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INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

Årets lägerbibelstudier för UV-scout har 
temat ”Jesus varje dag”. Redan från början 
fanns tankar på detta med att följa Jesus och 
hur man, för våra UV-scouter, ger enkla tips 
om det. Så gled vi in på UV-scoutlagen och 
märkte att vi kunde koppla den till efterföl-
jelse av Jesus. Och med den som grund också 
ge några enkla tips om hur man kan följa Je-
sus. Så själva utgångspunkten i årets studier 
är UV-scoutlagen.

Lite övergripande
UV-scoutlagens första punkt är tänkt att an-
vändas redan på lägrets första dag och då 
tänker vi lägerbål/samling för bön. Förslag/
hjälp till andakt finns i materialet.
Första hela dagen på lägret kommer vi att 
stanna inför UV-scoutlagens andra och tred-
je punkt och de övriga dagarna blir det en 
punkt varje dag, i ordningsföljd.
Ett drama finns färdigt för lägeravslutningen 
och till det dramat kan någon, förslagsvis, 
knyta några tankar.

Till varje dags bibelstudium finns det några 
rader till dig som är ledare. Där får du lite 
bakgrund och fakta, helt enkelt lite mer ”kött 
på benen.”

Upplägg
Upplägget för studierna liknar de närmast 
föregående åren. Det hela inleds med ett dra-
ma för hela lägret. Dramats huvudpersoner 
är i år Simon och Marie.
Simon och Marie är lika gamla (8-9 år) och 
går i samma klass i skolan. Dessutom bor 
de grannar med varandra. Egentligen har de 
känt varandra sen de var bebisar för deras 

mammor är också kompisar. De är fortfa-
rande bästa vänner! Simon gillar fotboll och 
Marie går på jazzdans. (Ja, jag vet, traditio-
nella könsroller osv, men de råkar ha så´na in-
tressen.) Kepsen och fotbollen är aldrig långt 
borta från Simon. De brukar ha sällskap till 
och från skolan varje dag och leker så fort de 
har en stund över. 
Simon är en snäll och lite rufsig slarver, med-
an det är lite ”fröken redig” över Marie. Hon 
ser alltid städad och fin ut och vet hur allt 
borde funka. Om hon inte trasslade till det 
för sig ibland skulle hon nog kännas rätt out-
härdlig på det viset. Och jag tror att hon alltid 
har med sig en ryggsäck med ”bra-å-ha-gre-
jer.” Det är bra om karaktärerna har samma 
kläder veckan igenom, t.ex. en keps till Simon 
och en snygg jacka till Marie.
Simon har en lillebror som heter Sten och 
Marie har en lillasyster som heter Evelina och 
en liten bror som jag visst inte har gett nåt 
namn än, stackarn… ;-)
Maries föräldrar går till Missionskyrkan, Si-
mons gör det inte. Så det är Marie som lär 
Simon allt hon kan om Gud och Jesus, och 
det är faktiskt inte så lite. Har man gått i sön-
dagsskolan sen man var en liten plutt så är 
man ganska välinformerad.
I övrigt är de ganska vanliga barn som försö-
ker klara av och förstå vardagslivets märklig-
heter. Ibland går det bättre och ibland är det 
ganska svårt.

Efter dramat går man till sin byn och sitter 
ner med sin patrull och samtalar med ut-
gångspunkt från dramat och den föreslagna 
bibeltexten. 
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Till varje dag finns: 
- Frågor för samtal och bearbetning. An- 
 vänd de frågor du vill och som passar din  
 patrull. Lägg den mesta tiden här.
- En kort minnesvers från bibeln. Varför  
 inte sätta upp den, med lite större text,  
 på byns anslagstavla.
- En bön att be tillsammans i patrullen.
- En utmaning som vi kallar ”Att göra som  
 Jesus.”
- En aktivitet.
- En ordfläta. Gör den tillsammans i 
 patrul len. Använd tillfället till att repetera  
 något av studiet.

För dig som har ledarscout-/elitpatrull finns 
en särskild bearbetning för varje dag. Om 
man har ledarscoutsstudier för hela lägret är 
det en fördel att dela in ledarscouterna i min-
dre grupper vid bearbetningen så att de kan 
samtala och be över det som presenteras.

Varje dag innehåller också förslag till en 
kvällsandakt att använda i patrullen eller byn. 

Detta är bara små tankar som du som ledare 
får utveckla själv. Andakterna går på samma 
tema som dagens bibelstudium.

Det är viktigt 
att du som ledare gör materialet till ditt och 
inte läser innantill. Var också noga med att, 
på egen hand, läsa in bibeltexterna som är 
föreslagna för respektive dag.

Lycka till och Guds välsignelse i din viktiga 
uppgift som UV-scoutledare!

Arbetsgruppen: Malin Kindvall, Lotta Hög-
sveden, Evert Bjärkhed.
Illustrationer: Veronica Åsebrant
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LÄGERINVIGNINGEN/FÖRSTA KVÄLLENS LÄGERBÅL

MÅLSÄTTNING: 
Få UV-scouten att förstå innebörden av:
”En UV-scout är stilla inför Guds ord och 
bönen.”
(Låt andakten på lägerbålet handla om bön. 
Plocka gärna in någon egen erfarenhet när 
det gäller bön.)

Förslag:
Varför ska vi be? 
l Ett svar på den frågan är: Vi ber därför 
att Jesus bad.
När vi läser i bibeln kan vi se många exem-
pel på hur olika människor bad men Jesus är 
det stora exemplet. Bl.a. kan vi se hur han 
tog tid för att be till sin far i himlen även om 
det fanns en massa annat jobb att göra. Att 
be var viktigt för Jesus. Lärjungarna såg hur 
Jesus gjorde, började längta efter att be som 
han och så sa de till honom: ”Lär oss att be.” 
Vi kan lära oss bön genom att se på Jesus.
UV-scoutlagen talar om att vara stilla. Det 
handlar om att helt enkelt  att vara stilla med 
kroppen och försöka tänka på Jesus, när man 
ber och när man läser bibeln.
När Jesus bad drog han sig ofta undan i still-
het och ensamhet. Det är viktigt att vi ber 
tillsammans med andra men det är också 
viktigt att vi hittar stunder och platser där vi 
kan vara stilla och ensamma. Det kan vara 
i naturen, ett eget rum, en öppen kyrka…..

l Ett annat svar på den frågan är: Vi ber för 
att vi behöver vara med Gud.
Att be är att vara tillsammans med Gud. Vi 
får säga vad vi vill till honom. Men bön är 
inte bara att säga saker till Gud, bön är lika 
mycket att bara sitta på en plats (på sitt rum, 
i skogen…) och bara tänka på Gud. När vi 
är tillsammans med Gud på det sättet blir vi 

mer som han vill ha oss. Och, det allra vikti-
gaste, vi lär känna Gud.

l Ett tredje svar på den frågan kan vara: Vi 
ber för att få in hela våra liv mer i Gud.
När du är glad eller ledsen då tror jag dina 
föräldrar vill att du säger det till dem. De blir 
glada om du säger det. De blir glada även om 
du redan har anat hur du känner det. Lika-
dant är det med Gud. Han vet ju allt om dig. 
Han vet om du är glad eller ledsen men han 
tycker om när du säger det till honom. Och 
när du säger det till honom då vet han att 
han får vara med och dela det med dig, dela 
det som är både glädje och ledsamt. Om du 
berättar för Gud hur du har det så får du in 
dig själv närmare honom och Gud in i det 
som du funderar på och ber för.

Får jag be om vad som helst? Ja, det får du. 
I bibeln står det att vi ska låta Gud få veta 
alla våra önskningar (Fil.4:6). Så be om vad 
du vill.
Samtidigt är det så att du får inte allt det som 
du ber om. Så är det när du ber mamma och 
pappa om saker, likadant är det med Gud. 
Mamma och pappa kanske ofta vet bättre 
och med Gud är det definitivt så, han vet 
bättre än du. Så när du inte får det du ber 
Gud om så är det också på sitt sätt ett svar på 
bön. Gud ser alltid vad som är bäst för oss.
När du ber så kan du aldrig säga till Gud hur 
han ska göra. Så när du berättar för Gud om 
dina egna bekymmer eller andras svårigheter 
så är ett bra sätt att be: ”Gud, ge mig det jag 
behöver” eller ”Gud, ge dem det de behö-
ver”. Gud vet alltid bäst.
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DAG 1
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TILL LEDAREN
Idag kommer studiet handla om hur vi kan 
vara till glädje och nytta och att vi ska vara 
rädda om det vi och andra har fått. Det jag 
bidrar med kan ha betydelse för andra. Bi-
belberättelsen handlar om änkan som gav allt 
hon hade i offerkistan. (Mark.12:41-44)

När vi idag hör ordet änka så kanske vi kän-
ner med kvinnan som förlorat sin man och 
förstår hennes sorg. Men på Jesus tid var för-
lusten och smärtan så mycket större. Det var 
en skam att vara änka, nästan lika stor som 
att vara barnlös. Ytterst sett hade en änka väl-
digt lågt värde i samhället, ibland knappast 
något värde alls.
Det fanns ingen lag som reglerade hur änkor 
skulle försörjas. Som gifta kvinnor försörjdes 
de ju av sin man, men som änka var kvinnan 
helt beroende av sina släktingars kärlek och 
ansvarskänsla. Om hon hade några barn var 
det deras ansvar att försörja henne, särskilt 
äldste sonen hade detta på sin lott. Men om 
hon var barnlös utsattes hon inte allt för säl-
lan för våld och orättfärdigheter.
Änkor hade med viss begränsning full rätt att 
ingå ett nytt äktenskap. Men det fanns en lag 
som bestämde att om en man dog barnlös 
skulle hans bror gifta sig med änkan och den 
förste sonen som föddes skulle räknas som 
den dödes.
Änkans ställning var tung. Jesus anknyter till 
detta i sin undervisning: Änkan kan ha svårt 
att få ut sin rätt (Luk.18:3). Hon kan vara fö-
remål till och med för de skriftlärdes utpress-
ning (Mark.12:40). Hennes resurser är oftast 

ytterst begränsade. (Luk.21:2ff)
En fattig änka var bland de fattigaste av fat-
tiga.

Tempelkistan eller offerkistan som den ock-
så kallas stod inne på kvinnornas förgård i 
templet. Man vet inte säkert exakt hur den 
såg ut. Men en judisk källa talar om 13 st. 
kollektbössor med långa basunliknande myn-
ningar där man lade ner sitt offer beroende 
på vilket ändamål det skulle gå till. En av 
dessa bössor var för helt frivilliga gåvor. Ju-
darna betalade en särskild skatt till templet. 
Detta stod skrivet i Mose lag (2 Mos.30:13). 
Varje vuxen israelit skulle under Jesu tid be-
tala två denarer i skatt.

En del av oss har nog hört uttrycket ”änkans 
skärv.” Det ord som i tidigare bibelöversätt-
ningar har översatts med just skärv kan be-
tyda ”småmynt” i allmänhet men i den här 
berättelsen syftar det på den minsta mynten-
heten på den här tiden. Änkan i dagens berät-
telse gav alltså det minsta mynt som fanns två 
kopparslantar, några ören. Rabbinerna hade 
också en lag som förbjöd bidrag på mindre 
än två kopparslantar. Hon gav alltså allt vad 
hon kunde och förmådde.
 
Prata gärna med dina UV-scouter om vår in-
samling idag. Hur tänker vi när vi ger? Ger vi 
som änkan, allt vad vi förmår?

Moder Teresa har sagt: ” Det är inte hur 
mycket du gör som räknas. Utan hur mycket 
kärlek du lägger ner i det du gör.”

BIBELTEXT
Mark.12:41-44

MÅLSÄTTNING:
Få UV-scouten att förstå innebörden av:
”En UV-scout är till glädje och nytta för hem 
och samhälle.”
”En UV-scout är aktsam om sin och andras 
egendom.”
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Berättaren: Simon älskar fotboll. Varje 
vecka tränar han, och titt som tätt spelas det 
match. Idag har deras tränare, Lars, en över-
raskning. (Lars och fotbollskillarna kommer 
in på scenen.)
Lars: Lyssna nu killar! Vi ska göra nåt lite 
extra om ett par veckor. Vi ska åka på trä-
ningsläger över helgen. Grannklubbarna 
kommer också att vara med så det blir ett par 
träningsmatcher. Fredag morgon till söndag 
eftermiddag blir det. Det betyder att ni måste 
ha en dag ledigt från skolan. Jag har faktiskt 
redan pratat med rektorn. Han säger att det 
inte är några problem.
Simon: Vart ska vi då?
Lars: Hemligt än så länge, men det finns en 
riktigt bra plan där. Vi får sova i en skola. Så 
ni måste ha med sovsäckar och sånt. Så blir 
det träning och en utflykt till äventyrsbadet i 
närheten och kanske en eller annan överrask-
ning som är superhemlig! 
Hela laget:  JAAAAA! (Alla pratar i mun på 
varann.) Häftigt! Fy vad kul! Hur länge får vi 
va uppe på kvällen…? 
Lars:  Det kostar ju förstås lite pengar också 
400:- men då ingår bad och alltihop. Jag har 
varsin lapp ni måste ta hem och visa för era 
föräldrar. (Artans leende slocknar. Han sjun-
ker ihop lite o ser besviken ut. Alla tar emot 
lapparna och greppar sina träningsbagar för 
att gå hem. Alla utom Simon o Artan för-
svinner ut åt samma håll. Artan går sakta åt 
sitt håll, men stannar när Simon ropar.)
Simon: (Ropar) Artan! Vänta! 
Artan: (Stannar, vänder sig mot Simon men 

säger inget.)
Simon: Vad är det? Du ser alldeles ledsen ut 
ju! Tycker du inte det är kul med läger?
Artan: Hade varit jättekul ju… Men jag kan 
inte åka på träningsläger.
Simon: VA? Varför det? 
Artan: Vi har inte råd. Mamma har inget jobb 
här än. Pappa tjänar inte så mycket pengar på 
sitt jobb. Vi kan inte göra nåt extra alls. Om 
jag får åka på det här så blir det orättvist mot 
mina syskon. 
Simon: (Upprört) Orättvist? Jag tycker det är 
orättvist att du inte kan åka, jag! Du är ju bäst 
i laget! Du måste ju få åka! 
Artan: (Ler lite åt Simon och rycker på axlar-
na.) Det ordnar sig kompis! Det är inte hela 
världen. Värre saker kan hända… (Ser ändå 
ledsen ut.) Vi ses imorgon i alla fall va?
Simon: Klart vi gör! Hej då! (Artan lämnar 
scenen. Marie kommer in. Simon är på väg åt 
sitt håll, tankfull.) 
Marie: SIMON! Vänta på mig! (Simon stan-
nar o Marie går fram till honom. Han ser bi-
stert koncentrerad ut.) Vad du ser konstig ut? 
Är du arg???? 
Simon: Nä, jag tänker. 
Marie: På vadå? 
Simon: På varför en del har pengar och en 
del inte. Det är inte rättvist! 
Marie: Har det hänt nåt särskilt eftersom du 
har börjat tänka på det??
Simon: Artan kan inte följa med på fotboll-
slägret för hans mamma och pappa kan inte 
betala. De har inte tillräckligt med pengar 
helt enkelt.

Roller:
Simon
Marie
Artan, nya killen i klassen från Kosovo. Lite 
lillgammal och pratar på bruten svenska.
Fotbollstränaren Lars
3-4 fotbollskillar förutom Simon och Artan 
(Utan repliker)

Rekvisita:
Fotboll
Väskor med träningskläder.
Lappar som tränaren delar ut.
Pengar
Keps till Simon.
Jacka till Marie.

DRAMA:
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Marie: Nä, vad trist. Han som är så bra ock-
så. Ni behöver ju honom i laget… (Liten tan-
kepaus.) Vad ska ni göra åt det då?
Simon: (Förvånat) Göra åt det? Vad menar 
du?
Marie: Jag har en idé! Klart att Artan ska på 
fotbollsläger! (De försvinner ut.)
Berättaren: Marie har kommit på att alla de 
andra i laget kan samla in pengar så att Artan 
kan följa med. Hon och Simon övertalar alla 
killarna att ställa upp. Ett par av dem är lite 
tveksamma först, men de ställer upp till slut, 
om inte annat så för att alla andra gör det. 
Alla har olika sätt: en del tar av veckopengen, 
andra jobbar ihop slantarna, de rensar rabat-
ter, rastar hundar eller passar småsyskon. Och 
alltihop är en överraskning. Artan får inget 
veta förrän det är klart! Lars hjälper också till. 
Han har lovat att om de samlar ihop 300 kro-
nor, så betalar klubben den sista hundringen. 
Till sist är det dags för sista träningen innan 
lägret. Då ska alla anmälningar in. Simon har 
med visst besvär övertygat Artan om att han 
MÅSTE komma just idag. Alla ska ha med 
sina pengar. Det ska bli spännande att se om 
de har lyckats!
Simon:(Kommer in med väskan på axeln. 
Sätter ner väskan och gräver runt i den. Blir 
mer o mer panikslagen.) Näe, TYPISKT! 
ÅÅÅÅÅÅH! Det är inte sant. Jag hittar ju 
inte pengarna. Jag VET ju att jag la ner dem 
här! (Han kollar en gång till.)  Nehej. Inga 
pengar. Hur kunde jag missa det här????? Jag 
är ju sämst i Sverige! Har jag inget i fickan då? 
Nåt måste jag ju kunna ge. (Gräver i fickorna 
och hittar.) Tre spänn. Det var ju mindre än 
ingenting. Fy så pinsamt. Det var ju jag som 
kom med idén. Oj, nu kommer de andra ock-
så. Elände. (Lars o resten av laget kommer 
in, Artan sist och han ser nästan lika dyster 
ut som Simon.)
Lars: Okej, lyssna lite nu grabbar! Innan vi 
drar igång träningen har vi lite information 
om lägret och nån av er kommer att få en rik-

tig överraskning! (Alla utom Artan o Simon 
knuffar lite på varann och flinar glatt.) Till att 
börja med vill jag att ni som har med er peng-
arna till ”ni-vet-vad” lämnar in dem till mig. 
(En efter en går killarna fram till Lars och 
lämnar sina pengar. Någon lite mer andra lite 
mindre. Artan ser förvånad och oförstående 
ut och Simon tittar i marken. Han lämnar 
inga pengar.)
Lars: Nu ska vi se då… (Han räknar.)  350, 
370, 390, 397... 397 kronor har vi fått in! (Si-
mon lyfter tvärt på huvudet) Ni nådde inte 
riktigt ända fram men… 
Alla fotbollskillar: Nää, va surt… så nära! 
Typiskt!
Simon: Vänta!!! (Han gräver beslutsamt 
i byxfickan medan han går fram till Lars o 
sen räcker han fram tre kronor.) Här är det 
som fattas! 398, 399, 400 kronor (Hela laget 
jublar, utom Artan som fortfarande ser helt 
oförstående ut och Simon strålar i hela an-
siktet.)
Lars: Jag förstår att Artan undrar vad vi syss-
lar med. Dina kompisar tyckte att du skulle 
med på det här lägret, och det tycker jag ock-
så. (Artans min förändras långsamt när han 
fattar vad som håller på att hända.) De har 
samlat ihop de pengar som behövs, så du kan 
åka med du också. Vad säger du om det?
Artan: Wow… Tack, verkligen TACK! Är 
det det här ni har gjort hela veckan? Ingen av 
er har varit hemma när jag har ringt.
Simon: Nä, förlåt om du har känt dig ut-
anför, men det skulle ju bli en överraskning 
liksom!
Artan: Det är lugnt. (Rycker på axlarna o fli-
nar brett.)
Lars: Ni har varit suveräna! Vilken laganda! 
Och vilken tur att Simon hade de där tre kro-
norna i byxfickan! Men nu har vi pratat fär-
digt! Nu måste vi sätta igång träningen! Kom 
igen! Vi värmer upp med lite löpning.
(Allihop joggar sig ut från scenen.)



28 

BEARBETNING
 Samtal i patrullen
- Vad hände i dagens drama?
- Att inte kunna följa med på grund av att  
 pengar saknas. Kan det vara så?
- Vad tänker du om kompisen inte kan följa
 med? Vad gör du?
- Gör dagens aktivitet och parata om hur  
 det var.
- Vad betyder ordet ”nytta”?
- Hur kan du vara till nytta i hemma?
- Hur kan du vara till nytta i samhället?
- Hur är du aktsam om andras egendom, i  
 UV-scout, skolan, samhället, hos kompi- 
 sen...?
- Läs tillsammans från Mark.12:41-44
- Samtala om vad en änka är.
- Känner du någon som är änka?
- Vad tror du det är för skillnad på att vara  
 änka nu och på bibelns tid?
- Vem tycker du är rik?
- Vem tycker du är fattig?
- Lade änkan ner mycket eller lite i tempel- 
 kistan?
- Hur gör du med det som du äger? 
 Behåller/ger? Hur?
- Hur gör du med sådant du kan/är bra på?
 Delar du med dig? Hur?
- Vad tänker du om pengar till lägerinsam- 
 lingen/kiosken?
- Hur tror du Gud ser på att du ger/tjänar  
 andra?

Minnesvers
Matt.7:12. ”Allt vad ni vill att människorna 
skall göra för er, det skall ni också göra för 
dem.”

Bön
Jesus, tack för allt som vi har. Hjälp oss att 
inte behålla allt för oss själva. Gör oss villiga 
att dela med oss till den som behöver och 
lär oss att vara rädda också om andras saker. 
Amen.

Utmaning/Att göra som Jesus
Försök att i dag göra någon glad genom att 
göra något du är bra på eller genom att ge!

Aktivitet
Patrullen sitter i ring. En tärning. En påse 
kola. Slår man 1, 2 eller 3 får man en kola. 
Slår man 4, 5 eller 6 får man fyra kolor. men 
då skall två kolor delas ut, en till den som 
sitter till vänster, en till den som sitter till  
höger.
Den som har mest vinner på grund av att 
andra har delat med sig och alla har alltid nå-
gon/några kolor.
Det ligger en glädje i att få/vinna och att se-
dan dela med sig.
(Se till så att alla kolor behålls till slutet)

Ordfläta
Placera in orden i ordflätan. Ta gärna ett ord 
i taget i hela patrullen så att ni ytterligare kan 
samtala om bibeltexten.
1. Tempelkistan
2. Pengar
3. Rika
4. Änka
5. Fattig
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Facit
En UV-scout är   
T I L L   G L Ä D J E

6. Kopparslantar
7. Ören
8. Lärjungar
9. Överflöd
10. Ägde
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KVÄLLSANDAKT
Allt vi äger och allt vi kan är egentligen gåvor 
från Gud. Gud har aldrig menat att vi skall 
behålla det för oss själva utan vi ska hjälpa 
varandra. ”Ingen lever för sin egen skull” 
skriver Paulus. (Rom.14:7)
Och faktum är att vi blir glada när vi delar 
med oss, när vi hjälper andra. Man kan säga 
att den som delar med sig får glädje tillbaka.
Den knutna handen kan varken ge eller ta 
emot. Den öppna handen kan ge och får ta 
emot glädje. Och så blir Gud glad när vi delar 
med oss och hjälper. Han blir glad för vi gör 
det som han vill att vi ska göra. Och när vi 
gör det han vill då blir det bäst.

Den som har gett och hjälpt allra mest det är 
ju faktiskt Gud. Han såg att vi behövde hjälp 
och då sände han Jesus. Han har gett oss Je-
sus för att han är rädd om oss. Och Jesus är 
alltså den som kan rädda oss, hjälpa oss och 
som kan ge oss den stora glädjen.

Gud har alltså gett oss den största gåvan, Jesus.
Bibelförslag: 2 Kor.9:15.

BEARBETNING LEDARSCOUTER
Studiet idag handlar om punkt två och tre i 
UV-scoutlagen. Hur du och jag kan vara till 
glädje och nytta. Men också att du ska vara 
rädda om dina och andras saker.
Ibland när man ser på sig själv så kan det vara 
svårt att se hur jag skulle kunna vara till glädje 
och nytta. Vad har jag att bidra med egentli-
gen? Oftast så kanske du rätt snabbt tänker 
på vilka ekonomiska förutsättningar du har. 
Men du kan faktiskt också bidra med andra 
saker än dina kronor och ören. 
Du kan glädja andra människor och också 
var till stor nytta för dem genom att ge av din 
tid eller det som du är bra på. T.ex. hjälp med 
matteläxan eller när du fått punka på cykeln. 
Du kan nog själv komma på fler exempel.
Var och en av oss är ju skapade med olika 
talanger, gåvor och färdigheter och faktum är 

att bara genom att vara just den du är så kan 
du glädja en annan människa. Den du är, är 
viktig och värdefullt både för Gud och för 
människor.

Mark.12: 41-44 
Änkan i den här berättelsen gav allt hon hade 
och förmådde. Det var absolut inte lätt att 
vara en fattig änka på den här tiden (se fak-
tarutan) men mitt i sin svåra situation så gav 
hon av det lilla som hon hade.
När du ger av det du har, både dina pengar, 
din tid, dina talanger och färdigheter, då bety-
der det egentligen inte så mycket hur mycket 
eller vad du ger. Det viktigaste är vilken in-
ställning du har i ditt hjärta när du ger. Mo-
der Teresa har sagt så här: ”Det är inte hur 
mycket du gör som räknas utan hur mycket 
kärlek du lägger ner i det du gör.”

Ibland behöver du faktiskt ta några minuter 
och fundera på varför du gör som du gör? 
Vilken inställning har du i hjärtat när du gör 
någonting ”bra?” Varför gör du det egentli-
gen över huvud taget? Gör du det för att man 
ska? Eller gör du det för att Gud vill det? Om 
du är kristen märks det då i ditt beteende att 
Gud bor i dig?

Rom.12:1
För Gud är allt i oss viktigt. Inte bara det vi 
gör utan också för de vi är. Just du är viktig 
för honom. Du kan vara till glädje och nytta 
både för andra människor i din närhet men 
också för honom.

Samtalsfrågor
- Vad är du bra på? Vilka talanger och gåvor
 har du? Skriv gärna ner och berätta för  
 varandra i gruppen.
- Vilket tycker du är viktigast, att man be- 
 ter sig rätt, som man ska? Eller att man  
 gör allt man gör från hjärtat? Varför?
- Om man är kristen tycker du att det ska  
 vara någon skillnad på hur man beter sig?   
 Varför? Varför inte?

Facit
En UV-scout är   
T I L L   G L Ä D J E
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TILL LEDAREN
Idag handlar studiet om ärlighet att hålla löf-
ten. Går det att lita på dig och mig? Vågar vi 
vara dom vi är? Detta är frågor som vi som 
ledare ibland också behöver fundera över.
Dagens bibelberättelse handlar om tullindri-
varen Sakaios. (Luk.19:1-10) Flera av oss har 
säkert hört den här berättelsen många gång-
er, men för en del av dina UV-scouter kan-
ske det är första gången de hör den. Försök 
gärna läsa berättelsen som om det var första 
gången du själv hörde den.

Sakaios var tullindrivare. Han tog in skatt och 
tull. Men det han gjorde var mycket mer ir-
riterande för människor än den lilla irritation 
vi som vuxna kan känna om vi t.ex. måste 
betala restskatt. 
Under nya testamentets tid drev inte den ro-
merska staten själv in skatter och tullavgifter 
inom sina olika provinser, där Israel ju var 
en. Man arrenderade ut denna indrivning till 
statliga entreprenörer som på latin kallades 
för publicani. Dessa i sin tur använde sig av 
lokala indrivare som vanligtvis tillhörde lan-
dets eget folk.
Tullindrivarna skulle inleverera en fixerad 
summa helt oberoende av det ekonomiska 
läget i provinsen. Om det t.ex. hade varit 
missväxt spelade ingen roll, summan skulle 
levereras. Man drev in skatter på jord, lös-
egendom och handel. Tull upptogs både vid 

gränserna, vid stadsportarna och vid broar. 
För att klara av sina avtalade summor drev 
tullmännen in så mycket som möjligt till så 
hög taxa som möjligt. Det var inte heller 
ovanligt att de tog en del av skatten och lade 
i egen ficka. 
Överallt i det romerska imperiet var dessa 
indrivare hatade. För judarna var det särskilt 
förhatligt att deras egna landsmän inte bara 
sög ut sitt folk utan också samarbetade med 
ockupationsmakten. Begreppet tullindrivare 
eller publikan kom i Israel att identifieras 
med syndare. 
Med judarnas syn på tullindrivarna kunde de 
inte acceptera Jesus sätt att handla när han 
umgicks med dem och till och med åt med 
dem. 
Sakaios var troligen ledande i det syndikat 
som arrenderat tullrätten av rommarna.

När vi pratar om ärlighet och löften får vi 
absolut inte glömma bort vad Gud lovar oss!
Han lovar oss ett evigt liv. (Rom.6:23) 
Han lovar oss förlåtelse, räddning, frälsning. 
(Rom.10:9-10) 
Han lovar att vara med oss alla dagar tills ti-
dens slut. (Matt.28:20)

Det är inte alltid lätt för oss människor att 
vara ärliga och hålla vad vi lovar, men här 
får vi påminna oss om UV-scout löftet: Med 
Guds hjälp och efter bästa förmåga.

BIBELTEXT
Luk.19:1-10

MÅLSÄTTNING:
Få UV-scouten att förstå innebörden av:
”En UV-scout är ärlig och håller löften.”
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Berättaren: Simon har varit hemma från 
skolan ett par dagar efter en cykelolycka. När 
han kommer tillbaka har det skett en föränd-
ring, Marie har fått en ny kompis. Hon går i 
parallellklassen och heter Isabella. Marie har 
aldrig sett någon som Isabella. Hon har långt 
mörkt, lockigt hår. Och så har hon örhängen 
av riktigt guld. Marie har tjatat på mamma 
och pappa om att få ta hål i öronen, men de 
tycker att hon gott kan vänta ett par år.  Hon 
är allt lite avundsjuk på Isabellas örhängen. 
(Här kan Marie o Isabella komma in från var-
sitt håll och mötas mitt på scenen. De agerar 
”stumt” allteftersom berättaren pratar på.) 
Men inte mer avundsjuk än att hon blir väl-
digt glad när Isabella kommer fram och frå-
gar om de ska leka. Och leker gör de hela 
dagen i skolan.  Och nästa dag också. Och 
nästa. Till att börja med är inte Simon sär-
skilt bekymrad för det här. (Simon gör entré. 
Han övar med fotbollen och ser obekymrad 
ut.) Han och Marie brukar ju ändå inte vara 
tillsammans så mycket på skoltid.  Båda två 
har flera andra kompisar. Det är inget märk-
värdigt med det. Efter skolan ska Simon och 
Marie i alla fall åka till simhallen ihop. Det 
har de bestämt, men det är nu saker börjar 
bli krångliga.
Isabella: Kan vi va efter skolan också? Jag 

har fått en egen hundvalp. Du kan få leka 
med henne om du vill!
Marie: ÅÅÅÅÅÅH! En hund… Jag skul-
le önska att jag hade en hund. Men jag får 
ingen för mamma. Men… Visst ja… Vänta 
lite bara! Jag måste bara ordna en grej först! 
(Marie går över till Simon med en fundersam 
min i ansiktet.)
Marie: Hej Simon! 
Simon: Åh, hej Marie! Du jag undrade om vi 
ska ha fika med till simhallen i eftermiddag?
Marie: (Lite generat.) Eh… jo alltså..  Jag 
kanske inte kan följa med just i eftermiddag. 
Simon: Va? Varför då för? 
Marie: Nä, jo, Isabella ville så gärna va med 
mig efter skolan, och jag vill inte göra henne 
ledsen. (Ivrigt) Men du och jag kanske kan gå 
en annan dag!? På fredag? Kan du då? Kan vi 
ändra? Bara den här gången Simon.
Simon: (Ser ut och låter besviken.) Lite surt 
känns det allt, men okej då. Jag kan på fredag 
också. Det är väl okej. Lovar du det då?
Marie: Klart jag lovar!! Tack Simon, du är 
världens bästa kompis!!! På fredag blir det. 
Det är säkert!
Berättaren: Isabella och Marie leker hela 
veckan. Det verkar nästan som om Simon är 
helt bortglömd. Till att börja med rycker han 
på axlarna (Simon står i sitt hörn o dribblar 

DRAMA: 
Roller:
Berättaren: Kan vara ”synlig” eller bara en 
röst i dramat. Inleder och knyter ihop berät-
telsen där så behövs.
Simon
Marie

Rekvisita:
En sittbänk
Hopprep till Isabella o hennes kompisar
Fotboll 
Örhänge till Isabella
Isabella: Supersnygg, mörk och van att få det 
hon vill. Fast kanske ändå lite osäker under 
den snygga ytan.
Majken (lärare): Simon o Maries lärare. Hon 
är så där klok som man önskar att man 
vore… Trygg o lite rolig också.
Tre kompisar till Isabella utan repliker.
Keps till Simon.
Jacka till Marie.
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med bollen. Marie och Isabella hoppar hopp-
rep eller sitter arm i arm på en bänk o fnis-
sar.) och är med sina andra kompisar. Men 
när fredagen närmar sig saknar han faktiskt 
Marie. 
Simon: (Står med armarna i kors långt fram 
på scenen och pratar för sig själv. Marie och 
Isabella finns i bakgrunden och fnissar ihop.) 
Nu får hon väl ge sig snart! Har hon glömt 
mig helt eller? Jag har ju ingen att prata med 
längre. Hon bara pratar ju med Isabella. Och 
mina andra kompisar tänker ju bara på fot-
boll och tv-spel. De vill inte prata om krig el-
ler om Gud. Och superhemlisar kan jag bara 
inte berätta för dem. Då vet hela fotbollslaget 
allt nästa dag. Fast imorgon är det fredag och 
då ska vi i alla fall gå till simhallen för det har 
Marie lovat! (Alla lämnar scenen.)
Berättaren: Så var det dags för nästa dag, 
fredag.
(Marie o Isabella kommer in från varsitt håll 
och möts på scenen.)
Isabella: Hej Marie! Jag har en supermy-
sig idé! Efter skolan, då kan vi fixa fika och 
sticka till parken och mata ankorna. Vi kan ta 
med min hund också!
Marie: Nja, (Tveksamt o besvärat.) Jag vet 
inte riktigt... Jag skulle egentligen gå till sim-
hallen. Jag lovade ju liksom Simon det, egent-
ligen.
Isabella: (Ser lite purken ut.) Det kan du väl 
göra en annan dag. Simon har ju en massa 
andra kompisar, som han är med hela tiden. 
Jag har minsann ingen annan.
Marie: (Tvekande) Jag måste fråga Simon 
först.  Fast det går nog!
(Marie går sakta ifrån Isabella och ställer sig 
längst fram på scenen, vänd mot publiken.)
Marie: Där ljög hon faktiskt. Jag vet många 
som är avundsjuka för att jag och Isabella är 
kompisar. Men om jag säger nej så kanske 
hon bara byter ut mig mot nån annan. Men 
Simon blir nog inte glad för det här. Vad ska 
jag göra? (Marie suckar och går fram till Si-

mon som kommit in på scen o står lite vid 
sidan om. Isabella försvinner ut från scenen.) 
Marie: Jo, du Simon... Vi skulle ju bada idag. 
(Simon blir lite mörk i ögonen.) Men Isabella 
vill...
Simon: (Avbryter buttert.) Hördu går inte 
du på UV-scout eller?
Marie: (Spärrar överraskat upp ögonen och 
stirrar på honom.) Vad menar du nu?
Simon: Står det inte i eran såndära lag att 
man ska hålla vad man lovar? Det sa de i alla 
fall en gång när jag var där. Du lovade att vi 
skulle gå och bada idag!
Marie: Men Isabella sa...
Simon: (Avbryter argt.) Isabella hit och Isa-
bella dit! Är hon din gud eller? Du LOVADE! 
Du har varit med bara henne hela veckan nu. 
(Vänder ilsket o besviket på klacken och går 
ut. Marie går sorgsen och sätter sig på bän-
ken. Där sitter hon och deppar.)
Berättaren: Marie vet mycket väl att Simon 
har helt rätt. Men hon vet fortfarande inte 
hur hon ska ta sig ur det här, för hon vågar 
inte säga ifrån åt Isabella. Resten av rasten 
sitter Marie för sig själv i en vrå och ser dys-
ter ut. 
(Fröken, Majken gör entré. Går runt och ser 
ut som att hon är rastvakt. Får syn på Ma-
rie o rynkar ögonbrynen. Går sakta fram till 
henne och sätter sig bredvid på bänken.)
Majken: Hur är det med dig Marie? Är du 
ledsen?
Marie: Äh. Det är ingenting särskilt. Jag är 
bara lite trött. 
Majken: Jo, men jag ser ju att det är nåt. All-
deles nyss sprang du ju runt och skrattade 
med Isabella. Är ni osams?
Marie: Nä. Inte än åtminstone. Varför ska 
det vara så jobbigt ibland???
Majken: Vad är det som är jobbigt då?
Marie: Isabella vill att jag ska följa med och 
mata ankorna efter skolan. Och Simon vill att 
jag ska följa med och bada. 
Majken: Vad vill du själv då?
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Marie: (Snyftar lite.) Vet inte. Fast jag lovade 
faktiskt Simon först. Men Isabella vill nog 
inte va med mig mer om jag inte gör som 
hon vill. Hur jag än gör så är det nån som blir 
arg på mig ju!
Majken: Ja du, livet är sånt ibland. Men då 
får man försöka att bara göra det man vet 
är rätt, även om det känns knepigt. Och om 
Isabella är en riktig kompis, så överlever hon 
nog att du och Simon går till simhallen en 
efter middag! Eller vad tror du?
Marie: Men om hon inte gör det då? Tänk 
om hon inte vill vara med mig sen?
Majken: Då är det tråkigt, men ingenting du 
kan göra nånting åt. Men hon klarar sig nog 
ska du se! Och du har ju faktiskt andra kom-
pisar också. Simon till exempel. (Majken går 
ut. Marie sitter kvar och funderar lite.  Isa-
bella kommer in på scen med tre kompisar. 
De hoppar rep för fulla muggar och har hur 
kul som helst. Skrattar och fnissar.)
Marie: (För sig själv.) Och hon som sa att 
hon inte hade några andra kompisar än 
mig… (Hon sitter stilla en liten stund till och 
tittar på rephopparna. Sedan drar hon ett 
djupt andetag och går fram till dem. Det tar 
en stund innan de ser henne. Hon ser mycket 
bestämd ut.) 
Isabella: (Lite snorkigt.) Vad vill du?
Marie: Jag kan inte gå med dig till parken 
idag. För jag har faktiskt LOVAT Simon att 
gå och bada. Och man ska hålla det man lo-
var!
(Marie vänder sig om, rak i ryggen och går 
ut. Isabella och hennes kompisar tittar långt 
efter henne, och lämnar scenen.)
Berättaren: Fast hjärtat bankar hårt i krop-
pen på Marie, känns det ändå ganska bra att 
hon vågade säga ifrån. Och ännu bättre ska 
det kännas när hon har bett Simon om för-
låtelse. Han är ju faktiskt hennes bästa vän.

BEARBETNING
Samtal i patrullen 
-  Hur gick det med gårdagens utmaning?
-  Vad hände i dagens drama?
-  Marie svek Simon. Har du varit med om  
 att blivit sviken någon gång? Hur kändes  
 det?
-  Har du varit med om att svika någon nå- 
 gon gång? Hur kändes det?
-  Hur lätt är det att göra det som man vet är
 rätt?
-  Gör dagens aktivitet och prata om hur det
 var.
-  Hur viktigt är det att vi kan lita på varan- 
  dra?
-  Vad brukar du ge för löften till andra?
-  Är det svårt att vara ärlig och att hålla 
  löften?
-  Hur mycket kan du lova?
-  Hur är du mot den som inte håller sina  
 löften till dig?
-  Är det svårt att förlåta?
-  Läs tillsammans från Luk.19:1-10
-  Vad var en tullman?
-  Hur hade det varit med Sackaios` ärlighet?
-  Folket tyckte förmodligen illa om Sacka- 
 ios. Har du blivit mobbad/varit med och  
  mobbat? Varför mobbar man?
-  Vad ville Sackaios göra när han samtalat  
 med Jesus?
-  Hur stor är Guds förlåtelse?
-  Håller Gud vad han lovar? (Koppla gärna  
 till minnesversen.)
-  Vad har Gud gett för löften?
-  Samtala om UV-scoutlöftet och vad det  
 innebär.
-  Kan man bestämma sig för att vara ärlig?

Minnesvers
Matt.28:20b. Jesus säger: ”Jag är med er alla 
dagar till tidens slut.”
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Bön
Jesus, tack för att du förlåter oss när vi gör 
fel. Hjälp oss att bli mer ärliga.
Tack för att vi kan lita på vad du lovar. Amen.

Utmaning/Att göra som Jesus
Försök visa kompisarna i patrullen/byn att 
du är en som man kan lita på. 
Försök visa att du är en som inte mobbar el-
ler retar och att du är en som försvarar den 
som blir mobbad eller retad. Låt alla få vara 
med.

Aktivitet
En klassiker som handlar om ”att lita på”: 
falla i varandras armar.
En person står och blundar och faller bak-
länges i någons armar. Det finns olika varian-
ter på denna. Man behöver inte blunda. För 
de allra minsta kan hela patrullen stå bakom. 
För de äldre kan man stå lite högre upp, t.ex. 
på en bänk, och då står hela patrullen under 
och tar emot den som faller.

Ordfläta
Placera in orden i ordflätan. Ta gärna ett ord 
i taget i hela patrullen så att ni ytterligare kan 
samtala om bibeltexten.
1. Jeriko
2. Sackaios
3. Tullen
4. Glädje
5. Räddningen

Facit

En UV-scout är   
Ä R L I G

KVÄLLSANDAKT
En UV-scout är ärlig och håller löften.
Detta har vi som UV-scouter lovat att hålla 
efter bästa förmåga. (UV-scoutlöftet)
Lägg märke till ”efter bästa förmåga.” Vi 
kommer aldrig att lyckas helt men det är vik-
tigt att vi försöker. Och när vi gör fel får vi 
lita på Jesu förlåtelse.

Det är svårt att vara helt ärlig men vi är på 
rätt väg om vi försöker.
Att vara ärlig betyder inte att man ska säga 
allt man tycker och vet. I många lägen måste 
man fråga sig. Är det nödvändigt att jag säger 
detta? Är det kärleksfullt?

Att hålla löften tycker vi alla är viktigt. Att ge 
löften är ett sätt att hjälpa varandra att leva 
efter det som är rätt. När vi har gett löften till 
varandra så har vi något att kämpa för.

Gud har gett oss många löften. Ett har vi i 
dagens minnesvers. Och det står också i bi-
beln att Gud håller sina löften. Läs Psaltaren 
145:13b.
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BEARBETNING LEDARSCOUTER
Idag ska vi hålla oss omkring punkt fyra i 
UV-scoutlagen. Det handlar om ärlighet och 
att hålla sina löften. Inte alltid lätta saker.
Plocka fram en färgsprakande annons. 
Sätt er gärna i mindre grupper (Då behövs 
det en annons för varje grupp.) 

Fundera tillsammans:
-  Vilka löften ger annonsen? 
-  Vad säger den egentligen?
-  Håller den vad den lovar?

Vi kan jämföra oss själva med de här annon-
serna. Även om vi inte alltid är lika färgspra-
kande så ger vi olika löften och säger olika 
saker bara genom de vi är. Ibland behöver vi 
faktiskt var och en fundera över vad vi säger 
och då inte bara genom våra ord utan också 
genom våra handlingar. Om vi jämför oss 
med annonserna; håller vi vad vi lovar då?
Ytterst handlar det om att vara ärlig och äkta 
som människa. Man ska kunna lita på dig. 
Det du säger och gör ska hålla. Jesus säger till 
och med detta till sina lärjungar. 
Matt.5:33-37. Vi kanske ibland vill förstärka 
det vi säger, ”Det är faktiskt sant” och så ger 
vi något löfte. ”Om detta inte är sant så ska 
detta eller detta hända mig.” Så säger Jesus att 
vi inte ska göra. ”Ert ja ska vara ett ja och ert 
nej ett nej”, det räcker!
Att var ärlig kan ibland vara svårt men det är 
vad Jesus vill att vi ska vara. Vi ska inte bara 
vara ärliga mot andra människor utan också 
mot honom. Ibland är det svårt men våga för 
han håller att lita på. Han tål att vi är ärliga 
och äkta mot honom, han vill att vi säger 
som det är. Han håller vad han lovat!
Matt.28:20 Han ska vara med oss alla dagar.
Rom.6:23 Rom.10:9-10 Om vi tror på ho-
nom blir vi Guds barn och får ett evigt liv.

Luk.19:1-10
Sakaios var tullindrivare och avskydd av de 
flesta (se faktarutan). Men han fick vara med 
om en förändring i mötet med Jesus. Han vå-
gade vara ärlig och äkta när han mötte Jesus. 
Kanske för att Jesus redan visste och kände 
till alla fakta. Det var när han var ärlig mot 
Jesus som förändringen kom.

Ibland blir det ju så att även om vi vill så kla-
rar vi inte av att hålla de löften som vi ger. Då 
är det viktigt att veta att Gud vill förlåta oss 
när vi berättar det för honom. Det är också 
viktigt att vi försöker förlåta de människor 
som kommer och ber oss om förlåtelse. Det 
är inte alltid lätt, ibland kanske vi till och med 
måste be Gud om hjälp. Jag vill men jag kan 
inte. Hjälp mig förlåta.
Men vi får inte glömma bort att vi också för-
låter oss själva. 
Det är inte alltid lätt att vara ärlig och äkta. 
Men vi kan bestämma oss för att vi vill för-
söka och sedan får vi göra det ”med Guds 
hjälp och efter bästa förmåga.”

Samtalsfrågor:
-  Är det svårt att alltid vara ärlig och äkta?  
 Varför? Varför inte?
-   Hur skulle du tänkt och reagerat om du  
 var Sakaois och Jesus kom hem till dig?
-  Vad är lättast att vara ärlig/äkta med det  
 man säger eller med den man är? Varför?
-  Vem är lättast att förlåta när man inte hål- 
 ler ett löfte? Andra eller sig själv? Varför?
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Anteckningar
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DAG 3
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BIBELTEXT
Luk.10:25-37

MÅLSÄTTNING:
Få UV-scouten att förstå innebörden av:
”En UV-scout är en god kamrat och gör all-
tid sitt bästa.”

DRAMA
Roller: 
Simon & Marie
Majken
Artan,nya killen i klassen från Kosovo. Lite 
lillgammal och pratar på bruten svenska.
Krillan, skolans tuffing och bråkstake. Går i 
sexan. 
Två stora ”tuffingar”, äldre än Krillan.
Berättaren

Rekvisita:
”Blod” till Krillans näsa.
Ett par strumpor.
Någon form av kuliss eller avgränsning som 
Krillan och tuffingarna kan försvinna bak-
om, utom synhåll för publiken.
3 ryggsäckar.
Stenar till Marie.
Jacka till Marie.
Keps till Simon.

TILL LEDAREN
Idag handlar studiet om att göra sitt bästa 
och vara en god kamrat. Att vara kompis och 
kamrat kan ju innebära att vara det även mot 
den som inte är min allra bästa vän. Bibel-
berättelsen idag handlar om den barmhärtige 
samariern. (Luk.10:25-37) Även detta är en 
berättelse som säkert flera av oss har läst och 
hört många gånger. Men för en del av dina 
UV-scouter är det kanske första gången de 
hör den. Försök gärna läsa berättelsen som 
om det var första gången du själv hörde den.

Den här berättelsen är en liknelse. Det gre-
kiska ordet för liknelse är parabolé och bety-
der jämställande eller jämförelse.
Jesus använde sig flitigt av liknelser i sin un-
dervisning. Han använde sig av kända san-
ningar i naturen och det dagliga folklivet för 
att illustrera och klargöra förhållanden och 
sanningar om Guds rike.

När vi läser liknelsen om den barmhärtige 
samariern kanske vi inte alltid förstår vilken 
förvåning det blev bland de första lyssnarna 
när samariern stannade vid mannen och tog 
hand om honom. Judarna ville inte beblanda 
sig med samarierna eftersom de ansågs som 
orena,ett ”blandfolk.”

722 f. kr. när Nordriket i Israel föll så bort-
fördes de Israeliter som bodde där till Assy-
rien. Den assyriske kungen lät då tvångsför-
flytta andra underkuvade folk till Samarien. 
Från den tiden härstammar det ”blandfolk” 
som även idag kallas för samarier.
Från romarnas sida gjordes ingen skillnad 
mellan judar och samarier men för dem själva 
var skillnaden stor. (Joh.8:48, Joh.4:9)
När Jesus använder samariern i sin liknelse 
visar han att hans kärlek och kärleken till 
nästan sträcker sig över mänskliga gränser av 
nationellt hat. 

Men varför gick prästen och leviten förbi? 
De kanske hade bråttom, men det vet vi inte.
Prästen hade ”goda skäl” att gå förbi. Man-
nen kunde ju redan vara död och som präst 
fick han inte röra vid någon död utom sina 
närmaste. Det var orent.
Dessutom var det farligt att stanna rövarna 
kunde ju vara i närheten. Troligtvis gick levi-
ten förbi av exakt samma anledningar.
Men samariern stannade, säkert med fara för 
sitt eget liv eftersom vägen var hårt trafike-
rad av rövare. Hur kom det sig att han gjorde 
detta?
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Berättaren: För ett tag sedan kom en ny 
kille till klassen. Han heter Artan och kom-
mer ifrån Kosovo. Han är Kosovoalban. 
Han har de brunaste ögon Marie någonsin 
har sett och när han pratar låter han som om 
han kom från en saga tycker hon. För flera 
år sen var oroligt i Kosovo. Artans mamma 
och pappa kände på sig för länge sen att det 
skulle bli svårt att leva i Kosovo, så de flydde 
till Sverige. Nu har Artans pappa har fått ett 
jobb här. Artan och hans storasyster, Viole-
tha går i skolan här. Det finns inte så många 
från andra länder på Marie och Simons skola, 
så det är förstås jättespännande att de har fått 
en alldeles egen ”utlänning!”
Artan verkar i alla fall trivas i klassen och 
klassen trivs med honom. Han är ganska ro-
lig och väldigt snäll och ingen tänker längre 
så mycket på att han är från ett annat land. 
Men det är inte alla som gillar Artan. Krillan 
som går i sexan gillar inte ”kosmosbananer.” 
(Simon, Marie och Artan kommer in på sce-
nen. Simon o Artan ”bus-knuffar” lite på 
varann och alla tre ser ut att ha kul.)
Krillan: (Kommer in och ser MYCKET 
stöddig ut. Vänder sig mot de andra barnen.)  
Tjena! Vad är du för en egentligen? 
Marie: Lägg av Krillan. Du vet vem han är. 
Krillan: Tycker inte om såna som du. Såna 
där ”kosmosbananer.” De bara stjäl grejor. 
Och så kommer de hit och tar alla jobb som 
svenskarna skulle ha.
Artan: (Tittar likgiltigt på Krillan.) Jaha du… 
(Krillan spottar och går iväg.)
Marie: Åh vad han är DUM! Jag blir så arg! 
(Till Artan.) Blir inte du det?
Simon: Bry dig inte om honom Artan!
Artan: Det gör jag inte. (Artan rycker på ax-
larna.) Pappa säger att människor gör sånt 
när de är rädda. En fegis är ju ingenting att 
bry sig om.
Simon: Nu fattar jag inte riktigt. Skulle Kril-
lan vara rädd för en liten kille på åtta, nio år?
Artan: Han är rädd för sånt som han inte vet 

nåt om.
Simon: Du är rätt modig du! Som inte är 
rädd för Krillan!
Marie: Men kolla! Vad händer nu då??? (Hon 
pekar åt det håll Krillan försvann åt. Marie, 
Simon och Artan drar sig bakåt på scenen. 
In kommer två stora killar. De jagar rätt på 
Krillan och drar honom med sig bakom ett 
hörn.)
Krillan: Vad gör ni? Sluta! Aj!
Marie: Vad sysslar de med?! Se upp! (De sto-
ra killar kommer tillbaka på scenen. De ser 
sig hastigt om och springer tvärs över scenen 
och ut.) Vart tog Krillan vägen? Barnen tittar 
på varandra.
Artan: Vi måste kolla vad som har hänt. 
Tänk om han är skadad.
Marie: Jag tycker det är otäckt… Men du har 
rätt Artan.
(De vänder sig mot hörnet där Krillan för-
svann och samtidigt kommer han krypande 
ut på scenen. Han sätter sig still och håller 
handen för näsan. Kläderna har gått sönder 
och han blöder lite här och där. Han har inte 
märkt att de tittar på honom.)
Simon: (Lågt till Marie.) Det är faktiskt rätt 
åt honom. Han är så elak jämt.
( Just då tar Krillan bort handen och det syns 
att han har näsblod.)
Marie: Vad läskigt! Han blöder. Nä, jag vågar 
inte hjälpa till. Jag vet inte ens hur man gör. 
Artan: Har ni ingen näsduk? (De andra letar 
i fickorna men hittar ingenting.) Vänta för-
resten! (Artan rotar i sin egen jackficka.) Titta 
ett par rena strumpor! Det duger!
(Han går fram till Krillan som fortfarande 
sitter på marken och räcker över den ena 
strumpan.)
Artan: (Till Krillan.) Här! Håll den här för 
näsan, och så ska du knipa åt ordentligt. Så 
här! (Artan visar på sin egen näsa.) Kan du 
resa dig? Jag hjälper dig! 
Krillan: Nä! Det är inte så farligt! Jag kan väl 
gå själv! Man är väl ingen småunge heller! 
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(Försöker resa sig, men vacklar och vinglar. 
Måste ta stöd mot Artans axel. Då är det Ar-
tan som vacklar.)  
Artan: Simon, hjälp till! Kom, så går vi till 
fröken! 
Berättaren: De vandrar iväg över skolgården 
medan alla glor på dem. (Majken kommer 
jäktande över ”skolgården” med ett oroligt 
uttryck i ansiktet. De möts mitt på scenen.
Barnen gestuikulerar och visar som om de 
berättar något.) Medan någon tar hand om 
Krillan får de berätta vad som hänt. Majken 
berömmer dem för att de gjorde något och 
inte bara låtsades som om inget hade hänt. 
De lämnar Krillan där (Majken och Krillan 
går ut från scen.) och tänker väl inte så väl-
digt mycket mer på det. Dagen flyter på som 
vanligt. (Simon, Marie o Artan hämtar var-
sin ryggsäck o går åt varsitt håll. Marie tar en 
extra sväng över scenen och ser mycket fun-
dersam ut innan hon också går ut.) Men på 
vägen hem grubblar Marie över vad som har 
hänt, på Krillan och Artan. Hon känner igen 
det här, det är hon säker på. Det är som om 
hon har varit med om det förr. Men när? Och 
var? När hon kliver in genom dörren hemma 
kommer hon plötsligt på det! Hon sparkar av 
sig stövlarna och springer in i sitt rum. Där 
tar hon rätt på barnbibeln som hon har i hyl-
lan och börjar läsa.
Berättaren: Dagen därpå möts de i skolan 
igen. (Artan och Marie kommer in från var-
sitt håll.)
Marie: Hej Artan! Jag kom på nåt så häftigt 
igår!!
Artan: Jaha?
Marie: Vet du vem du är lik?!
Artan: Nä… vem då? Zlatan?
Marie: (Fnissar lite.) Hm, ja faktiskt, li-
tegrann det också! Fast jag tänkte att du är 
precis som den barmhärtige samariern!
Artan: (Totalt oföstående.) Den barmhärtige 
vadåförnåt?

Marie: Jo men, han i bibeln!
Artan: Jaha. Eh. Fast jag läser ju inte bibeln. 
Jag är muslim. Håller på att lära mig lite ara-
biska i koranskolan så jag ska kunna läsa 
Koranen så småningom. Bibeln kan jag inte 
nånting om. 
Marie: (Lika förvånad som Artan.) Men Je-
sus vet du väl vem han är i alla fall?
Artan: Ja! Jo! Det är ju han som ni kristna 
tror på. Är det han som är barmhärtig?
Marie: Nä! Men han berättade en historia 
om en samarier en gång. Hur var det nu då? 
Jo! Det var en man som var ute och reste i 
ödemarken och blev överfallen av rövare. 
Han blev liggande halvdöd vid vägkanten 
och två duktiga uppskattade män, de till och 
med jobbade i kyrkan, bara gick förbi ho-
nom utan att våga hjälpa. Men den tredje, en 
utlänning som många rynkade på näsan åt, 
stannade och band om såren på den skadade, 
lyfte upp honom på sin åsna och stannade till 
vid närmaste hotell. Där fick mannen stanna 
tills han blev frisk, och den här samariern be-
talade för alltihop!
Artan: (Fortfarande oförstående.) Ja, det var 
ju bra gjort av honom. Fast vad har det med 
mig att göra? Jag är ju inte ens kristen. Jag är 
muslim. 
Marie: (Suckar lite och kliar sig i huvudet.) 
Åh! Vad svårt det var att förklara det här 
nu då. (Börjar prata igen, MYCKET enga-
gerat!) Jo men, alltså… den där samariern 
var inte heller kristen. Inte egentligen.  Han 
var utlänning och det fanns människor som 
inte gillade honom bara för att han var det, 
utlänning alltså. Ändå hjälpte han den där 
stackarn, som kanske inte ens gillade honom.  
Du är ju från ett annat land och Krillan har 
gått runt och varit elak mot dig i flera veckor. 
Men när han åker på stryk, så är det DU som 
hjälper honom. Om jag hade varit du, så hade 
jag tyckt att det var rätt åt Krillan och låtit 
honom sitta där med sitt näsblod. Du gör ju 
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sånt där som Jesus berättade om. Sånt som 
han tycker att vi ska göra. Det var nästan som 
att vara med i bibeln på riktigt! 
Artan: (Glad men lite generad. )Äsch, det var 
väl ingenting. (Alla går ut från scenen.)
Berättaren: Hur gick det för Krillan då? 
Tja, han blev omplåstrad av skolsyster och 
hemskickad av rektorn. Han blev egentligen 
varken sämre eller bättre av händelsen. Det 
händer fortfarande då och då att han skräm-
mer upp småknattarna i förskoleklassen och 
bråkar med lärarna. Men en sak har ändrat 
sig, han säger inte ett ont ord om Artan eller 
”kosmosbananer” längre. 

BEARBETNING
Samtal i patrullen
-  Hur gick det med gårdagens utmaning?
-  Vad hände i dagens drama?
-  Vad var det som fick Artan att hjälpa Kril- 
 lan, tror du?
-  Hur tror du Krillan kände sig när han fick  
 hjälp av Artan?
-  Har du själv hjälpt/fått hjälp av någon du  
 varit osams med?
-  Gör dagens aktivitet och prata om hur det  
 var.
-  Hur är en god kamrat?
-  Vad innebär det att göra sitt bästa?
-  Ibland talar man om att ”gå den extra mi- 
 len” (Matt.5:41). Vad kan du göra för  
 små extra saker för dina kompisar i dag?  
 Samtala och skriv gärna upp på ett papper. 
-  Läs tillsammans från Luk.10:25-37.
-  Judar (den slagne) och samarierna hade  
 svårt att komma överens. Har du svårt  
 komma överens med någon?
-  Vad riskerade samariern när han stannade  
 hos den slagne?
-  Vad gjorde samariern för något som var  
 det lilla, eller stora, extra?
-  Vad gör du när du gör det lilla extra hem- 
 ma, i skolan i UV-scout…?

-  Prästen och leviten gick förbi den slagne.  
 Varför, tror du?
-  Har du sett någon som behöver hjälp och  
 gått förbi. Hur känner du dig då?
-  Har du sett någon som behöver hjälp och  
 stannat och hjälpt? Hur känner du dig då?
-  När du ser hur samariern gjorde kan du  
 tänka på Jesus. Hur hjälper han den som  
 har det svårt?
-  Hur har Jesus hjälpt och hur hjälper han  
 dig?

Minnesvers
Fil 2:4. ”Tänk inte bara på ert eget bästa utan 
också på andras.”

Bön
Jesus, tack för allt du har gjort och gör för 
oss. Lär oss att se den människa som vi kan 
hjälpa och ge oss mod att stanna till hos hen-
ne. Amen.

Utmaning/Att göra som Jesus
Försök att göra det lilla extra för någon i 
dag. Ex. hugga ved, vattenhämtning, diska… 
även om det inte är du som ska göra det i dag.

Aktivitet
Ledaren gör något extra, något mer, på bi-
belstudiet genom att bjuda patrullen på glass 
eller något annat.

Ordfläta
Placera in orden i ordflätan. Ta gärna ett ord 
i taget i hela patrullen så att ni ytterligare kan 
samtala om bibeltexten.
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1. Älska
2. Jeriko
3. Präst
4. Levit
5. Samarier
6. Medlidande
7. Olja
8. Nästa
9. Barmhärtighet

Facit

En UV-scout är   G O D   K A M R A T

KVÄLLSANDAKT
I dag har vi bl.a. talat om samariern som 
gjorde sitt bästa.
Vi vill nog också göra vårt bästa men ibland 
misslyckas vi.
Precis som man tränar i någon idrott, tränar 
för att bli bättre, så kan man träna sig i att 
alltid göra sitt bästa. 
Tänk inte på att göra för stora saker utan 
börja med de små sakerna. En klok kvinna, 
Moder Teresa, har sagt ungefär så här: ”Det 
viktiga är små gärningar gjorda med stor kär-
lek.”

Genom att träna sig att göra bra saker så går 
det mer automatiskt.
Tänker man mer på andra än på sig själv då 
mår man bättre
Jesus tänkte mer på andra än på sig själv. Han 
förlorade inte på det även om det ett tag såg 
ut så (korset).
Läs minnesversen för i dag: ”Tänk inte bara 
på ert eget bästa utan också på andras.”
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BEARBETNING LEDARSCOUTER
Dagens studie handlar om punkt fem i UV-
scoutlagen. Att göra sitt bästa och vara en bra 
kompis.

Luk.10: 25-37
Vi kanske har hört den här berättelsen rätt 
ofta men när Jesus berättade den reagerade 
människorna med förvåning. Prästen och le-
viten gick förbi mannen. Han kunde ju vara 
död och som präster och leviter fick man inte 
röra vid döda, det var orent. Men samariern 
stannade! Det trodde man nog inte skulle 
hända. Judarna och samarierna avskydde var-
andra och ville inte ha med varandra att göra 
(se faktarutan). Men samariern stannade trots 
att det nog var fara för hans eget liv, det fanns 
ju rövare och banditer på den här vägen. Han 
inte bara stannade, han hjälpte mannen till ett 
värdshus och betalade för honom och hans 
vård. Han var dessutom beredd att betala 
mer om det skulle behövas. Man kan lugnt 
säga att han gjorde sitt bästa.

Matt.5:40-42
Jesus säger till sina lärjungar att vi ska våga 
göra det lilla extra. Våga göra mer än vad nå-
gon ber om. Ibland kan det kännas jobbigt 
och svårt. Jag orkar inte och jag vill inte hel-
ler. Men Jesus ber sina lärjungar att göra just 
detta.
Kanske det handlar om att vara beredd att 
göra så mycket man kan för någon annan 
människa. Det som jag känner som ett stort 
krav kanske bara är en liten sak för någon an-
nan. 

Mark.6:30-31 Det handlar inte om att du all-
tid ska stå beredd när någon vill ha hjälp. Ib-
land behöver vi dra oss undan och vila. Även 
om det finns massor med saker att göra. Jesus 
vet att du och jag behöver vila ibland också. 
Det var därför han sa detta till sina lärjungar. 
Han säger det till dig och mig också.

Att göra sitt bästa handlar om att göra det 
jag kan för att hjälpa andra och vara en bra 
kompis. Små saker i mina ögon kan vara stora 
och få betyda mycket för andra.

Samtalsfrågor:
-  Vad är det viktigaste för dig hos en bra  
 kompis? 
- Varför är en bra kompis just en   
 bra kompis?
-  Finns det några gränser för hur långt man
 kan/ska gå när man gör sitt bästa?
-  Hur lever man ett liv där man inte gör  
 som prästen och leviten? 
- Hur blir det livet äkta och inte teater?
-  Vem är min nästa och vem kan jag vara en
 nästa för?
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Anteckningar
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DAG 4
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BIBELTEXT
1 Mos.1:1-2:4

MÅLSÄTTNING:
Få UV-scouten att förstå innebörden av:
”En UV-scout är djurvän och vårdar natu-
ren.”

DRAMA
Roller: 
Simon
Marie
Simons pappa, Magnus
Maries pappa, Tomas
Berättaren

Rekvisita:
Litet tält, vedpinnar, tändstickor, ryggsäckar, 
sovsäckar.
Godis med papper om, t.ex. en kexchoklad.
”Klippor”, är ju inte säkert att dramaplatsen 
bjuder på. En vanlig hederlig sten duger för-
stås. Om inga stenar finns kan man använda 
ett grått tyg som man draperar lite snyggt 
över marken.
Jacka till Marie.
Keps till Simon

TILL LEDAREN
Idag handlar studiet om vårt ansvar att vårda 
naturen, djuren och skapelsen. En del av oss 
är väldigt miljövänliga och tänker på detta i 
allt vi gör. Andra av oss är raka motsatsen 
och kanske rent av missbrukar naturen. Oav-
sett vem du är så har vi alla fått ett uppdrag 
av Gud att ta hand om hans skapelse.

Herren Gud tog människan och satte henne 
i Edens trädgård att bruka och vårda den.  
(1 Mos.2:15) 

Om vi läser ifrån början av bibeln så märker 
vi att allting börjar gott. Allt Gud skapade var 
gott, det står till slut mycket gott. Gud ville 
sin skapelse och var nöjd med den. Läs gärna 
skapelseberättelsen i 1 Mos.1:1 – 2:4.
Gud har omsorg om hela sin skapelse och 
han har tänkt ut ett bra och riktigt sätt på 
hur det ska fungera. Men i och med att Adam 
och Eva åt av frukten från kunskapens träd, 
syndafallet så blev även naturen och skapel-
sen skadad. Allt fungerar men absolut inte till 
100% som det var tänkt från början.
Gud jobbar på att rädda människan men 

också hela sin skapelse. Hela Guds skapelse 
väntar på en förändring.

Allt skapat har lagts under tomhetens välde, 
inte av egen vilja utan på grund av honom 
som vållade det, men med hopp om att ock-
så skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under 
förgängelsen och nå den frihet som Guds 
barn får när de förhärligas. 
Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i 
födslovåndor. (Rom.8:20-22) 

Fram till när detta sker är det vårt ansvar att 
på bästa sätt vårda och ta hand om hela Guds 
skapelse. För Gud bryr sig om hela sin ska-
pelse både människor och djur. (Ps.36:7b)
 
I Sverige har vi något unikt som vi ibland 
kanske tar för självklart, allemansrätten. Vi 
har rättigheter att få vara i naturen, plocka 
bär och svamp m.m. Men vi får inte göra vad 
som helst. Vi har också skyldigheter. Om du 
vill kan du läsa mer om detta på www.natur-
vardsverket.se/sv/Friluftsliv/Allemansrat-
ten/
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Berättaren: Simon och Marie och deras pap-
por ska ut och campa i naturen. Inget mesan-
de med campingplats här inte! Ett dygn rätt 
ut i vildmarken ska det bli. ”Vildmarken” är i 
och för sig inte mer vild än Perssons kohage, 
men ändå! Den sluttar sakta ner mot sjön och 
där finns en liten sandstrand och fina klippor 
bredvid och flera bra klätterträd. Mer behövs 
ju inte!
(Simon o pappa Magnus möter Marie och 
pappa Tomas mitt på scenen. De morsar och 
hälsar.)
Tomas: Jaha, då drar vi då. Har ni med er 
allt nu? 
Magnus: Ja, det tror jag. (Tittar snabbt ige-
nom sin lilla packning.) Tält, och matsäck 
och badkläder… Kanon!
Simon: Pappa, kom du ihåg sovsäckarna? 
(Magnus slår sig för pannan.)
Magnus: Nej visst nej! Aj då… Ursäkta mig 
ett ögonblick!
Tomas: (Står och rotar bland sina och Ma-
ries grejor.) Hoppsan! Vi har visst också 
glömt sovsäckarna Marie.
Marie: (Ser strängt på sin pappa.) DU har 
glömt dem pappa! Du sa att du skulle ta med 
dem. Jag tog ryggsäckarna. (Båda papporna 
tittar på varann och suckar.)
Tomas: Okej. Vi sticker in och hämtar dem. 
Vänta ni här! (De springer iväg åt var sitt håll. 
Simon och Marie väntar.)
Simon: Det här börjar ju bra förstås…
Marie: Mmmm. När tältade din pappa sist?
Simon: Ingen aning. Typ för hundra år sen 
eller nåt. Det är första gången vi tältar ihop 
i alla fall.
Marie: Samma här. Nu kommer de! (Tomas 
och Magnus kommer springande med sov-
säckarna.)
Tomas: Nu ger vi oss iväg!! (De går en liten 
repa. Här kan man ju dra ett varv runt publi-
ken om den inte är för stor. De stannar en 
liten bit ifrån ”klipporna.”)
Tomas: Puh! Snart framme. Kan vi inte ta 

en liten genväg över åkern? Så slipper vi gå 
så långt. 
Marie: Men pappa! Stopp! Ser du inte att de 
odlar nåt där! Du kan inte gå där o trampa 
ner allt som växer!! Latmask!
Tomas: Oj då! Det tänkte jag inte på. Suck. 
Ja ja, vi går väl runt då.
Simon: (Lite ängsligt.) Du har väl kollat att 
det inte går kor i hagen just nu va???
Tomas: Ja, DET har jag faktiskt kommit 
ihåg. Det är ingen fara. De har bara sin gamla 
tjur här nu. Ferdinand heter han.
Marie: PAPPA!
Tomas: Äsch, jag bara skojade! Ta det lugnt. 
Hagen är tom. Och jag har frågat om vi får 
tälta här en natt och det har Persson lovat 
att vi får!
Simon: Stäng grinden i alla fall. För säker-
hets skull. Så det inte kommer IN nån tjur i 
hagen… eller älg… eller nåt. (De går fram till 
”klipporna.”)
Marie: Åh, här är jättefint! Här kan vi ha täl-
tet! (Hon o Simon börjar genast plocka med 
tältpinnarna.)
Magnus: Titta vad bra! Här ligger ju ett litet 
vedförråd! Är det ok att använda det tror du 
Tomas?
Tomas: Ja, för det sa bonden. 
Magnus: Kanon! Då gör jag upp eld så vi 
kan grilla kvällsmat om en stund! (Han går 
längst ut på klippan och börjar pyssla med 
vedträn och tändvirke. Ska just tända när Ma-
rie får syn på honom.)
Marie: VÄNTA! Varför gör du elden där 
ute?
Magnus: Det är ju gôrfint här! Tänk vad my-
sigt att sitta här på klippan i solnedgången 
och grilla korv!!
Marie: Jamen, man får faktiskt inte elda på 
klippor! 
Magnus: Ja, det vet jag väl egentligen! Men 
det är väl ingen som märker det här?
Simon: Bonden Persson lär märka det när 
hans fina klippor har spruckit. För att du har 
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eldat och sen släckt elden med kallt vatten. 
Förresten finns det ju redan en iordninggjord 
grillplats här!! Den är jättefin!
Magnus: (Lätt irriterad.) SUCK… Okej 
okej. Det var värst vilka poliser vi har med 
oss idag då.
Simon: Det ska ni vara glada för. Annars 
skulle Persson bli ganska arg på er och då blir 
det inga fler tältningar i hans fina hage!
Tomas: Ja fröken, nej magistern! (Han bock-
ar sig och gör honör.) Hm. Det var visst ett 
tag sen vi var ute i naturen Magnus!
Magnus: Ja det var visst det. Ungar, efter-
som ni verkar ha bättre koll än era stackars 
pappor så kanske ni kan hjälpa till så det blir 
rätt här. Får vi lov att tälja grillpinnar?
Marie: Egentligen inte.
Tomas: Hahaaa! Det kom jag faktiskt ihåg 
att fråga! Han sa att det är bara bra om vi 
skär bort lite småsly där borta!(Han pekar.) 
Men vi får inte bryta grenar från stora träd. 
Så grilla korv o pinnbröd kan vi göra ikväll.
Simon: Och bada får vi hur mycket vi vill!
Marie: JAAAA! Det vill jag! Och meta kan 
vi också göra. Eller kunde gjort om vi haft 
metspöet med oss. Vänta! Titta! Smultron! 
Massor av dem!
Magnus: Jag trodde det var Perssons smult-
ron.
Marie: Ja, men bär får man plocka så länge 
man inte går precis runt huset. (Hon sätter 
sig på huk och börjar plocka och stoppa i 
mun.) 
Simon: Nä, jag är sugen på riktigt äkta konst-
gjort godis jag! (Drar upp en kexchoklad eller 
nåt liknande ur väskan. Utan att tänka sig för 
släpper han papperet på marken.) 
Tomas o Magnus: (I kör.) Hallå där! Vad 
gör du nu då?
Simon: (Förvirrat) Vadå??
Marie: (Skakar på huvudet åt Simon och 
skrattar.) Ta upp papperet Simon! Kossor 
gillar inte godispapper.
Tomas: (Låter mycket ”magisteraktig.”) Inte 
fåglarna heller.

Magnus: Och inte rävarna…
Simon: JA, JA, jag fattar! (Plockar upp pap-
peret och stoppar ner det i ryggsäcken igen.)
Marie: Kan vi inte gå på upptäcktsfärd innan 
vi gör kvällsmat?
Tomas: Får vi det då?
Marie: Ja, det får vi. Fast inte på åkrarna och 
inte på Perssons gårdsplan.
Magnus: Nä, vi håller oss till vägar och sti-
gar. Tror ni det har mognat några blåbär än? 
Ta med en liten plastpåse ifall om att!
Tomas: Det gör vi! Och Simon, var glad att 
du inte är en hund.
Simon: Varför då?
Tomas: För då hade jag varit tvungen att 
sätta koppel på dig. (Skrattar)
Simon: (Himlar med ögonen.) Ha ha, jätte-
kul! Ska vi gå nångång eller?
(Alla går ut.)

BEARBETNING
Samtal i patrullen
- Hur gick det med gårdagens utmaning?
- Vad hände i dagens drama?
- Hur gör du när du ska passera en åker med
 t.ex. säd?
- Är det okej att göra saker som är fel om  
 ingen ser dig? (Elda på klippan.)
- Brukar du vänta du med att slänga skräp  
 tills du hittar en papperskorg?
- Om du har djur hemma, samtala om vilka  
 och hur du tar hand om dem.
- Vad tror du Gud tycker om djuren? 
 (Ps.36:7b)
- Varifrån kommer alla djur?
- Vad tycker du att det är för skillnad mellan
 djur och människor?
- Allt i naturen, vem har ordnat det?
- Varifrån kommer du?
- Vad tycker du bäst om i skapelsen?
- Läs Första Moseboken 2:15.
- Får du göra vad som helst i naturen?
- Vad vet du om allemansrätten?
- Vad kan du göra för att vara rädd om na- 
 turen?
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- Hur gör du med sopsortering?
- Hur tror du det kommer att bli med natu- 
 ren i framtiden? Kommer vi att klara av  
 att vårda den så att vi alltid har frisk luft,  
 bra vatten osv?
- Vad har Gud för tankar om dig/oss och  
 övriga skapelsen?

Minnesvers
Ps.36:7b: ”Herre, du hjälper både människor 
och djur.” 
eller 
Ps.104:24: ”Herre, jorden är full av vad du 
har skapat.”

Bön
Gud, tack för din skapelse som vi får leva i. 
Hjälp oss att vara rädda om den. Tack för att 
du en gång skall göra hela skapelsen ny.

Utmaning/Att göra som Jesus
Tänk: I dag ska jag vara särskilt rädd om det 
som naturen ger oss. Jag ska ta vara på mat-
rester och inta bara slänga. I dag ska jag inte 
slänga något skräp på lägerområdet.

Aktivitet
Städa upp där din patrull har bord och mat-
lagningsplats samt i din by för övrigt.

Ordfläta
1. Vem är skaparen? (Apg.17:24)
2. Skaparen är herre över himmel och …. 
(Apg.17:24)
3. Gud är vårt ……… (Apg.17:28) (Förklara 
ordet)
4. Vad gör Gud med sin hand? (Ps.104:28)
5. Herren har gjort allt med….. (Ps.104:24)
6. Sammanhanget handlar om djuren. Gud 
gör så att de äter sig ….. 
(Ps.104:28)
7. Vad gör vi efter nya himlar och en ny jord? 
(2 Petr.3:13)

Facit

En UV-scout är D J U R V Ä N

KVÄLLSANDAKT
Vi lever hela tiden i Gud (Apg.17:28). Han 
är alltid nära oss. Ibland behöver vi sätta oss 
ner, eller promenera (bli närvarande), för att 
tänka på att Gud alltid är nära oss. Ett bra 
sätt att tänka så (bli närvarande) är att be.
Den här veckan är vi mycket ute i naturen. 
Där kan vi se och uppleva mycket av Guds 
storhet, skönhet och generositet. Gud slösar 
sin godhet mot oss. Vart vi än går så möter 
vi hans godhet.
Vårt ansvar är att vårda, att vara rädda om allt 
det fina. Varje gång vi gör/är det så gör vi det 
som Gud vill.
Även om vi kan uppleva mycket av Guds 
skönhet i naturen så kan vi inte lära känna 
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Gud fullt ut på det sättet. Det finns bara en 
genom vilken vi kan lära känna Gud och det 
är Jesus. Han har visat oss hurdan Gud är, att 
Gud älskar oss och vill oss allt gott.
Och Guds godhet innebär bl. a. att han till 
sist kommer att skapa nya himlar och en ny 
jord.
Hurdant tror ni det är där?
Förslag på bibelvers: Joh.3:16.

BEARBETNING LEDARSCOUTER
Idag håller vi oss runt punkt sex i UV-scout-
lagen som handlar om vårt ansvar att vårda 
naturen och vara djurvänner.
Ibland kan det nog vara så att vi tar allting vi 
har runtomkring oss för givet. Det har alltid 
funnits där och kommer alltid att finnas. Men 
faktum är att det inte alltid har funnits. Det är 
någonting som Gud har skapat.
Otaliga är dina verk, o Herre! Med vishet har 
du gjort dem alla, jorden är full av vad du 
skapat. (Ps.104:24)

1 Mos.1:1 – 2:4
Om vi vill kan vi föra en lång diskussion om 
hur skapelsen gick till. Ofta försöker vi män-
niskor förklara hur och då gärna in i minsta 
detalj. Vi vill väldigt gärna få reda på när och 
hur. Bibeln berättar främst om vem som har 
skapat och varför. 
Gud skapade för att han ville ha gemenskap 
med oss. Vi har fått ett uppdrag av honom.
(1 Mos.2:15)
Vi ska alltså vårda och bruka skapelsen, dju-
ren och naturen. Inte missbruka den.

Gud älskar allt i sin skapelse och han vill att 
den ska finnas och fungera på bästa sätt. Han 
bryr sig om sin skapelse. Allt han gjorde var 
gott från början, helt perfekt! Men när Adam 
och Eva åt av frukten från kunskapens träd 
då blev hela skapelsen skadad. Så syndafallet 

påverkade inte bara oss människor utan även 
skapelsen. Allt fungerar inte längre så perfekt 
som Gud skapade det från början.
(Joh.3:16) Genom Jesus försoning, när han 
dog och uppstod blev allting nytt. Vi män-
niskor får gemenskap med honom, blir Guds 
barn och får ett evigt liv, när vi vill tro på 
honom.
Men skapelsen förändras också. Jesus har 
lovat att han ska komma tillbaka och Gud 
ska göra en ny himmel och en ny jord.  
(2 Pet.3:13, Upp.21:1-5)
Detta väntar och längtar skapelsen efter. 
(Rom.8:20-22)
Fram tills det händer är det vårt ansvar att 
vårda och bruka naturen på ett rätt och rik-
tigt sätt.

Samtalsfrågor:
- Varför blir det så lätt att vi missbrukar  
 skapelsen istället för att bruka den?
- Hur tycker du är bästa sättet att vårda na- 
 turen?
- Tror du Jesus skulle sopsortera?
- Tror du Jesus skulle köpa rättvisemärkta  
 varor?
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Berättaren: En av Simons bästa kompisar, 
förutom Marie, heter Adrian.  Adrian är klas-
sens clown. Han är en sån där kille som får 
alla omkring sig att må bra. Hur han bär sig åt 
är det ingen som vet. Det räcker liksom med 
att han är som han är, glad och snäll och lite 
rund. Det enda problem Adrian har, om det 
nu är ett problem, är att han inte kan slåss. 
Det kvittar vem som hoppar på honom. Han 
kan inte försvara sig. Det finns en och annan 
som gärna utnyttjar detta när de får lust att 
klämma till någon. Det är liksom tacksamt att 
ge sig på Adrian.
(Adrian och Simon står och småpratar i ett 
hörn av scenen. Krillan och Matte kommer 
in, mörk i ansiktet, får syn på Adrian och fli-
nar elakt. Han lufsar fram till honom.)
Krillan: Tjena kobran!
Adrian: (Försiktigt) Eeeh… tjena Krillan! 
Krillan: Du, jag tror du har satt brillorna på 
fel ställe. Kobror brukar ha dem i nacken! 
(Matte flabbar, Adrian bara rycker på axlarna. 
Simon blänger på killarna. Krillan sträcker sig 
fram och försöker ta glasögonen från Adrian. 
Adrian rycker till så att glasögonen ramlar i 
backen. Krillan tittar hånfullt på Adrian.)
Krillan: De är bra fula dina glasögon. Det 
är väl ingen som gråter om de skulle råka gå 
sönder? (Krillan lyfter långsamt på foten för 
att trampa på glasögonen.)

Simon: (Ryter plötsligt.) SLUTA KRILLAN! 
(Han kastar sig framåt och knuffar omkull 
Krillan, som ramlar på marken. Simon kas-
tar sig över Krillan och bankar på honom där 
han kommer åt.) Spring Adrian!
Krillan: Vad håller du på med?! Är du inte 
klok? (Matte ger sig in i leken och Simon är 
i hopplöst underläge, men han slåss som en 
tiger ändå. Adrian snappar åt sig glasögonen 
och springer ut.)
Majken: (Kommer inspringande och ropar.) 
Vad är det som pågår här??? Sluta genast! 
Krillan! Simon! Matte! (Hon särar på slags-
kämparna.) Vad händer här egentligen?
Krillan: (Pekar på Simon.) Han blev helt ga-
len! Han bara hoppade på mig! 
Simon: Han tänkte trampa på Adrians glasö-
gon! Han ska alltid tracka folk! 
Krillan: Du ljuger! Jag tänkte inte trampa på 
dem! Jag tänkte plocka upp dem! Han ser ju 
inget utan dem ju, den mullvaden!
Majken: Jaha, nu är det färdigbråkat i alla 
fall! Jag trodde bättre om dig Simon! Du kan 
inte bara anklaga folk så där! Nu är rasten slut 
för er. Ni får gå till era klassrum. NU! (Alla 
tre lommar iväg. Krillan o Matte åt ena hållet 
och Simon åt det andra.)
Berättaren: Men vad hände här? Simon fick 
skulden, fast Krillan var den som började 
bråka. Simon är ledsen resten av dagen. På 

LÄGERAVSLUTNING

DRAMA
Roller:
Simon
Marie
Adrian, klassens clown. Lite rund, med glas-
ögon. Är lite som Alfons Åberg, han kan inte 
slåss. 
Krillan, går i sexan.
Matte, Krillans lika stora och bråkiga kompis. 
Majken
Berättaren

Rekvisita:
Glasögon till Adrian.
Skolväskor till Simon och Marie.
Keps till Simon.
Jacka till Marie.
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väg hem från skolan pratar han och Marie 
om det som hänt. (Simon och Marie kommer 
in på scenen, bärande på sina skolväskor.)
Simon: Vad är det egentligen för vits? Jag 
menar, att sköta sig, vara snäll, ställa upp för 
en kompis, sopsortera m.m. När man ändå 
får skulden får nåt som inte är sant?
Marie: Tja... hurdan vill du vara då? Som 
Krillan? Som retas, slåss och skolkar? Alla är 
rädda för honom och arga på honom. Är det 
sån du vill vara?
Simon: Näää (Marie börjar fnissa.), vad 
skrattar du åt?
Marie: Du är ju som Jesus! Han ställde upp 
för både kompisar och fiender och han fick 
ta skulden för allt möjligt. Du hjälpte Adrian 
och fick ta skulden för Krillans dumheter. 
Simon: Ja men det där har jag aldrig fattat! 
Vad skulle han dö för? Vad hjälpte det?
Marie: (Låter som att det är självklart!) För 
att alla som har tappat bort Gud ska kunna 
hitta honom igen!! Hm! T.o.m. Krillan vill 
han ha. Suck! För det vore nog bra om han 
började gilla Jesus.
Simon: Men sen då? Vad är meningen? Vi le-
ver och sköter oss, går i skolan, är snälla, blir 
vuxna, jobbar, sopsorterar, och sen plopp så 
dör vi. Då har vi skött oss färdigt. Men sen 
då? 
Marie: Det är ju det som är det fiffiga! Sen 
får vi va hos Gud i himlen, jämt!!! Om vi vill 
det förstås. Men han tvingar ju ingen. Och 
om Krillan kommer dit så är han snäll.
Simon: Hur vet du det där?
Marie: Vi har pratat massor om det i kyrkan. 
Det står i bibeln och den är ingen sagobok 
för det säger Jocke på UV-scouterna och han 
vet! Vet du nåt mer det står?
Simon: Nä, vadå?
Marie: Att Gud ska göra en ny jord och nya 
himlar när den här jorden tar slut… Jag tror 
på det i alla fall annars är det ju ingen me-
ning. (De står tysta ett ögonblick o ser fun-
dersamma ut.)

Marie: Hursomhelst så hjälpte du ju Adrian. 
Han kände sig nog lite bättre då! Hoppas 
Krillan har riktigt dåligt samvete nu! Det var 
ju inte ditt fel att fröken inte trodde på dig! 
Du vet ju att du försökte göra rätt. Och det 
vet jag, och Jesus också, faktiskt!!!
Simon: Tja, det är ju alltid något förstås! 
(Han ruskar på huvudet och tittar lurigt på 
Marie.) Kapplöpning??
Marie: Absolut! Sisten hem är en mes! (De 
springer för fullt ut från scenen.)


