
Alla: JAAA!
Ulla: Det här känns riktigt bra. Ni har verk-
ligen lärt er något nyttigt, ni har kommit på 
att det är viktigt att vara vän med Guds värld, 
alla människor som finns. Och om många 
hjälps åt så kan vi hjälpa många. Jag är så stolt 
över er. 
Berättaren: Planerna börjar ta form. Visst 
ska dom klara av att försörja ett fadderbarn. 
Kanske man skulle kunna utmana föräldrarna 
att göra samma sak. Då skulle man ju kunna 
hjälpa två barn. Tänk om man kunde åka och 
hälsa på? Nej, det får bli en senare fråga. Alla 
var överens om att det här var spännande och 
roligt.
Lena sitter och funderar över allt som har 
hänt den sista tiden. Först började hon UV-
scout och lärde känna Gud och Gud blev 
hennes vän. Sedan efter Ullas fest så upp-
täckte hon att hon fått många fler vänner, 
Sten, Urban, Ulla och dom andra i patrullen. 
Dom hörde ihop på något sätt. Sedan kom 
överraskningen med en extra mormor Signe. 
Tänk att en tant och farbror i kyrkan ville ha 
henne som barnbarn. Då var det dom som 
hörde ihop, som en familj. Och nu var hon 
helt plötsligt på väg att få ett fadderbarn, en 
vän i Indien. Jag undrar vad det här ska sluta 
tänker Lena. Det konstiga är att allt verkar 
hänga ihop, Gud, vännerna och alla runt om-
kring på jorden.

Bearbetning
Till ledaren
Denna dags bibelstudium handlar om mis-
sion. Både att få finnas med och bidra med 
sina pengar för att göra levnadsstandarden 
högre men också att få berätta om Jesus. 
Mycket handlar om vad vi som ledare har 
för inställning till mission, den smittar av sig 
till UV-scouterna. Bibelstudiet handlar också 
om att vi alla kan få hjälpa till med missionen. 

Oavsett om vi ger 10 kr eller 1000 kr så har 
det betydelse. Många bäckar små… Vi har ett 
gemensamt ansvar gentemot vår värld.
I dagens drama får vi möta barnen som är 
hemma hos Signe och Bertil och fikar. Där 
ser dom ett kort på ett fadderbarn på deras 
kylskåp. Detta väcker frågor och ett engage-
mang som gör att dom till slut vill få sin pa-
trull att också ha ett eget fadderbarn.
Som förberedelse till patrullsamlingen läs 
gärna Luk. 21:1-4. Det handlar om den fat-
tiga änkan som gav av det lilla hon hade, men 
som ändå gav mest av alla. Glöm inte att be 
för bibelstudiet.
Ett tips kan också vara att läsa i UV-scouts 
ledarhandbok om Mission.

Målsättning
Att förstå att vi som människor har ett ansvar 
för våra medmänniskor.

Samtal i patrullen
 Vad hände i dagens drama? 
	Vad tyckte du om Urbans idé? 
	Vad tyckte dom andra när Urban kom  
 med idén? 
	Läs berättelsen från Luk. 21:1-4. 
	Vad hände i denna bibelberättelse?
	Den här kvinnan hade inte mycket men  
 hon gav av vad hon hade. Man kan säga  
 att hon gav mest av alla. Hur menar man  
 då?
	Finns det nåt du skulle kunna göra för an- 
 dra människor? 
	Skulle du kunna ”offra” något i vec- 
 kan eller månaden av din veckopeng/må- 
 nadspeng? 
	Är det jobbigt att ge pengar till andra  
 människor? 
	Eller känns det skönt att veta att man kan  
 vara med och hjälpa till? 
	Finns det nåt som vår patrull/UV-scout- 
 kår skulle kunna göra? 
	När du/ni hjälper till på olika sätt så är ni  
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 missionärer! Vad innebär det?
	En annan del som är viktig är att berätta  
 om Jesus för andra människor, inte bara  
 i ett annat land utan kanske även på din  
 skola. 
	Är det svårt att berätta för dina klasskom- 
 pisar att du ex går på UV-scout? 
	Varför är det viktigt att vi berättar om Je- 
 sus för andra?
	Är det svårt att göra detta?
	Vet ni om att det faktiskt finns missionä- 
 rer i Sverige som har kommit hit från ett  
 annat land bara för att berätta om Jesus!?

Minnesvers 
Matt 25:40 ”Allt vad ni gjort mot en av mina 
minsta, det har ni också gjort mot mig.”

Bön
Tack Jesus att vi får ha det så bra.
Tack att vi har mat på bordet och kläder att 
ta på oss.
Hjälp oss att ta hand om varandra. 
Hjälp oss att finnas till för dom som inte har 
det lika bra.
Hjälp oss så att vi vågar berätta om dig för 
andra.
Tack för att du hör vår bön.
AMEN

Aktivitet
Börja med att köra övningen, ”Topp och 
flopp”, se dag 1. Se till att alla får komma till 
tals och säga vad som var bra och dåligt igår 
och i dagens bibelstudium. 

Dagens chiffer
T N V D U D T R T F H Ä P A D A R N A 
L J Å T A Ä E L K A K Ä
(Tänk vad kul det är att få hjälpa andra.) 

Lösning 
Läs första bokstaven och sen sista bokstaven, 
sen andra bokstaven och sen näst sista. Och 
fortsätt så tills du kommit in i mitten. 
 


