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En UV-scout är djurvän och vårdar naturen
Miljöfrågorna är i fokus, på UV-scout-
läger och på många andra håll. WWF:s 
undersökning visar att 80 % av Sveriges 
unga har klimatångest. Oron för klimatet 
har fått nästan hälften av unga männ-
iskor att ändra sitt levnadsbeteende. 
Vi har skapat ett samhälle som inte är 
hållbart. Det kommer ut för mycket gifter 
i naturen, försurning i sjöar, övergödning 
i Östersjön, minskad biologisk mångfald.  
Många människor, inte minst de unga, 
känner oro, hopplöshet och ångest. 

Så kan vi inte bara ta det lite lugnt och 
stressa ner lite med allt det här pratet om 
klimatet? Nej. Löningen är inte att blunda 
och bli passiva. Det här är på riktigt.  
Klimatförändringarna innebär inte bara 
att somrarna blir lite längre och vintrarna 
kortare här i Sverige. Ett av många allvar-
liga exempel är dåliga skördar i Afrika, 
Latinamerika, Asien och södra Europa. 
Höjda havsnivåer och tilltagande storm-
oväder är också en realitet. Det kommer 
ta 100-tals, kanske så mycket som 1000 
år innan den påverkan vi redan åstad-
kommit idag slutar inverka på polarisar-
nas smältning som ökar havens stigning. 
Vi kan inte fortsätta på det här viset. Vi 
behöver någon som styr upp oss eftersom 
vi människor av naturen är lata, kortsik-
tiga och bekväma. Och var finns Gud i 
allt detta?

Låt oss läsa texten från 1 Johannes brev 
kap 3 (översättningen från the Message) 
med tankarna om klimatångest i bakhu-
vudet. 
Kära barn, vi ska inte bara prata om kärlek; 
vi måste leva i kärlek. Det är bara så vi kan 
veta att vi lever på riktigt, lever med Gud, i 
verkligheten. Det är också så vi kan tysta all 
förlamande självkritik (även när det ligger 
något i den). För Gud är större än våra 
oroliga hjärtan och känner oss bättre än 
vi själva. Och, mina vänner, när vi har fått 
det ur världen och samvetet inte längre har 
några fördomar, då blir vi trygga och fria 
med Gud! Då kan vi sträcka fram händerna 
och få vad vi ber om, eftersom vi håller 
hans bud och gör sådant han vill se. 

Till dig som känner klimatångest: Gud är 
större än ditt oroliga hjärta. Låt inte oron 
få ta över. Döva inte ditt samvete utan 
be Gud om trygghet och frihet. Han som 
skapat rymd, skogar, jord och hav har inte 
tappat kontrollen även om vi människor 
tappat kontrollen över vår situation. Låt 
Guds kärlek leda dig så att du längtar 
efter att hålla Hans bud. Jesus sa att det 
främsta budet är att älska Herren av hela 
vårt hjärta och vår medmänniska som oss 
själva. Då måste vi också ta miljöproble-
men på allvar, utan att ångest och dåligt 
samvete som tynger ner oss. Vårt sätt 
att leva påverkar hela skapelsen och jag 
tror att Gud vill se att vi tar problemen på 
allvar. 
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Två bra mediciner mot klimatångest (för-
utom Bibeln): 

• Inhämta kunskap
 Förstå vad som är överdrifter och  
 vad som är verklighet. 
• Gör något konkret   

Köp ett busskort, inför en vegetarisk 
dag, gå med i naturskyddsföreningen. 

Genom att åka på scoutläger gör vi också 
något konkret och verkligt. Det handlar 
inte om eskapism (verklighetsflykt), även 
om det förstås ger en frihetskänsla att 
fly samhällets brus och bilarnas avgaser 
ibland. Genom att vara i naturen ökar vår 
kärlek och förståelse för Guds skapelse. 
Vad vore ett UV-scoutläger utan gräsets 
gröna färg och suset i björkarna? Jag äls-
kar Guds natur. Och jag mår så bra av att 
vistas i den. 

På UV-scoutläger lär vi oss också att 
vi klarar oss med mindre. Mat i magen, 
skydd från regn och vind, värmen från el-
den, trygghet och gemenskap. Dessa sa-
ker står i fokus under en lägervecka och är 
egentligen vad vi behöver för att överleva. 
Allt det andra är radikalt sett lyx, överflöd 
eller rent av onödigt. Det är bra att påmin-
nas om det. 

Gud - låt oss tillsammans hitta modet att 
säga nej till konsumtionskarusellen och 
vara med och påverka samhällets alla 
delar i rätt riktning. Låt oss få visioner och 
drömmar om en bättre värld och tillsam-
mans be om kraften att genomföra dem! 
Ha en härlig lägervecka i Guds underbara 
natur!

Kristus har Segrat – Vi kan Segra!

För att läsa mer i ämnet rekommenderar 
jag Jacob Carlzons undervisning om miljö 
och förvaltarskap som du hittar på 
www.ungtro.com.

Jonas Abrahamsson
UV-scoutkonsulent
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Denna fråga är så pass stor att den 
innefattar hela vårt liv och i princip alla 
de beslut vi fattar. De flesta av er kanske 
arbetar med detta på ett eller annat sätt 
inom UV-scout idag. Förhoppningsvis blir 
detta en väckarklocka för dig som tycker 
ni gör för lite. Det kanske är dags att 
gå vidare ett steg och införa ytterligare 
någon form av miljöarbete hos er.

De miljöområden som man kan arbeta 
med på läger är bl a:

Sophantering
Här finns mycket man kan göra både 
i patrullen/byn och lägret som helhet. 
Jag har hört bra exempel från patruller 
som byggt sin egen sorteringsanlägg-
ning i byn. Våra slaskgropar kan nog 
ofta användas mer än idag. Tänk på att 
hushållspapper och sisalgarn kan läggas 
där.

Inköp
Detta område berör främst staben, men 
beslut här påverkar ofta hela lägret. Pla-
nera gärna inköp utifrån förpackningar,  
krav- och rättvisemärkning, m m.

Kemikalier
Glöm inte att fundera över hur ni gör 
med de farliga ämnen ni handskas med, 
främst under läger och hajker. Vi har 
lampoljor, fotogen, T-röd, tändvätskor, 
m. m. Finns det miljövänligare alternativ 
till det vi använder i respektive kår? Har 
vi satt upp klara regler för hur dessa ska 
förvaras och användas? Finns det sätt för 
oss att minska vår förbrukning? I dessa 
fall är det både vår miljö och vår hälsa 
som kan ta skada om vi fattar fel beslut.

Utbildning och information
Passa gärna på att under lägret lyfta 
fram miljön i något projekt, för alla eller 
delar av lägerdeltagarna.

Ingen kan göra allt - men alla kan göra 
något

Mattias Lindstam

Lyder vi vår UV-scoutlag är ovanstående uttryck sant då det sjätte budet 
lyder ”En UV-scout är djurvän och vårdar naturen”. Skriver vi om lagen 
kanske den skulle avslutas med ”vårdar vår miljö”, bara för att förtydliga 
det skapelseansvar Gud gav oss genom Adam. Frågan vi nu kan ställa är 
om vi i UV-scout har tagit detta miljöansvar på allvar?

UV-SCOUT = MILJÖVÄN?
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Långt fram i höst, när det börjar blåsa 
snålt runt knutarna är det mycket upp-
skattat med ett lägereko hemma i UV-
scoutkåren. Att tillsammans minnas läg-
ret gör att mycket väcks till liv igen. Man 
minns när spagettin kokade fast och när 
Lisa, Stina och Anna sjöng den där
roliga sången vid lägerbålet. 

Detta gör kanske också att man minns de 
goa kvällssamlingarna/andakterna med 
sång och bön, som man hade hemma i 
byn/patrullen.

Börja redan under lägret att förbereda er 
inför ett sanslöst lägereko när höstmörkret 
infunnit sig.
Här följer några små tips att använda sig 
av:
l Ta med en digitalkamera.
l Ta med en videokamera.
l Skriv loggbok/dagbok.
l Samla grejer
l M.m.

ÅTERKOPPLA TILL LÄGRET
Lägereko-eko-eko-eko!
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PATRULLUTRUSTNING

q Gryta 3 lit
q	Gryta 5 lit
q	Stekpanna
q	Visp
q	Stekspade

q Portionsskopa
q	Träslev
q	Förskärare 
q	Potatisskalare
q	Osthyvel

q Smörknivar
q	Diskborste
q	Plastpåsar
q	Diskhanddukar
q	Diskmedel (miljövänligt)

q Vattenhinkar
q	Plastdunkar
q	Tillbringare
q	Dl-mått + ½-litermått
q Galler till eldstaden

q Kryddor
q	Brödkorg
q	Handfat/Sköjbaljor
q	Burkar med tätslutande lock
q	Skärbräda

q Matkorg/matback
q	Handskar till varma gryor
q	Kompass
q	Såg
q	Yxa

q Spade
q	Spett
q	Förbandslåda
q	Tågvirke/sisalgarn
q	Hushållspapper

q	Fotogenlampor
q	Lampolja (miljövänlig)
q Tändstickor
q	Stearinljus
q	Nål, tråd, säkerhetsnålar

q	UV-scoutboken
q	Ledarhandledningen

q	............................................................

q	............................................................

q	............................................................

q	............................................................
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Som UV-scoutledare har man ett stort ansvar, man är ju under lägerveckan 
”ställföreträdande förälder”. För att underlätta denna stora, men roliga 
uppgift, är det bra (för både UV-scouter och ledare) om man följer tipsen 
på detta uppslag. En del kan man gå igenom efterhand, när tillfället ges, 
men en del kan vara bra att gå igenom under första samlingen, före man 
kör igång med spisbyggen, slaskgropsgrävande m.m.  

LÄGERREGLER

För allas trivsel
- Sträva efter att alla tider hålls. 
- Se till att hålla ordning på egna prylar 
och patrullens. Verktygen förvaras på sina 
bestämda platser.
- Lämna aldrig lägerområdet utan till-
stånd.
- Se till att ljudnivån dämpas efter lägg-
dags.

Badvett
På våra läger ges det ganska mycket tid 
för bad. Många älskar att bada och ligga 
i vattnet nästan hur länge som helst. För 
att inget tråkigt ska hända måste det vara 
ordning i badet.

Inga UV-scouter får gå och bada på egen 
hand. Det måste alltid följa med minst en 
ledare till badet. Undvik att alltför många 
badar på en gång. Badschema kanske be-
hövs?

Lägerhygien
Att vara extra noga med hygienen under 
lägerdagarna är viktigt. Att bli sjuk under 
lägervistelsen är verkligen tråkigt och ska-
par mer problem än om man blir det där 
hemma. Man måste därför tänka på att: 
- Tvätta händerna ordentligt efter toa-
lettbesök, före matlagning och måltider. 
Underlätta detta genom att bygga upp 
lämpliga anordningar för detta.
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- Regelbundna toalettbesök förebygger 
magont. Som UV-scoutledare bör man 
kolla upp om UV-scouterna går på toa. 
En del kan hålla sig hela veckan och det 
är farligt.
- Det är viktigt att diska omsorgsfullt. An-
vänd rikligt med varmt vatten.
- Byt kläder regelbundet, och vädra sov-
säcken ofta. Var även här ett föredöme 
som ledare, låt UV-scouterna följa ditt 
exempel.
- Skydda huvudet mot starkt solsken. En 
”lägerhatt” är bra att ha om solen steker.
- Sov ordentligt. Försök att ha fasta tider 
för väckning och nattning; en eftermid-
dagslur är inte heller fel.
- Ta hand om sopor och avfall på ett till-
fredsställande sätt och håll utrustningen 
ren och snygg.

Kniven
Kniven är ett viktigt redskap för oss som 
är UV-scoutledare. Vi behöver den oftast 
när vi ska skära av snören, tälja vandrings-
stavar eller prydnadssaker. Dessutom an-
vänder vi den ibland vid matlagningen. 
Kniven hör ihop med läger och så är det 
också för våra UV-scouter. På läger har 

de oftast med sig en egen kniv. Vi som 
UVscoutledare har här en ansvarsfull 
uppgift att ge rätt ”knivkultur” till våra 
UV-scouter.
- Samla hela kåren under första dagen på 
lägret och förklara vad vi använder kniven 
till och vad vi inte använder kniven till.
- Får man tälja var som helst, eller bara i 
täljrutan? Kanske kan det vara aktuellt 
med ett knivcertifikat för de som har gjort 
knivpunkten i ”Lilla UV-scout boken”. 
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UV-scoutverksamheten leds av ett UV-scoutråd. Rådet består av representanter från 
SAU:s fyra regioner som väljs på regionernas årsmöten. Valperioden är ett år. I UV-
scoutrådet sitter också UV-scoutkonsulenten, tre resurspersoner och en representant 
från SAU-styrelsen. UV-scoutrådet arbetar bland annat med utbildning, ledarinspira-
tion, fördelning av medel från UV-scouts stödkassa, materialproduktion och olika ar-
rangemang inom UV-scout. 

UV-SCOUTRÅDET

Sara Pripp Jonas Davidsson Alma Catoni

Kristoffer Kaspersson Klas-Göran Park
Ordförande

Jonas Abrahamsson
UV-scoutkonsulent

Rickard Sjölander
Sekreterare

Hannah Gunnarsson
SAU-styrelsen

Paulina Zackrisson
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Scoutinvest
En ledarutbildning för ledarscouter födda -04 eller tidigare 
13-15 oktober på Långserums Fritidsgård
Anmälan: senast 23 september till: jonas.abrahamsson@sau.nu alt. 036-306173 
Pris: 495 kr

KURSER OCH  ARRANGEMANG

Steg ETT
En UV-scoutledarutbildning som vänder sig till den som vill ta ett första steg i rollen som UV-scoutledare.
Där något av följande stämmer in:    Programinslag: 
-  Nyvald som UV-scoutledare. - Scoutings och UV-scouts historia. 
-  Förälder som hjälper till UV-scoutkåren. - UV-scouts organisation.  
-  Osäker inför valet att bli UV-scoutledare. - Byggnation, knopar och surrningar.
-  Varit scoutledare i annat sammanhang och - Eldar/eldning
 som vill lära sig om UV-scouts grunder. - M.m. 
-  Är runt 20 år och uppåt. 

Kursen är tänkt som en endagrskurs och genomförs antingen på lokalplanet eller regionalt.  Hör av dig till 
UV-scoutkonsulent, jonas.abrahamsson@sau.nu alt. 036-306173 för samordning.

Växtverk
En ledarutbildning för dig som är 15 år och uppåt. Under 3 helger får du lära dig mer om scouting, 
kristen livsstil, ledarskap och träffa många nya kompisar.
Datum för 2017 är ännu inte fastställda.
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TACK!

Här kommer några glimtar från det ni har 
varit med och hjälpt till med:

Lika villkor till barn i Centralasien 
Tänk dig om du inte skulle ha möjlighet 
att gå till skolan. ”Åh va skönt!” kanske du 
först tänker. ”Då skulle man ju kunna ha 
sovmorgon, spela online-spel hela dagen 
eller hänga med kompisar!” Men om nu 
alla dina kompisar var i skolan och du var 
den enda som satt hemma? Om du visste 
att de fick träffa varandra och fick lära sig 
massa nya saker varje dag medan du inte 
fick vara med? I längden skulle det nog 
inte vara så kul… 

Det här är dessvärre verkligheten för 
många barn och ungdomar i Centralasi-
en, och den enda anledningen är att de 
kanske inte kan gå så bra som andra, eller 
pratar lite annorlunda, och därför inte till-
låts komma till skolan. 
Dilshod föddes med en skada på hjärnan 
som gör att det är svårt för honom att 
styra armar och ben, och därför har  han 
lite svårt att gå. Det tog också flera år för 
honom att kunna prata så att folk förstår 
honom. Men i övrigt är han precis som alla 
andra killar i 8-årsåldern. Han gillar att 
vara med kompisar, han gillar att träna 
och han vill lära sig nya saker. 

Tack vare gåvorna till vårt arbete för att 
inkludera ALLA barn i skolan har nu Dils-
hod fått chans att börja första klass. Då 
jag träffade honom och hans mamma och 
frågade hur det går, sken de bägge upp, 
Dilshod plockade fram sina skolböcker 
och hans mamma berättade hur klass-
kompisarna brukar hjälpa honom, en på 
var sida, för att komma ut och leka med 
dem på rasterna. 
Stort tack alla UV-scouter för att ni vill 
vara med och hjälpa oss så att fler barn 
får gå i skolan och göra andra saker som 
deras kompisar gör!

Stort tack till alla UV-scouter för att ni vill vara med och hjälpa barn i Cen-
tralasien, Egypten, Tchad och Mocambique. Förra året samlade ni tillsam-
mans in drygt 325 000 kronor. Helt fantastiskt!
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Mättare magar & skolböcker i Moçambique

Hej alla UV-ar! Roligt med läger, eller hur? 

I Moçambique, dit era insamlade pengar 
går, har de flesta det som på ett UV-läger 
hela tiden. Man får hämta vatten, lagar 
mat ute, har inga sängar och använder 
toa utan vatten att spola med. Det är ju 
kul och mysigt några dagar, men att ha 
det så hela tiden tar mycket tid och kraft. 

Många flickor har svårt att hinna med 
skolarbetet eftersom det är deras ansvar 
att hämta vatten, ved och mat på åk-
rarna. Månaderna innan skörden, oftast 
januari – mars, har man många gånger 

väldigt lite att äta. Då är det svårt att orka 
med allt arbete och att också hålla sig va-
ken och koncentrerad i skolan. 

Pengarna som ni ger går därför till att 
hjälpa barn att få mat när det är som job-
bigast. En del använder vi också till an-
teckningsböcker, pennor och annat skol-
material. Sådant får man gratis i skolan 
i Sverige, men i Moçambique måste man 
köpa allt själv. Om man inte har råd sitter 
man bara och tittar på när de andra lär 
sig, inte så bra eller roligt! 

Tack för att ni är med och hjälper till så att 
andra barn kan få det lite bättre. 
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Säkra brunnar med rent vatten i Tchad

Hej alla UV-scouter! Jag heter Nicole och 
jag bor fem meter från en brunn som har 
förbättrats med hjälp av de pengar som ni 
samlade in på ert läger förra året. 

Jag är väldigt glad och tacksam över att 
just denna brunn har reparerats. Tidigare 
var jag alltid rädd för att stiga på stockar-
na som låg över brunnen, för jag var rädd 
att ramla i. 

Nu när brunnen har förbättrats och fått 
en brunnskant med cement behöver jag 
inte vara rädd för det längre. Nu kan jag 
snabbt gå dit och hämta upp vatten för 
att tvätta mig och gå till skolan. Innan 
kom jag ofta för sent. Vi har dessutom rent 
vatten nu, vilket gör oss glada. Det är inte 
som tidigare då regnvattnet förde med sig 
smuts och blad som förorenade vattnet 
och gjorde att vi blev sjuka ofta. 

Tack till er alla som har hjälpt oss att för-
verkliga arbetet med att förbättra 
brunnarna!
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LÄGERINSAMLING 2017 - MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

I Tchad har man i många byar grävt 
brunnar för hand. Brunnarna är djupa hål 
i marken och man tar upp vatten med en 
hink. Tyvärr har brunnarna inte alltid lock 
och då kan det hända att barn eller djur 
som t.ex. getter, ramlar ner i brunnen. 
Skräp och annat hamnar också lätt i vatt-
net och när det regnar spolas allt möjligt 
ner i brunnen som gör vattnet smutsigt. 
Regnet gör också att hålet i marken vitt-
rar sönder och öppningen blir bredare och 
bredare. Då måste man hugga stammar 
att lägga över öppningen som man kan 
stå på när man hissar ner hinken för att få 
upp vatten. När man gräver en brunn för 
hand kan den kollapsa och det är svårt att 
komma långt ner, men man försöker ändå 
gräva mellan 15 och 25 meters djup. 

Vi vill med er hjälp vara med och hjälpa 
människor att kunna få rent vatten året 
om. Därför måste de brunnar som finns 
förstärkas och grävas djupare. 

Man bygger också en mur runt öppningen 
ovanpå marken så att det inte ska kunna 
rinna ner smutsigt regnvatten i brunnen 
och så att barn inte kan råka ramla i. Man 
tillverkar och bränner tegelstenar på plats, 
skaffar fram sand och grus och ordnar 
med en murare. 

Det är lätt att tro att alla människor jorden runt har samma rättigheter som vi; att få gå i 
skolan, att få rent vatten från en brunn eller kran, att man räknas som en riktig människa 
även om man har en funktionsnedsättning och att få sina problem rättvist prövade i en 
domstol. Tyvärr lever väldigt många barn i länder och kulturer där de inte har det som vi 
kallar mänskliga rättigheter.
2016–2018 kommer vi fokusera på att förstärka barns mänskliga rättigheter. Vi har delat 
upp det i tre delar så att alla lägerområden kan samla in pengar till alla projekt, fast olika 
varje år. De tre delarna kallar vi Människovärde, Utbildning och Vattenförsörjning. 

Lägerområde 1-3: Vattenförsörjning
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I många länder tror folk att barn föds med 
någon funktionsnedsättning om föräld-
rarna har gjort något fel och att Gud har 
straffat föräldrarna genom att ge dem ett 
barn som inte är ”som alla andra”. Därför 
gömmer många familjer sina barn med 
funktionsnedsättningar och låter dem inte 

gå i skolan eller leka med andra barn. I 
dessa länder finns i stort sett ingen statlig 
verksamhet för barn med funktionsned-
sättningar. Men vi vill hjälpa de barnen 
genom att stödja skolor och förskolor för 
barn med funktionsnedsättningar.

Våra pengar används till att köpa cement 
och allt annat som behövs för att göra 
en betongplatta runt brunnen, förstärka 
öppningen och att bygga muren runt om-
kring öppningen. Ett hälsovårdsteam åker 
också runt och undervisar om hur man un-
derhåller och skyddar brunnarna.  

Tack att ni vill vara med i detta spännande 
arbete! Insatserna betyder oerhört mycket 
för såväl barnen, deras familjer men också 
för dessa fattiga länders väg framåt. 

Lägerområde 4-6: Människovärde
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SAM stöder en skola i Egypten och en 
förskola i Centralasien, som båda har 
specialiserat sig på barn med fysiska och 
intellektuella funktionsnedsättningar. I 
båda fall jobbar man även med att få för-
äldrarna att förstå att det kan finnas olika 
anledningar till att deras barn föddes med 
en funktionsnedsättning och att hitta sätt 
som underlättar för dem att bo och leva 
tillsammans med sina barn och hjälpa 
barnen att utvecklas. 

På skolan i Egypten finns bland annat sy-
klass, musikrum, datasal, snickeriverkstad, 
vävrum och man tillverkar kort och ljus. På 
gården finns ett växthus där man odlar 
sallad och svamp. Salladen säljs till Svens-
ka Institutet. På skolgården finns också en 
butik där man säljer de olika sakerna bar-
nen producerat. På förskolan i Centralasi-
en erbjuder man även diverse hjälpmedel 
som exempelvis rullstolar, som inte bara 

förändrar barnens liv, utan underlättar li-
vet för hela familjen. Eftersom barnen med 
funktionsnedsättningar ses som ett straff  
  från Gud i denna kultur, mår    
  många familjer mycket dåligt.  
  Men på förskolan får föräldrarna  
  möjlighet att träffa en psykolog  
  för att hitta sätt att hantera var 
  dagen, något som är mycket  
  uppskattat. 
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Alla barn har rätt att gå i skolan och få en 
bra utbildning. I Sverige måste alla barn 
gå i skolan, men i andra länder är det inte 
lika självklart. Att barn inte går i skolan kan 
bero på många olika saker. Det kanske inte 
finns en skola där barnet bor, föräldrarna 
kanske inte har råd att betala skolavgiften 
eller en skoluniform, eller så måste barnet 
hjälpa till med arbete hemma. 

SAM stöder en flickskola och mobila 
skolor i Centralasien och hjälper också 
barn i Mocambique med skolmaterial.
På flickskolan i Centralasien kommer 
många av eleverna från fattiga familjer 
och får hjälp med allt från skoluniformer till 
internatkostnader. Det går ca 260 elever 
på skolan och hälften av dem bor på det 
tillhörande internatet eftersom skolan lig-

ger långt hemifrån. I detta land är det fler 
pojkar än flickor som får gå i skolan. Och 
eftersom det inte finns så många kristna 
här, har många kristna det mycket svårt. 
Men genom den kristna flickskolan får tje-
jerna här ändå en bra utbildning. 

I samma land stöder SAM ett skolprojekt 
för en folkgrupp som lever som herdar och 
därför flyttar runt för att hitta bete för sina 
djur. Genom att ha tältskolor som kan 
följa med familjerna får barn som annars 
aldrig skulle kunna gå i en vanlig skola nu 
lära sig att läsa och skriva. I de här mobila 
skolorna är det vanligt att en stor del av 
undervisningen sker på kvällstid eftersom 
både lärarna och eleverna måste arbeta 
med djuren under dagen. 

Lägerområde 7-9: Utbildning
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Därför sker mycket av undervisningen när 
det börjar bli mörkt och ofta i skenet från 
en gasollampa. Många skolor har fått sol-
paneler genom UV-scoutinsamlingen de 
senare åren. Med solpanelerna kan man 
ladda upp lampor som ersätter de gasol-
lampor som användes tidigare. Det gör 
ljuset bättre och minskar risken för olyckor.
Många familjer i Mocambique har inte 
råd att köpa anteckningsböcker och 
pennor. En del av pengarna från insam-
lingen på årets UV-läger kommer att gå 
till detta. 

Skolan är nämligen gratis men om man 
inte har något att anteckna på sitter man 
bara och tittar på när de andra barnen 
lär sig saker. SAM:s missionärer hoppas 
även kunna hjälpa några särskilt duktiga 
men fattiga ungdomar att fortsätta sina 
studier. Det finns nämligen en skola en bit 
därifrån där man får lära sig om snickeri 
och jordbruk, förutom de vanliga ämnena 
i klass 8-10. Eftersom man bor på skolan 
behöver barnen hjälp med kläder, gummi-
stövlar, tvål och tvättmedel, gympakläder 
och busspengar så de kan hälsa på sina 
familjer på loven.
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Många människor kan berätta om hur Jesus 
förändrat deras liv. Det finns många olika 
sätt att lära känna Jesus Kristus. Genom 
bön, bibelläsning, syner, drömmar eller 
undervisning kan vi förstå vem Jesus är och 
vår tro kan växa. Den avgörande frågan är 
ändå inte om vi tror. När Jesus efter att han 
uppstått träffar Petrus på stranden frågade 
han honom inte om han tror. Han frågar 
om Petrus älskar honom. Och det är en 
av de saker vi kan lära oss av Petrus liv: för 
att bli ledare i Guds rike behöver man inte 
vara perfekt, men man behöver älska Jesus. 
Petrus var impulsiv och begick misstag. Det 
största misstaget var att han förnekade att 
han kände Jesus. Trots detta var han den 
givne ledaren efter att Jesus lämnat lärjung-
arna, men först efter att han försäkrat sin 
kärlek till Jesus. 
Först kommer tron, sedan kärleken. 

Den här veckan kommer vi att få träffa Jesus 
i olika situationer. Många människor fick 
sina liv förändrade efter att ha träffat Jesus, 
det kan vi läsa om i nya testamentet. Jesus 
levde ett enkelt liv men hans undervisning 
var inte alltid lätt att förstå för de som lyss-
nade eftersom han ofta talade i bilder och 
liknelser. Hans handlingar och bemötande 
av människor är däremot ofta mycket tyd-
ligt. Han mötte människor i den situation de 
var, utsatta, fattiga och sjuka och ofta fick 
det en stor inverkan på deras liv. Vi kommer 

att få möta några av dessa människor un-
der denna vecka. Förhoppningen är att de 
kan lära oss mer om vem Jesus var och hur vi 
kan lära känna honom bättre idag. 
Vi kommer också att möta Lina och Otto 
som är två barn som med tant Elsas hjälp 
får fundera kring vardagliga situationer 
som kopplas till en bibeltext från Nya testa-
mentet där Jesus möter olika människor. 

Till dramagruppen
Tänk på att tala långsamt och tydligt så att 
alla hör. Stressa inte utan ta det lugnt.  
Denna presentation av karaktärerna kan 
göras på invigningen eller före första da-
gens drama: 

Det här är Otto. 
Han har koll på läget. Han är välklädd (i 
fluga och lackskor) och smart. Han kommer 
ofta med en bok under armen och pratar 
som en vuxen fast han är ett barn. Han är 
uppvuxen i en kristen familj så för honom är 
det självklart att tro på Gud och gå i kyrkan. 

Lina är en sprallig tjej som inte varit med på 
söndagsskolan, så hon vet inte så mycket 
om bibeln som Otto. Hon har lockigt hår 
och är vetgirig. Hon har färgglada benvär-
mare och plåster på knäna eftersom hon 
slår sig ibland när hon har lite för bråttom. 
Hon är alltid på hugget och nyfiken på sa-
ker. Otto och Lina är kusiner. 

INLEDNING - TILL LEDARE

TRÄFFA JESUS!
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Elsa är en klok kvinna med grå lockar med 
glasögon långt ner på näsan. Hon älskar 
Jesus och är en riktigt go kyrktant. Hon bor 
mellan kyrkan och gatan som Otto och 
Lina bor på som dom går alltid förbi henne 
på vägen hem från UV och skolan. 

Till ledare
Förbered dig genom att läsa igenom frå-
gorna och fundera på hur du bäst lägger 
upp tiden i patrullen efter dramat så att det 
passar din patrull. Frågorna är en hjälp att 
få igång ett samtal om dagens tema. Ge-
nom att prata i patrullen kan scouter och 
ledare dela med sig av tankar och erfaren-
heter vilket kan vara betydelsefullt. Glöm 
inte att läsa det föreslagna bibelordet och 
be en bön tillsammans innan ni fortsätter 
med aktiviteterna.  Vill du ha mer att bear-
beta i patrullen kan du välja att använda 
materialet för ledarscouterna även i UV-
scoutpatrullen.  

Fördjupning för ledarscouter
Bibelstudiematerialet för ledarscouterna är 
till för att ge en grund för fortsatt bearbet-
ning av texten. Det ger ramar och poänger 
där man kan välja vad man vill utveckla vi-
dare. Fokusera gärna särskilt på någon del 
och få en röd tråd i studiet. Försök gärna få 
med egna vinklar och reflektioner som för-
stärker bibelordet. Varje dag finns förslag 
på en aktivitet och några frågor som man 
kan använda för att skapa delaktighet i stu-
diet. Försök också göra ungdomarna del-
aktiga med läsning eller egna frågor kring 
texten. Vill du ha ett bollplank för studiet så 
finns Simon Manfredsson till hands:
simon.manfredsson@gmail.com 

Lycka till! 
/Arbetsgruppen med Alma Catoni, Simon 
Manfredsson, Simon Fjällman, Klara Bro-
man och Jonas Abrahamsson
Illustrationer: Emelie Jägerström
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DAG 1 

SACKAIOS
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Roller
Otto, Lena, Elsa, Sackaios och Jesus.  

Rekvisita
Stolar/bord till Elsas ”hus”.  Gula uv-
halsdukar/uv-skjortor, ett träd eller något 
som kan symbolisera trädet som Sackaios 
klättrar upp i. Tidstypiska kläder (mantlar) 
till Jesus och Sackaios. 

Placering: 
Lena och Otto kommer in från sidan. Elsas 
”hus” med bord/stolar står på ena sidan 
av scenen så att bibeldelen i dramat spe-
las upp på andra sidan scenen. 

(Otto och Lena är på väg från UV)
Lena: Det va kul på UV idag, visst var det? 
Otto: Ja det är bra att vi lär oss hur man 
använder yxan så vi kan det när vi ska på 
läger. 
Lena: Ja, eller hur!? Kolla här, så här hål-
ler man yxan och så står man så här brett 
med benen så att man inte hugger sig i be-
net. (Lena visar hur man står och hugger, 
utan yxa). 
Otto: Ja det ser ju bra ut Lena. Men visste 
du att när man tillverkar en yxa av en stål-
bit. Och man  måste man värma stålbiten 
i en ugn på 1200 grader så att stålet blir 
rödgult av värme. Sedan kan man börja 
smida stålbiten så att det blir ett yxhuvud. 
Lena: Oj, (förvånat) 1200 grader det är 
väldigt varmt. Ingen ugn man bakar bullar 
i direkt.
Otto: Verkligen inte. de skulle bli till kolbi-
tar direkt. Och sen slipar man eggen på 

yxan så den blir vass. Och sen måste man 
härda yxan.   
Lena. Hurdå härda menar du? 
Otto: Jo man värmer upp yxhuvudet igen 
till 820 grader och sen kyler man den i 
kallt vatten. Då blir stålet härdat. alldeles 
hårt så att det håller att hugga ved med i 
många år. 
Lena: Där ser man. Men du här bor ju 
Elsa. Ska vi hälsa på?
Otto: Ja det gör vi. 

Lena och Otto: Hej Elsa är du hemma? 
Elsa:  Javisst ungar kom in, hur har ni det?
Lena: Jo det är bra, vi pratar om yxor å 
sånt. 
Otto: Ja, och härdat stål. 
Elsa: Jaha, det säger ni. 
Lena: Ja vi har fått lära oss om yxor på UV 
idag. 
Elsa: Ja det är bra det. 
Otto: Men….. det som inte är så bra det 
är Nalle. 
Elsa: Vem är det då?
Lena: Det är en kille i våran patrull, han är 
så jobbig. 
Elsa: Jaså?
Otto: Ja man kan säga att han är lite här-
dad… som stål. 
Lena: Ja han är så kaxig, han svarar inte 
när man pratar med honom det verkar 
som att han barar bryr sig om sig själv. Jag 
tror att han är så kaxig för att han har all-
tid mycket pengar i sin plånbok. 
Otto: Och så är hans pappa kusin med 
Danny Saucedo.  
Elsa: Jaha ja. Det får mig att tänka på 
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Sackaios. 
Lena: Är han också kusin med Danny 
Saucedo? 
Elsa: Nej, han levde på Bibelns tid och han 
var väldigt rik. Och lite härdad han också 
kan man nog säga. 
Otto: Berätta mer!    

(Elsa berättar samtidigt som Sackaios 
kommer in på scenen )
Elsa: Sackaios bodde i Jeriko. Han var illa 
omtyckt för han var girig, och väldigt rik. 
Han bodde i ett stort fint hus och hade 
mycket tjänare. Han var så rik eftersom 
han jobbade på tullen och kunde ta myck-
et betalt av dem som ville komma in i sta-
den. 
En dag hörde Sackaios att Jesus skulle 
komma till Jeriko. Han var mycket nyfiken 
på vem Jesus var. så fort han var klar på 
jobbet så sprang till Stora gatan i Jeriko 
där han hört att Jesus skulle komma gå-
ende. Men han såg ju ingenting efter-
som han var så kort. Han fick en idé, han 
klättrade upp i ett träd. Plötsligt såg han 
mycket bättre. Och då kommer Jesus fram 
till trädet. 
Jesus: Hej Sackaios!
Sackaios: Eehh, hej (lite tveksamt)
Jesus: Kom ner från trädet, jag vill se var 
du bor.
Sackaios: Ok, va kul!
Elsa: Jesus följer med Sackaios hem och 
de äter middag tillsammans och pratar 
om lite allt möjligt. Efter ett tag säger 
Sackaios.
Sackaios: Det är något jag vill säga Jesus. 

Du vet att jag är rik men jag har inte så 
mycket vänner. Nästan inga alls faktiskt. 
Nu förstår jag vad som är viktigt och det 
är inte vara rik som jag trodde. Jag tänker 
ge bort hälften av mina pengar till fattiga 
och om jag lurat någon tänker jag betala 
tillbaka fyra gånger mer än jag tagit. 
Jesus: Det låter bra Sackaios, idag har du 
och din familj blivit räddad!
Sackaios: Jippie! (Jesus och Sackaios 
springer ut tillsammans)

Otto: Jaha, jag tror jag förstår. 
Elsa: Gör du?
Otto: Ja, och jag tror du menar att man 
måste ge människor en andra chans.
Lena: Precis det tror jag också. 
Elsa: Japp, ni har rätt. Vi ska försöka göra 
som Jesus eller hur? Och han var väldigt 
bra på att ge människor en andra chans. 
Lena: Ok, vi ska försöka. 
Elsa: Mer kan jag inte begära. Skynda er 
hem nu!
Otto och Lena: OK!
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Samtalsfrågor 
Läs Luk 19:1-10 tillsammans. 
- Vem var Sackaios och varför tyckte  
 människor så illa om honom?
- Varför tror ni att många människor  
 tycker att det är så viktigt med pengar  
 och till och med lurar andra för att bli  
 rika?
- Kanske var det så att Sackaios blivit  
 mobbad för att han var så kort, där 
 för brydde han sig mer om pengar än  
 om människor. Varför tror ni att   
 Sackaios ändrade sitt liv och gav bort  
 så mycket pengar till de fattiga efter  
 att han träffat Jesus? 
- Vad skulle du göra om du var miljonär? 
- Har du gett pengar till någon fattig?

Minnesvers 
• 1 Tim 6:18

Aktivitet
Dela med dig…
Ni behöver: Träbitar, russin och en tärning
Ge varje scout en träbit. Varje träbit är 
värd 5 russin (eller annat gott). Varje scout 
slår i tur och ordning tärningen. Vid 6 eller 
1 får man ta en träbit av någon annan. När 
ni har kört ett tag så återknyt till Sackaios 
som efter mötet med Jesus gav tillbaka det 
han hade tagit. Se till att alla får tillbaka 
en träbit och lös in dem emot 5 russin. 

Kluringen
Kan du lösa chiffret?

Lösning: Dela med sig (byt ut bokstaven 
mot den bokstav som kommer efter i alfa-
betet)

CDKÖ   LDC   RHF
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Fördjupning ledarscout 
Läs luk 19:1-10 tillsammans 
Börja med att måla upp beskrivningen av 
vem Sackaios var. Låt ungdomarna prata 
med varandra om andra människor i de-
ras närhet som skulle kunna liknas med 
Sackaios. 

Jesus ger oss en ny chans. v.9-10
Jesus dömer inte Sackaios även om han 
är en ohederlig tulltjänsteman utan ser 
en människa i behov av förlåtelse och en 
ny chans. Han hade däremot alla andra 
emot sig och var troligen mycket ensam. 
Jesus möter flera människor i NT på lik-
nande sätt. Äktenskapsbryterskan (Joh 
8:11), m.m. 
• Var det rätt av Jesus att möta Sackaios 
trots vad han gjort?
• Är det lätt att vi dömer människor efter 
deras handlingar och inte ser människa 
som Gud vill möta?

Jesus bjuder in oss till gemenskap. v.5-6
Lägg märke till att det är Jesus som är ini-
tiativtagare i mötet med Sackaios. Det är 
Jesus som stannar och kikar upp på Sack-
aios på ett sätt som ingen brukar göra. 
Sackaios var kort och satt ofta vid porten 
till Jeriko och tog ut för höga tullavgifter. 
Detta gjorde att hela folket var emot ho-
nom och att de både bokstavligen och 
bildligt såg ner på honom. Jesus ser inte 
bara Sackaios utan ger honom en uppma-
ning. “Sackaios, skynda dig ner, ty i dag 
måste jag komma och stanna i ditt hus.”

Sackaios hade nu valet att säga ja eller nej 
till inbjudan från Jesus. På samma sätt fick 
också lärjungarna samma inbjudan till ge-
menskap med Jesus. Följ med och se! (Joh 
1:39), Följ mig (Matt 4:19-20)

Också vi får samma inbjudan idag utav 
Jesus (Joh 1:12).
Sackaios valde att svara ja. Sackaios skyn-
dade sig ner och tog emot honom med 
glädje. 
• Hur väljer du att svara på inbjudan  
 från Jesus? (egen reflektion)
• Vad kan göra det svårt att bjuda in 
 Jesus i sitt liv?
• Är det svårt att ta emot inbjudan från  
 Jesus om man vet att man gjort   
 dumma saker?

Mötet med Jesus förändrar hela livet. v.8
Att Sackaios svarade ja på att ta emot 
Jesus i sitt hem förvandlade hela hans liv. 
Han fick ta emot förlåtelse och frälsning. 
Men även hans handlingar förändrades 
radikalt. I gemenskapen med Jesus kunde 
han inte fortsätta att vara oärlig utan han 
började istället ge åt de fattiga och betala 
tillbaka till dem han lurat. Mötet med Jesus 
förändrar även våra liv. När vi umgås med 
Jesus så formas vi genom den Helige ande 
efter Hans vilja. Vi kan inte längre göra det 
som är orätt utan Guds närvaro tvingar 
oss att göra det rätta. Andens frukter Gal 
5:19-23, Göra gott, Ef 2:10, 1 tim 6:18.
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Att möta Jesus och bjuda in honom i sitt liv 
förändrar hela livet till det goda som Gud 
hade tänkt en gång. Om alla hade haft 
Jesus som förebild så hade världen sett 
annorlunda ut. Fortsätt leva i gemenskap 
med Jesus. Det påverkar både dig och din 
omgivning. Precis som Sackaios beslut på-

verkade både hans eget liv och alla dem 
som han slutade att lura.

• Hur påverkar det livet att följa Jesus?
• Hur skulle världen se ut om alla följde  
 Jesus?

ANTECKNINGAR
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DAG 2

STORMEN
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Roller
Otto, Lina,Elsa, Lärjungar och Jesus
Rekvisita
Två kåsor, en låda eller något som kan 
symbolisera en båt.

Otto och Lina är på väg hem från skolan. 
Lina är ledsen. Hon går ihopsjunken och 
suckar bekymrat. Otto pratar på om mat-
teprovet som de har haft idag.

Otto: Asså uppgift fem var ju jättelätt. Du 
vet den som handlade om det stora trädet 
som man skulle räkna ut åldern på.
Lina: Mmm
Otto: Jag har lärt mig att när det är långt 
mellan årsringarna, det är när det är som-
mar för då växer trädet mycket och när det 
är...
Lina: NÄ JAG VILL INTE PRATA OM 
MATTEPROVET MERA!
Otto: Vad är det med dig egentligen? Du 
har ju inte varit dig själv på hela dagen...

(Otto blir lite sur på Lina och tar lite av-
stånd. De går tysta in hos Elsa)

Otto: Hallå HallåÅÅ? Elsa?
Elsa: Nämen, ser man på? Otto och Lina, 
så roligt att ni kommer förbi.

(De sätter sig ner och Otto börjar berätta 
om matteprovet för Elsa, Lina ser ledsen 
ut)

Elsa: Hur är det fatt Lina? Det verkar som 
att det är något som bekymrar dig?

Lina: Nja, jag har bara lite ont i magen... 
och så gick matteprovet idag jättedåligt, 
och jag bråkade med min bästa kompis 
Anna idag på rasten, och hemma så har 
min lillebror fått vattkoppor och jag tror 
att min hamster håller på att bli sjuk!
Elsa: Nämen göta-petter! Oj oj oj, var inte 
Ledsen Lina. Jag ska hämta lite saft åt er 
båda, sätt er här och vila lite.

(Elsa går och hämtar två kåsor, när hon 
kommer tillbaka så har hon en bibelberät-
telse att berätta om)

Elsa: Ibland så händer allt på samma 
gång och då kan livet kännas som en or-
dentlig storm. Jag kom och tänka på en 
berättelse i bibeln som passar bra att be-
rätta nu.
Elsa: Jesus och hans lärjungar stod på 
stranden och Jesus bestämde att de skulle 
åka över till andra sidan sjön. De hoppade 
i båten och åkte ut på sjön. Det blev kväll 
ute på sjön och Jesus la sig för att sova på 
båten. Under tiden så blåste det upp till en 
ordentlig storm med stora vågor. Plötsligt 
börjar det komma in vatten i båten. Lär-
jungarna blev rädda och de trodde att 
båten skulle gå under i vågorna. De be-
stämde sig för att väcka Jesus. 

(Här kan man låtsas att publiken är havet 
som får vara vågor och gunga när det är 
storm.)

Lärjunge: Jesus! Vakna! Vi går under!
Jesus vaknar och säger till havet med 
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sträng röst
Jesus: Tyst! Var stilla!
Och vågorna la sig, vinden slutade blåsa 
och havet blev helt lugnt igen.

(Tillbaka till Otto, Lina och Elsa)

Lina: Vad har det här att göra med att 
det gick dåligt på matteprovet och allt det 
där?
Elsa: Ja det handlar kanske inte så mycket 
om matte egentligen, men ibland så blir 
livet som en storm. Som du beskrev förut 
Lina. Allting händer på samma gång och 
man vet inte vad man ska ta sig till. Då kan 
man göra som lärjungarna och be Jesus 
om hjälp. För Jesus stillar stormen, även 
om det är så att det är storm i våra liv och 
inte på havet så kan han hjälpa oss.
Lina: Så Jesus kan hjälpa mig nu när allt 
är så jobbigt?
Elsa: Ja precis!
Otto: Jag kan en låt som går såhär (otto 
sjunger:) Med Jesus i båten är jag trygg 
mitt i stormen...
Elsa: Ja men det stämmer ju, för när Jesus 
är med så behöver vi inte vara ledsna eller 
rädda. Ska vi sjunga den tillsammans?
Lina och Otto: JAA!

(Elsa tar upp allsång, med rörelser)

Lina: Men det är ju jättebra, nu känns det 
faktiskt lite bättre.

(Otto och Lina säger hejdå till Elsa)

Samtalsfrågor
Läs igenom Luk 8:22-24 tillsammans. 
- Vilka saker brukar göra dig ledsen?
- Vad brukar du göra när du är ledsen?
- Har du någon som kan trösta dig?
- Vad är ditt bästa tips för att trösta nå 
 gon annan som är ledsen?
- På vilket sätt kan Gud hjälpa oss när vi  
 har det jobbigt?

Minnesvers
Fil 4:6

Aktivitet 
Jesus hjälper oss när det är stormar
Ni behöver: En bunke med vatten, sugrör, 
båt (t.ex träbit)
Ställ bunken med vatten i mitten. Varje 
scout får välja en svårighet som man kan 
hamna i. Lägg ”båten ” i bunken. Sen får 
en efter en scout säga sin svårighet och 
börja blåsa på ”båten ”. Tillslut blåser alla 
i bunken och båten får svårt i ”stormen”. 
Lägg plast eller ett lock (helst genomskin-
ligt) på bunken medans de blåser. Nu blir 
det lugnt för båten även om svårigheterna 
inte försvinner. Jesus hjälper oss igenom 
svårigheter och stillar stormen.
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Kluringen
Kan du lösa chiffret? 

Lösning: Uppmuntran (Tänk sms på 
knapptelefon. Två tryck på siffran 8 blir U. 
En tryckning på 7 blir P osv)

Fördjupning ledarscout 
Läs Luk 8:22-25 tillsammans. 
Börja med att sjunga sången ”med Jesus 
i båten” och gunga tillsammans. Förklara 
hur svår situation de var i egentligen. De 
var rädda för sina liv och hade svårt att le 
mitt i stormen även om de faktiskt hade Je-
sus med sig mitt i stormen. 

Jesus är med oss i svåra situationer. 
V. 22-23
När Jesus och lärjungarna skulle åka över 
vattnet till andra sidan sjön så går Jesus 
och lägger sig. När de är på väg över 
blåser stormen upp. Detta skrämmer lär-
jungarna som blir rädda. De har vandrat 
med Jesus under en längre tid men även 
om Gud själv är med i båten så känner de 
rädsla för stormen.

Det finns situationer i livet där det kan kän-
nas som att Gud sover. Där händelser runt 
omkring gör att det känns som att ”båten” 
tar in vatten. Gud har inte lovat oss att 
slippa undan svårigheter men att Han ska 
vara med oss genom dem (ps 23:4, Matt 
28:20). Det viktiga är att ha med Jesus i 
båten och inte kasta honom över bord. 
Gör som lärjungarna gör, tala med ho-
nom och låt honom hjälpa till.

• Hur har man med Jesus i båten?
• På vilket sätt är Jesus med i våra 
 stormar i livet?

88   7   7   6   88   66   8   777   2 
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Stormen stillas i mötet med Jesus. V. 24
När lärjungarna blir rädda så går de till 
Jesus. De har tidigare hört hans undervis-
ning och förstått att det är bra att vända 
sig till honom i alla situationer (Matt 
11:28). Jesus talar till vågorna och vinden 
och det blir lugnt. Jesus bevisar igen för lär-
jungarna att han är Guds son med kontroll 
även över naturlagarna, liksom när Gud 
delade röda havet för Moses (2 mos 14:21, 
Ps 89:9, Ps 106:8-10). Gud har makt att 
stilla stormar i våra liv. Vi får vända oss till 
honom.

- Har du varit med om att Gud har stillat  
 någon storm i ditt liv?
- Kan det upplevas ibland som att Jesus  
 sover i båten, att Gud är tyst och inte  
 svarar på bön?

Lärjungarnas tro växer i mötet med Jesus. 
V. 25
Att tro innebär att lita på Jesus. Lärjung-
arna hade vandrat ett bra tag med Jesus 
och förstod allt mer vem Jesus var, men de 
litade inte på honom utan de blev rädda. 
Därför frågar Jesus dem ”var är er tro”? 
Varför litar ni inte på mig?. Lärjungarna 
tvivlar gång på gång och deras tro får 
växa. Tomas tvivlaren behövde till och 
med möta Jesus efter uppståndelsen för 
att förstå vem Jesus var. (Joh 20:27-28).

Att tro innebär inte att gissa om Gud finns, 
ungefär som att man tror att det blir regn 
idag. Utan begreppet för tro i grundtexten 
(grekiska) innebär att lita på Honom i li-
vets alla skeenden. Tron är, liksom hos lär-
jungarna, något som allt mer växer när vi 
är med Jesus. Vi får helt enkelt följa Jesus, 
komma med och se, och då växer sig tron 
allt starkare (Joh 1:39, Matt 4:19-20).  

Att bestämma sig för att tro är som att 
stoppa ett senapskorn i marken. Sedan 
växer det allt mer när det får vatten och 
solljus. Tron får näring att växa genom att 
bl.a. studera Bibeln, be, sjunga lovsång, 
prata med varandra om tro och gå i kyr-
kan.

• Känner ni igen er i lärjungarnas svårig 
 het att tro i svåra situationer?
• Vad tvivlar du oftast på i tron?
• Hur kan ni hjälpas åt att växa i tro?’

Berätta gärna din egen väg till tro, ditt för-
sta “möte” med Jesus och hur din tro har 
växt tills idag. Hur och varför har din tro 
växt?
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ANTECKNINGAR



36 

DAG 3 

BRÖDUNDRET
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Roller
Otto, Lina, Elsa, lärjunge, pojke, Jesus
Rekvisita
Mariekex eller liknande. en kopp te. 

Otto och Lina kommer springande hand 
i hand och sjunger: - Herre tack att du som 
gett oss livet också ger oss maten på vårt 
bord… 

(De stannar upp och Lina frågar)

Lina: Men hallå, Otto. Varför sjunger vi 
det här egentligen? 
Otto: Ja men det var ju den sången vi 
sjöng innan vid fikat på UV....
Lina: Ja det är klart jag vet det men varför 
ska vi sjunga för maten? Den hör väl ändå 
inte?
Otto: jo men det är ju såklart att man ska 
sjunga för maten. det har man ju alltid 
gjort… Det gör man ju i kyrkan!
Lina: Men varför gör man det då? Det 
kan ju inte vara en anledning att sjunga 
bara för att man alltid har gjort det?
Otto: Nej det har du ju rätt i, vi har alltid 
gjort det hemma så jag tänker inte på det. 
Men nu är vi faktiskt snart utanför Elsa, 
ska vi springa in och kolla med henne? 
Hon brukar ju ha bra svar!

(De börjar gå mot tant Elsas hus)

Lina: Ja det gör vi! (De ser Elsa sittande 
på sin trappa med en kopp te)
Lina: Kolla hon sitter ju redan ute på trap-
pan och dricker te! (De går och sätter sig 

på trappan med Elsa)
Båda: Hej Elsa!!
Elsa: Nämen hej, vad trevligt att ni kom-
mer förbi och hälsar på! Vill ni ha ett glas 
saft?
Lina: Ja tack gärna! (Elsa går och hämtar 
två kåsor)
Otto: Du Elsa, Vi har en liten fundering, 
idag på scouterna sjöng vi en sång före 
fikat och sen frågade Lina mig varför vi 
gjorde det. Jag har inte tänkt på det för 
det har vi ju alltid gjort hemma, men vet 
du varför man gör det?
Elsa: Jaa du Otto, det är nog som du sä-
ger att vi ofta bara sjunger de där sång-
erna utan att faktiskt tänka på texten. Tex-
ten i den sången ni sjöng är ju “Herre tack 
att du du som gett oss livet också ger oss 
maten på vårt bord….”
Det får mig att tänka på en gång när Jesus 
gav mat åt väldigt många människor! Så-
här gick det till då:

(Elsa berättar medans Jesus och lärjung-
arna kommer in.)
 
En gång när Jesus och hans lärjungar 
reste över Galileiska sjön såg dom att det 
stod massvis med folk på stranden och 
väntade på dom. 

(Lärjungarna pekar ut mot publiken och 
ser förvånade ut) 

Folket hade kommit för att höra på när 
han pratade och se när han botade sjuka. 
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(Jesus botar någon) 

När det sedan började bli kväll kom lär-
jungarna till jesus och sa.
Lärjunge: Folket börjar bli hungriga, vi 
måste se till så att de får mat!
Jesus: Ta och se er omkring och se vad ni 
kan få tag på. 
Lärjunge: Kolla här hur mycket folk det 
är som sitter här, det går ju åt jättemycket 
mat för att man ska mätta alla dom här. 
De hittade bara en lite pojke med fem bröd 
och två fiskar. De förde fram pojken till Je-
sus och sade
Lärjunge: Det här är allt vi kunde få tag 
på. 
Jesus: Det blir bra!

Elsa: Då tog Jesus brödet och fiskarna och 
tackade Gud för det och välsignade det, 
sedan gav de åt alla som var där och det 
räckte så alla blev mätta och det blev till 
och med mat över efteråt.

(Lärjungen och Jesus delar ut något, typ 
Mariekex, till de som sitter på första raden)

(Tillbaka till Otto och Lina.)

Otto: Om varje bröd väger 1000 gram 
och vi hade 5 stycken och dom skulle dela 
det på 5000 personer, då får dom alltså 1 
gram bröd per person och det blir man ju 
inte mätt på! 
Lina frågar: så vi tackar för maten för att 
den inte ska ta slut och för att vi ska bli 
mätta?

Elsa svarar: Ja, men också för att påminna 
oss om att vara tacksamma för det vi har 
och att bjuda in Gud i våra liv. Tänk också 
på att Gud kan göra under med det lilla, 
precis som pojken med bröden och fiskar-
na. 
Vi har ju väldigt mycket att vara tack-
samma för här i livet och att ibland bara 
stanna upp och tacka är en väldigt bra sak 
att göra. Vad är ni tacksamma för?
Otto: Jag är tacksam för mamma och 
pappa och min astronomibok.
Lina: Jag är tacksam för min hamster och 
att vi får bo i ett tryggt land.
Elsa: Ska vi ta och be tillsammans och 
tacka för det vi har. 

(Elsa ber en kort tackbön ihop med Otto 
och Lina)

Lina: Det är skönt att be. 
Elsa: javisst är det. Vet ni vad, det här på-
minner mig om….
Otto: Oj, vad klockan går, vi måste 
springa!

(Otto tar tag i Lina och de springer iväg)

Lina och Otto:  Hejdå! 
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Samtalsfrågor
Läs Joh 6:1-13 tillsammans. 
- Hur många olika middagsböner/
 sånger kan ni?
- Brukar ni tacka Gud för maten innan ni  
 äter ?
- Varför tycker ni att man ska tacka för  
 maten?
- Vad har ni att vara tacksamma för i
 livet?
- Tror ni att det stämmer att hemligheten  
 till att bli lycklig är att vara tacksam? 
- Hur tror ni att det gick till när Jesus gav  
 mat till över 5000 människor med
 bara 5 bröd och 2 fiskar?

Minnesvers
• Ps 9:2

Aktivitet
Ni behöver: penna och papper
Skriv saker som scouterna är tacksamma 
för. Prata sen om hur många i världen som 
inte har det du är tacksam över, t.ex. kun-
na äta sig mätta, och hur ni skulle kunna 
hjälpas åt att fler kan få ta del av det ni är 
tacksamma över. alla har något litet att 
bidra med, be att Gud ska välsigna det så 
många får hjälp.

Kluringen 
Kan du lösa chiffret? 

Lösning: Tacksamhet (varje bokstav har 
ersatts med två andra, se bild nedan. 
Börja med U och följ raden ner tills du mö-
ter u-raden vertikalt. Då hamnar du på T 
osv.)

Uu Ss Os So Ou Ss Oo Oc Ts Uu
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Fördjupning ledarscout 
Läs  Joh 6: 1-13 tillsammans 
Sjung tillsammans sången “Herre tack att 
du som gett oss livet också ger oss maten 
på vårt bord”. Hur många har tänkt på 
vad de sjunger?

Jesus ser till hela människan. V. 1-4
Det var 5000 män +kvinnor och barn så 
omkring 10 000 människor var samlade. 
Jesus ser inte bara till människornas behov 
av helande utan han är också människa 
och förstår människans grundläggande 
behov av mat och vila. Jesus känner medli-
dande med folkskaran (Matt 14:14).  

Jesus välsignar det lilla vi har. V. 5-11
Frågan som Filippos får av Jesus är för 
att se om han har någon tro. Det är en 
omöjlig situation att ge mat till så många 
människor men efter att Filippos vandrat 
en tid med Jesus så borde han förstått att 
Jesus kan göra det omöjliga. Trots detta 
tvivlar Filippos och de andra lärjungarna 
och ifrågasätter hur det ska gå till. Jesus 
bjuder in dem att vara med i undret. De får 
i tro be folkskaran sätta sig ner i förtröstan 
på att Jesus ska ge dem att äta.

De finner endast en pojke med 5 bröd och 
2 fiskar. Men i mötet med Jesus blir det som 
den lilla pojken hade med sig välsignat 
och det räcker till hela folkskaran. Paulus 
får också erfara ett liknande brödunder i 
Apg 27:35-36. När vi ger Gud det lilla vi 
har så gör han någonting stort av det. 
Moses hade bara en stav i handen (2 Mos 

4:2-5) och David hade bara en slangbella 
och några stenar (1 sam 17:40).
När vi ger våra liv till Jesus så vill han väl-
signa och använda det som vi har i våra 
händer.

- Vad har du för något i dina händer
  som Gud kan välsigna? 
 (egen reflektion)
• Tror ni Gud kan använda det lilla vi  
 har?

Jesus ger i överflöd. V. 12-13
Även om situationen ser hopplös ut så äter 
sig alla mätta och det blir mat över. Jesus 
ger inte bara precis så det räcker utan så 
att det blir över. Gud försåg det Israeliska 
folket på vandring i Egypten med manna 
i överflöd (2 Mos 16). Gud fyller våra bä-
gare till bredden (ps 23:5). Jesus ger oss 
liv i överflöd (Joh 10:10). Livet med Jesus 
innebär inte att bara precis överleva utan 
att leva ett liv fullt av liv tillsammans med 
Gud. 

• Vad innebär det att Gud ger oss liv i  
 överflöd?
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DAG 4 

DEN LAME MANNEN
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Roller
Otto, Lina, Elsa, två stycken + en lam man. 
Rekvisita
Gasbinda, ryggsäck. en bår.

Otto och Lina är på väg hem från UV. Lina 
har en stor ryggsäck med sig som hon kån-
kar på. 

(Lina mumlar på UV-bönen) 

Lina: Jag tycker verkligen om vår UV-bön! 
Den är så mysig. 
Otto: Jo, det är den kanske, men jag fat-
tar inte varför vi alltid ska läsa den tillsam-
mans. 
Lina: Va då då? 
Otto: Den kan jag väl be själv när jag vill. 
Så kan jag läsa den korrekt med rytmisk 
takt och känsla. 
Lina: Jag tycker om att vi läser den tillsam-
mans, för jag kan den inte så bra...
Otto: Precis! Tänk då på oss som kan den, 
som störs av alla som inte kan. Nä, jag ber 
bäst hemma själv. 
Lina: Inte jag. Jag tycker att det är svårt 
att be själv och hemma har jag ingen att 
be med. 
Otto: Men det är ju inte så svårt….
Lina: AAAAJJJJ!! 

(Lina ramlar och vrickar foten)
 
Lina:  JAG HAR VRICKAT FOTEN! 
Otto: Ojdå, jaha...hur blir det här…
Lina: Hjälp mig upp! 

(Otto hjälper Lina lite klumpigt upp)

Otto: Så där, kan du gå själv? 
Lina: Lite…
Otto: Vi går in till Elsa, hon kanske kan 
hjälpa oss. 

(Otto och Elsa går till Elsa)

Elsa: Nemen oj, vad har hänt med dig 
Lina?
Lina: Jag har vrickat foten. 
Elsa: Och du Otto hjälpte Lina hit, va 
snällt av dig! Det påminner mig om en be-
rättelse i Bibeln.
Kom och sätt dig här Lina så ska jag titta 
på din fot. 

(Elsa känner på foten)

Lina: AJ!
Elsa: ja, det gör ont det är en rejäl stuk-
ning. Vi får linda den. 

(Elsa lindar foten med gasbinda.)

Lina: Berätta det där från Bibeln du tänk-
te på nu!
Elsa: Ja just det ja.  
Fler och fler människor hade hört talas 
om Jesus, om alla de undren han gjorde 
och om alla saker han berättade. En dag 
när Jesus var i staden Kafarnaum för att 
berätta om Gud, kom det jättemycket folk 
för att lyssna på honom. Huset var alldeles 
fullsmockat med människor. 
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Då kom det några som bar på en bår med 
en lam man. Hans vänner tänkte att om 
han bara fick träffa Jesus, så kanske han 
kunde botas från sin sjukdom och bli frisk! 
Men det var alldeles för trångt för dem att 
ta sig fram genom folkmassan. Överallt 
stod det folk i vägen. 

Vän 1:  På det här sättet kommer vi aldrig 
fram till Jesus.
Vän 2: Det måste finnas en annan väg in. 
Vän 3: Jag vet! Vi kanske kan ta oss in ge-
nom taket? 

Elsa: De klättrade upp på huset och gjor-
de ett hål mitt i taket. Därifrån hissade de 
ner sin lame kompis mitt framför Jesus och 
alla människor. 
Jesus förstod att detta va människor som 
trodde på honom och sa då till den lame: 
Jesus: Dina synder är förlåtna. Stig upp, ta 
din bädd och gå! 
Den lame ställde sig upp, rullade ihop sin 
bädd och gick ut och tackade Gud. 
Lina: Va schyssta polare han hade! 
Otto: Tänk om vi kunde hjälpa varandra 
så. 
Elsa: Det kan ni! Du kan ju hjälpa Lina 
på väg hem nu sen, Otto, och bära hen-
nes väska nu när hon har så svårt att gå. 
Precis som den lame mannens vänner har 
vi som uppgift att hjälpa varandra till att 
få möta Jesus. Det är därför församlingen 
finns till och det är därför som vi ber till-
sammans. 

Otto: Jag tar din väska nu, Lina.

(Otto tar Linas väska)
 
Lina: Tack det vad snällt av dig kompis. 

(Lina lutar mot Otto och de går iväg till-
sammans)

Elsa: Ha de bra ungar, vi ses imorn kan-
ske?!
Otto: Ja det gör vi, hejdå! 
LIna: Hejdå! 
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Samtalsfrågor
Läs igenom bibeltexten Mark 2:1-5
-  När och på vilket sätt hjälpte du någon 
 senast?
- Hur brukar ni hjälpas åt hemma? Och  
 skolan?
- Kan vi hjälpa varandra genom att vi ber 
 för varandra?
- Brukar du be själv eller med andra?
- Tror du att Gud svarar på bön?
- Hur och på vilket sätt svarar Gud på  
 bön?
 Igår pratade vi om att tacka Gud för  
 maten, vilka andra sätt att be på kan
 ni komma på?

Minnesvers
Luk 11:9 

Aktivitet
Ni behöver: grillpinnar, toapapper och li-
ten sten
Varje scout får göra sin egen bår på “scout 
vis” med hjälp av toapapper och grillpin-
nar. Sen får de testa hållbarheten med en 
sten. Testa att bära båren från en del av 
bordet till en annan och upp på ”taket”. 
Prata om att vi behöver hjälpas åt att hjäl-
pa varandra närmare Jesus och hur vi kan 
göra det idag. Notera vikten av församling 
och bön för varandra.

Kluringen
Kan du lösa chiffret? 

Lösning: Hjälpa till (Siffran motsvarar 
bokstavens plats i alfabetet. 8:e boksta-
ven i alfabetet är H osv) 

8   10   28   12   16   1   20   9   12   12 
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Fördjupning Ledarscout 
Läs Mark 2:1-5 tillsammans
Måla gärna upp berättelsen hur trångt 
det var i salen. Be dem sätta sig nära var-
andra så ingen mer får plats och låt någon 
försöka ta sig igenom. 

Många längtade att möta Jesus. V. 1-2
Vid flera ställen i Bibeln är det många 
människor samlade som längtar efter att 
möta Jesus (Luk 8:4, Matt 13:2). Så har 
det också varit under väckelsetider runt 
om i världen. Tron på Jesus är idag den tro 
som växer mest runt om i världen. Det är 
i församlingen vi tillsammans får uttrycka 
vår längtan efter Jesus tillsammans (Apg 
2:46-47). Där har vi alla något att bidra 
med (1 Kor 14:26). Alla behöver en för-
samling och de i församlingen behöver dig 
(Rom 12:5).

• Längtar du efter Jesus? varför, varför  
 inte? (egen reflektion)

Deras tro bar den lame mannen till ett 
möte med Jesus. V. 3-5
Det finns situationer i livet som kan kännas 
hopplösa där vi behöver varandra i för-
samlingen för att hjälpa varandra att tro 
och bära varandra till ett möte med Jesus. 
De nöjde sig inte efter att bara komma och 
ställa sig i kön som vi svenskar gör utan de 
gjorde vad de kunde för att komma nära 
Jesus. Jesus såg deras tro. Deras tro som 
gav sig i praktiska uttryck hjälpte den lame 
mannen (Mark 3:10,  5:25-31).

I församlingen (Matt 16:18, Ef 2:19) är vi 
kallade att hjälpa varandra (Rom 12:10, 
Joh 13: 34-35). 

• Hur kan ni bära varandras trohjälpa  
 varandra att tro?
• Hur kan ni hjälpa varandra till ett möte  
 med Jesus?

Det största i mötet med Jesus är syn-
dernas förlåtelse. V. 6-12
Den lame mannen verkar utifrån mötet 
med Jesus vara i större behov av synder-
nas förlåtelse än ett fysiskt helande. Att 
Jesus förlät hans synder var provocerande 
för de skriftlärda som tvivlade på att Jesus 
var Guds son, men det fysiska helandet 
fick dem att häpna och förstå. Syndernas 
förlåtelse är det största vi någonsin kan ta 
emot. 

Om vi skulle förstå bara lite av vad det 
betyder att vara förlåten, fri ifrån syndens 
konsekvens av evig död. Lärjungarna får 
lära sig detta i sin vandring med Jesus (Luk 
10:20). Fysiskt helande är bara en konse-
kvens av ett möte med Jesus där centrum 
är nåden att få ta emot förlåtelse från Gud 
själv. Utveckla gärna nåden och behovet 
av syndernas förlåtelse.

• Är det viktigare med syndernas förlå 
 telse än fysiskt helande?
• Hur tar man emot syndernas
  förlåtelse?
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ANTECKNINGAR
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DAG 5 

DEN FÖRLORADE SONEN

Roller
Lina, Otto, Elsa, den förlorade sonen, den 
förlorade sonens pappa. 

(Otto har tagit sin mammas bankkort och 
vill rymma hemifrån till NASA. Lina är på-
väg hem och plötsligt ser hon Otto komma 
springande, han har jättebråttom.)

Lina: Hallå Otto! Vart är du påväg?
Otto: Jag kan inte stanna, jag måste skyn-
da mig till busstationen.
Lina: Ska du åka till Nässjö?
Otto: Nej, jag ska rymma… Jag ska åka till 
NASA och bli astronaut.
Lina: NASA? Vad är det? Är det ett land? 
Otto: Nej, Det ligger i Texas i USA. Natio-
nal Aeronautics and  Space Administra-
tion, och det är USA:s federala myndighet 
för luft och rymdfart, vet du väl?
Lina: Jaha… Men USA? Det är ju jättelång 
dit, jag tror inte att bussen går så långt?
Otto: Nej det vet jag väl, men jag ska köpa 
en flygbiljett.
Lina: Stopp och belägg här nu va?! Hur 
ska du ha råd med en flygbiljett?
Otto: (Viskar) Jag har tagit mammas vi-
sa-kort.
Lina: VAH!?! Är du inte klok? 
Otto: Jo men jag måste för att annars så 
kommer jag aldrig komma ut i rymden. Jag 

ska leta upp Christer Fuglesang på NASA, 
han vill säkert hjälpa mig. Dessutom så 
har jag lärt mig massa engelska, så jag 
är absolut redo för att bli en amerikansk 
medborgare.
Lina: Jaha okej… Hur säger man     “en bil-
jett till månen tack”?

(Otto låtsas prata i en space microphone)

Otto: “Houston, we have a problem space 
microphone” (med robotröst)
Lina: Wow…
 
(Elsa dyker upp från ingenstans)

Elsa: Hallå där barn, vad står ni och pra-
tar om? 

(Otto och Lina rycker till) 

Otto: Ähm...inget. 
Lina: Otto har tagit sin mammas visa-kort 
och ska rymma till NASA och blir astro-
naut!
Elsa: Oj vilket äventyr! Det låter ju jät-
tespännande, men Otto. Hur tror du att 
mamma kommer känna när hon förstår 
att du är bortsprungen, och att du har ta-
git hennes kort?
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Otto: Ja, just det. Hon är säkert jätteled-
sen och arg.
Elsa: Tror du inte att det är bäst att ge till-
baka det och be om förlåtselse?

Otto: Ja, jo, kanske. Men asså jag vill 
ABSOLUT inte gå hem nu när mamma 
säkert är besviken på mig.
Elsa: Ja det förstår jag, men jag tror att i 
det långa loppet så är det kanske det bäs-
ta att göra ändå. det är väldigt svårt att 
klara sig helt på egen hand i ett nytt land. 
Otto:  Ja, du har rätt Elsa, men mina 
drömmar då? Jag måste väl följa mina 
drömmar?
Elsa: Självklart så ska du följa dina dröm-
mar men det kanske finns ett annat sätt?
Elsa: Det här får mig att tänka på en bi-
belberättelse. 

Elsa: En gång berättade Jesus en berät-
telse: En man hade två söner. Den yngste 
sonen ville ha ut sitt arv i förskott och det 
fick han. Han tog alla pengar han fått och 
reste till ett främmande land. Där slösade 
han bort alltihop på saker som han tyckte 
var roligt. När alla pengarna hade tagit 
slut blev det svält i landet och han fick ta 
jobb som grisskötare. Han var så hungrig 
att han ville äta av grisarnas mat, men det 
fick han inte. 

Till slut tänkte han:
Den förlorade sonen: Dom som jobbar 
hos min pappa har iallafall god mat att 
äta, och här svälter jag. Jag reser hem till 
min pappa och ber om hans förlåtelse. 
Kanske kan jag då få jobba som en av 
hans arbetare hos honom. 
Elsa: Men när hans pappa fick se honom 
sa han till sina tjänare: 
Pappan: -Ta fram de finaste kläderna jag 
har och låt min son ta på sig dem. Sedan 
tar ni och lagar till den bästa maten vi har, 
för nu blir det fest!!

(Pappan kramar om sin son) 

Otto: Så du tror att jag ska våga gå hem 
till mamma och be om förlåtelse?
Elsa: Ja om du vill göra det som är rätt så 
får du nog göra det. 
Lina: Otto, du måste lyssna på Elsa.
Otto: Ja jag vet. NASA får väl vänta lite 
på sin nästa stjärn-astronaut.
Elsa: Lycka till, vi ses en annan dag!
Otto:  Ok, det gör vi!
Lina: Hej hej !
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SÅNGER   

Scoutsånger och rop
1.   Barnasinnet
2.   Bastuba
3.   Bravo
4.   Fle, fly, flow
5.  Här är unga käcka viljor
6.  Högt i ett träd
7.  Högt upp i trädet
8.  Laurentia
9.   Lägerbålshumöret
10.   Muggebigge
11.    Myggan Hubert
12.  Pingpongbollen
13.   På läger
14.  Päronaträdet
15.   Tjimalaka
16.   Temperaturen
17.   Ttttoppen
18.   Zigge Zagge

Morgon och kväll
19.  Dagen nått sitt slut
20.  Du gamla du fria
21.   Vilken härlig dag

Andakts- och lovsånger 
22. I Guds hus 
23.  H som i Helig 
24.  Du är bra!
25.  Du är OK!!!
26.  Jag vill klappa i händerna
27.   Gud han har kontroll!
28.  Jag är älskad idag
29.  Han är stor
30.  Hos Dej
31.   Varsågod 
32.  Jag går på livets väg
33.   Jag är en UV
34.  Jesus är min vän

35.  Rock for the King 
36.  Medvind
37.   Titta!  
38. Vi vill alltid vara vänner  
39.  Ögonstenar
40. Att lära känna dig
41.  Bara du  
42. Du omsluter mig   
43. Du vet väl om att du är värdefull
44.  Centrum
45. I din närhet
46.  I din öppna famn
47.  I Ditt ansiktes ljus   
48. Kom va mitt centrum
49.  Psalm 19  
50. På dig min Gud förtröstar jag 
51.  Ropa till Gud  
52.  Så länge jag lever
53.  Så stor är vår Gud
54. Vila i nåden  
55.  Vilken mäktig Gud vi har
56.  Vilken vän jag fann
57.  Jag lyfter mina händer
58. Hjälp mig, Jesus
59.  Tack, tack, tack.
60. Vi är lika bra
61.   Tack gode Gud
62.  Vem är kvar (Välsignelsen)
63. Gud du är så stor

Bordsböner
64. Bordsbön 
65. Maten kan vá god 

Böner
66. Gud min Fader
67.  Gud som haver 
68. Vår Fader

Innehållsförteckning och nummer på sångerna.

© Alla sånger som innefattas i CCLI har kopierats med tillstånd under CCLI-licens nr 864726. 
Övriga sånger är tryckta med tillstånd av upphovsmannen.
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Scoutsånger och rop

1. Barnasinnet
- Säg har ni erat glada barnasinne kvar? - Ja vi har vårat glada barnasinne kvar!
- Säg har ni erat glada barnasinne kvar? - Ja vi har vårat glada barnasinne kvar!
- Säg har ni erat glada barnasinne kvar! - Ja, det har vi!

2. Bastuba  
Bastuba, astuba, stuba, tuba, uba, ba, a, a, A, ba, uba, tuba, stuba, astuba, bastuba.

3. Bravo
Bra, bra, bra, vo, vo, vo, bravo, bravo, bravo, o va bra!!!  

4. Fle, fly, flow
Fle
Fle fly flow
Vista 
Komala komala komala vista
Oh no no no no la vista 
Ini mini gess amini oah oah amini
Eamini salamini oah oah
Bee bee joten dooten
Bo bo skiaten daten
Tsh tsh tsh.

5. Här är unga käcka viljor.
          C          F          C                            D                 G                      C          
1. Här är unga käcka viljor, kläm och raska tag. Vårt banér bär solens tecken och den 
      D      G
friska vind i vecken som ger rymd och dag.

Refr.
                  C                      F                                A               Dm7  G
Hög och ljus och fri är världen, där den nya våren ler. 
            C                                           G                  C
Vi vill följa den på färden, stolta, sjungande drabanter. Kring vårt gyllene banér.

2. Frost och kyla ger väl livet, mörker, kamp och strid. Men vår här av härdigt unga, rädes 
ej när stormar sjunga in vår mödas tid.          
(Paul Lundh)

(Försångaren ropar först och lägerdeltagarna svarar. 
Ropet inleds starkt. Den sista strofen viskas.)
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6. Högt i ett träd
Högt i ett träd i Kalifornien. Där satt en liten näktergal och sjöng fallerallanlej. Hej! 
(Lägg till ett hej för varje gång sången sjungs.)
Träd i ett högt i forniKalien. Där satt en liten galen näkt och sjöng fallerallanlej. Hej! 
(Lägg till ett hej för varje gång sången sjungs.)   
(Okänd)

7. Högt upp i trädet.
        C                                        F                               G                                C                                                     
1. Ja högt upp i trädet där svalorna bor, där svalorna bor, där svalorna bor. 
                                               F                                C
Ja, högt upp trädet där svalorna bor, där svalorna bor. 
                               F                                                                 C
Och så kvittrar du, kviddeviddevitt och så kvittrar du kviddevidde
                                    G
vitt och så kvittrar vi kviddeviddevitt vitt vitt vitt vitt vitt vitt. (2 ggr.)

2. Långt in i skogen där älgarna bor. Och så bölar du o.s.v.
3. Långt in i stian där grisarna bor. Och så nöffar du o.s.v.
4. Lång ner i djupet där fiskarna bor. Och så bluppar du o.s.v.
5. Långt in i djungeln där tigrarna bor. Och så tiger du o.s.v.
(Trad.)

8. Laurentia
F                     C7                                                    F                     F                               
Laurentia kära Laurentia när får jag träffa dig nästa gång, Laurentia. På måndag, kära 
         C7             F
Laurentia, då får jag träffa dig nästa gång, Laurentia.
(En ny veckodag läggs sedan till efter hand. Varje gång Laurentia och en veckodag 
nämns ska man göra en djup knäböjning.)
(Okänd)

9. Lägerbålshumöret
Fram med lägerbålshumöret. Alla måste vara med. Dås i sinnet, rost i röret, måste ge-
nast sköljas ned.
- Ni där borta är ni klara???
- Jajjamensan fattas bara!!!
Bra, då sätter vi igång, med en glad och munter sång

(Fortsättning nästa sida)
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        A              D                         E7                    A    
Omkring vår eld vi nu samlats har, liksom så ofta förr. 
                                D                E7              A
Och innan någon till orda tar så sjunger vi uti kör 
         D               E7                  A                                       
På läger, på läger, på läger trivas vi. 
         D                E7                    A 
På läger, på läger,  på läger vi vilja förbli (under parasoll).
(L. Nygren)

10. Muggebigge                                                                                             
    F                      C         F
1. Muggebigge, muggebigge, tuff, tuff, tuff. Mahognyskrov med ruff, ruff, ruff.
             C                       F        C           
Muggebigge, muggebigge, tuff, tuff, tuff. Det är vår seglarsång. Själv jag styr så 
G                  C
skummet yr, vågorna plaskar och vinden sjunger.     
F               C                     F
Muggebigge, muggebigge, tuff, tuff, tuff. Det är vår seglarsång 

2. Maggabagga, maggabagga, taff, taff, taff... (alla vokaler byts ut till a)
3. Miggibiggi, miggibigge, tiff, tiff, tiff... (alla vokaler byts ut till i)  
(Okänd)

11. Myggan Hubert
        A                                        E7                                         A 
Jag är en liten mygga och Hubert heter jag. Jag bor i en sardinburk om du vill veta var.
      -7                                           D                                A                  E            A                     
Jag har en liten hobby som ingen annan har, att sticka UV-scouter på kinden rar. 
              E7                           A
Aaaa, Hubbe heter jag.  Aaaa, Hubbe heter jag,  Aaaa,
  D                  A                  E            A 
Hubbe heter jag. Jag sticker UV-scouter på kinden rar. 
(Okänd)
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12. Pingpongbollen
E
Jag har ett huvud som en pingpong boll.
                                  H7 
Jag har ett huvud som en pingpong boll.
E       
Jag har ett huvud som en pingpong boll.
                 H7                    E
Som en ping, som en pingpong boll.
C#m
Jag har ett huvud som en pingpong, pingpong, pingpong, pingpong, pingpong boll. 
                                                               F#               H    
Jag har ett huvud som en pingpong, pingpong, pingpong, pingpong boll. 
E                                    H7                 
Jag har ett huvud som en pingpong boll. Jag har ett huvud som en pingpong boll.                 
 E                                                             H7                    E
Jag har ett huvud som en pingpong boll. Som en ping, som en pingpong boll.
(Trad.)

13. På läger  
D                                                                        A7
Nu är vi på läger, nu är vi på läger, alla är här igen.
                       D
Och vi har så roligt, och vi har så roligt, roligt varenda en.
G                         D                  A7                    D 
Bada, sjunga, äta snällt. Sova, snarka i vårt tält.
G                              D                    A7                        D
Och på morgonen vaknar vi igen, glada varenda en.
(Okänd)

14. Päronaträdet
C                           G            C                                               G      C                   
Under ett yvigt päronaträd, satt jag och höll dig i mitt knä. 
      Em           F                    C   Am      Dm7       G           C
Att vi var kära det kunde man se, under ett yvigt päronaträd. 
(Denna sång sjungs med rörelser till. Variera sedan rörelserna, exempelvis:
stora yviga rörelser, små rörelser, graciösa rörelser, militäriskt/fyrkantiga rörelser o.s.v.)
(Okänd)
 

15. Tjimalaka 
Tjimalaka, tjimalaka, tjau, tjau, tjau. 
Bomalaka, bomalaka, bau, bau, bau.
Tjimalaka, bomalaka 
UV-SCOUTLÄGER 2017!!!
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17. Ttttoppen 
      Ttttoppen!!

16. Temperaturen 
G                       D7                                   G
Temperaturen är hög uti kroppen, närmare fyrtio än trettiosju (komma fem). 
            D7                                                     G
Så skall det vara när ångan är uppe och så är fallet uti detta nu.

1.  Vi rullar, vi rullar……
2. Framåt och bakåt……
3. August och Lotta……
(Okänd)

18. Zigge Zagge 
Zigge Zagge, Zigge Zagge, ugh, ugh, ugh!
Pissemyra, pissemyra, aj, aj, aj!
Cykellykta, cykellykta, hoj, hoj, hoj!

Morgon och kväll
 
19. Dagen nått sitt slut
D                                               A7                                 D
Dagen nått sitt slut, solen har gått ner. Nu jag vila får, och till Gud jag ber.
D                        A7                        D G D
Tack för denna dag, vi har haft så kul. Tack för ditt beskydd, nu jag somnar trygg.
(okänd)

20. Du gamla du fria
       G                Em         A7             D            
Du gamla du fria, du fjällhöga nord. 
       Hm           G         A7   D          
Du tysta, du glädjerika sköna. 
       G                     D          Em    A7     D
Jag hälsar dig vänaste land uppå jord. 
         G                      Em   Am    D   G                     
Din sol, din himmel, dina ängder gröna.  
                        Em   Am    D   G
Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar 
då ärat ditt namn flög över jorden.  
Jag vet att du är och förblir vad du var. 
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. 
Ja, ja vill leva jag vill dö i Norden. 
(Rickard Dybeck)
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21. Vilken härlig dag
D               G                       A7         D                                G                   A7    
Vilken härlig dag, tack gode Gud för vädret. Vilken härlig dag, jag lever den för dig. 
D                                         G                      A7            G                D         Em       A7       D      
Vilken härlig dag, och allt blir bara bättre, ju mera jag ser av allt du ger till mig.
(okänd)

Andakts- och lovsånger
22. I Guds hus

    F       C11               F                Bbadd9/F F           C11                    F    Bbadd9/F   F    
//: Vi kommer till Guds hus                      där du vill att vi ska va.                              
              C11            F                Bbadd9/F  F                         G7     C7  
Vi hör hemma i Guds hus                       för här mår vi bra 
                         F                                         F/A                           
Ja, här vill vi sjunga och spela och dansa och hoppa,  
Bb                                   Bdim                    F/C               C                                   Bb   F 
ingen kan nu våran glädje stoppa. I Guds Hus         vill vi vara varje dag               :// 
    

F+9               Bb7     F+9             Bb7      F+9               Bb7         F+9              Bb7 
Guds hus.               Guds hus.              Guds hus.                     Guds hus.                    
Gb+9            B7       Gb+9          B7       Gb+9             B7          Gb+9             B7 
Guds hus.               Guds hus.              Guds hus.                     Guds hus. 

   Db11                Gb              Badd9/Gb    Gb                Db11                 Gb    Badd9/Gb    Gb 
Vi kommer till Guds hus                                     där du vill att vi ska va.                                                .                     
              Db11        Gb              Badd9/Gb    Gb                              Ab7    Db7 
Vi hör hemma i Guds hus                                    för här mår vi bra

 
                        Gb                                   Gb/Bb   
Ja här vill vi sjunga och spela och dansa och hoppa,  
B                                     Cdim                   Gb/Db       Db                                   B       Gb           
ingen kan nu våran glädje stoppa. I Guds hus           vill vi vara varje dag.        
   Db11                 Gb+9 
Vi kommer till Guds hus. 
(© Frida Elmgren Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2016. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)
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23. H som i Helig
                  C                         F                           C                                    G                  C
//: Du är H som i helig, H som i härlig, H som i himmel och hav. Du är H som i helig, 
F         D7/F#      G                            C
H som i härlig, H som i himmel och hav. :// 
      F                        C/E                              D7         G         C
Ja, H som i Herre, H som i HURRA, H som i helt underbar.

HURRA!
(©Anna Svensson, Malena Furehill. Sanctus ur ”Mässa för de minsta”. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 
2014. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)

24. Du är bra!                
Refräng:           F  C/E F (fine)             Bb                      C                     F  C/E Dm -/C  
Du vet väl att du är bra!? Du är så bra som du kan va och du är underbar, 
      Bb                C
för du är Guds barn.
                      F  C/E  F                        Bb                      C                     F  C/E Dm -/C  
Du vet väl att du är bra!? Du är så bra som du kan va och du är underbar, 
       Bb C             F
för du är Guds barn.
Vers:
Bb                                                         C                                  
Visst kan man väl känna sig lite misslyckad ibland. 
          Bb                                                    C
Men Gud vill att du ska känna att du är bra! Du vet väl att…..
(© Sara Vittgård)

25. Du är OK!!!
F                                 Dm                     Gm                                C 
Långa och korta, smala och tjocka. Vi har alla en plats i Guds eget hjärta.
F                           Dm                             Gm                           C              
Blyga och rädda, tuffa och säkra. Vi har alla en plats i Guds eget hjärta.
    Dm                      C         Bb                 C Dm          C              Bb C           
1. Gud tycker att jag är okey för det var så här han skapade mig.
2. Gud tycker att du är okey för det var så här han skapade dig.
Gm             C                  F
Alla en plats i Guds eget hjärta, WOW!!!
(© Sofia Corneskog)
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26. Jag vill klappa i händerna
                     G                                      C                               Em7                                              Dsus4
//: Jag vill klapp-klapp-klappa i händerna. Jag vill stamp-stamp-stampa med fötterna.
C           G/B          Am7 G/B C      D11   D    G    
Jag vill använda hela mig för att tacka dig. (Fine) 
C                      G/B                        Am7        D11     D   G  
För att du är god och för din nåd som varar för evigt.
C                      G/B  Am7   D11 D G D11
För att du är stor vill jag tacka dig :// 
 (©Cajsa Tengblad. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2015. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)

27 Gud han har kontroll!
Refräng:
D7                                 G         D7                G                          D              D/F#                  G          A
Gud han har kontroll, det spelar ingen roll om det går upp eller ner. Han alltid till dej ser. 
           G                    A                  D7
Han ser dej överallt och hör när du ber.
Vers:
           D                 D/F#                   G                  A                            D               D/F#      G            A
1. Jag vaknar på morgonen och ser mej omkring, jag ser att solen den lyser ju runt omkring. 
        D                    D/F#                   G                    A G                                         A11                        A 
Jag känner mej glad och jag rusar runt i ring. Gud kan ju göra stora under och ting.

2. Jag vaknar på morgonen och ser mej omkring, jag ser att regnet öser ner och skvätter  
omkring. Allt är så hopplöst och jag känner mej ”ding”. Vad var detta nu, jag fattar 
ingenting.
(© Lena Fasth; Utgiven för SAU:s Barnkörläger 2006, Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)

28. Jag är älskad idag
     D11      D   G       Am7    D        D/F#                  G                C               D11               D    
//: Jag är älskad, älskad idag. Ingenting kan hindra mig från att komma till dig 
D11 D  G            Am7                 D  Am7 G/B         C           D11     D    G
Jag är älskad, älskad HURRA! Ingenting kan skilja mig från dig. (Fine)
         D                     Em7                    C   D2   D                     Em7            Am7               D11   D 
Det spelar ingen roll hur jag ser ut. Det spelar ingen roll att jag inte är perfekt
         D                      Em7            D/F#                     G           Am7      G/B                  C    D11 D
Det spelar ingen roll om jag misslyckas nån gång. I Gud har alla samma värde. ://
 (©Cajsa Tengblad. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2015. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)
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29. Han är stor
                     C                              F                C            G7         2:a C
//: Han är stor han är bäst honom gillar jag mest. Jesus.://
                 F                  G                     Em  Am          Dm                   G7                 C
När jag vaknar på morgonen så vet jag, när jag är med mina kompisar så vet jag.
                F                          G                  Em       Am        D               -7      G7 
När jag lägger mig på kvällen så känner jag att han är med mig hela da´n. 
(Lotta Bengtsson; Utgiven för SAU:s Barnkörläger 2003, kontakta Sara Vittgård, 036-306174)

30. Hos Dej
                    D                         Am               D7                     G
//:Jag får vá hos Dej, jag får be till Dej, jag får lovsjunga ditt namn.
               Gm                                D                     Em               A7    2:a D
Du har tid med mej när jag söker Dej, min Herre, min Gud.://
(Leif Lundberg © Life music)   
 
31. Varsågod
F     
Varsågod och sitt eller varsågod och stå. Varsågod och be högt eller titta på
Bb                                                                                  F
Varsågod och jubla om något gör dig glad, men om du vill bua – tycker jag
C7                                            Bb7                                  F
Allt som du kom hit med, allt som är din värld, lämna det i Guds hand. (Fine)
Fm7   C7#9 F      Fm7 C7         F    Fm7  C7#9     F
1.Nu   är du här. Välkommen hit just   som   du är
                Fm7                 C7                    Bb7               C7
Kanske nöjd, kanske rädd, kanske ensam eller arg.

2.Nu är du här. Välkommen hit just som du är
Kanske trött, kanske vild, kanske full av energi.
 (©Ulrika Lindman. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2015. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)

32. Jag går på livets väg
        C           F        G              C          F        G      F                            Dm                  Bb            
Jag går på livets väg. Jag går på livets väg. Där kan allting hända, men jag kan va 
G7
trygg för
                   C7                                                     Dm                 
Gud finns över mig och under mig, framför mig  och bakom mig. Han omsluter mig på alla 
G7  C
sidor. 
(Hanna Corneskog © Förlaget Filadelfia/Libris Media AB)
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33. Jag är en UV
   E      E7    A
Jag är en Uv (är en uv), det vill jag vara. 
  E                      C#                Gm   B7
Följa var dag (följa var dag), UV:s lag. 
      E               E7     A
Det är nå’t visst, (är nå’t visst), att få vara
 E                 B7         E 
med i ett gäng som funnit kärleken från Gud. 

                B7   A    E
1. Vi är skapade av Gud vi är unika
                B7   A    E
vi är älskade av Jesus varje UV.
                B7  A       E
Ifrån bibeln får vi lära oss att leva 
E7 A   B7  E A E 
så som Gud vill Han har en tanke med vårt liv. 

34. Jesus är min vän
C                      /E     F                           F/G  C                       /E              F                       G
Jesus är min vän, o vá det känns gott. Schoo-by-di-whoppa, schoo-by-di-do.
C                          /E                 F                          F/G  C                        /E              F                       G
Han bryr sig om mig och undrar hur jag mår. Schoo-by-di-whoppa, schoo-by-di-do.
C   Dm      C       F      G           F          C/E              F/G C   Dm      C       F      F/G                  C
Na na na na na na. Jag vet att han tänker på mig. Na na na na na na. Jesus är nära mig.
(Hanna Corneskog © Förlaget Filadelfia/Libris Media AB)

35. Rock for the King.
            F                                                      
//:  I´m gonna rock, rock, rock rock for the King. 
F                        Bb
Rock, rock, rock rock for the King.  Rock,rock, rock rock for the King,
F                                                                 C7        Bb         F         Bb/C
Rock, rock, rock rock for the King. I´m gonna rock for my Lord.:// 
F  (Bb 3:gången)           
My soul, my heart, my mind, my body belongs to Him! x 4  
      C7     Bb       F
I´m gonna rock, rock for my Lord. 
(Frida Elmgren; © Isaberg Förlag AB Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2005, Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74) 

2. Vi har ansvar inför Gud som gett oss livet
vi förvaltar hela skapelsen han gjort.

Och på läger och på hajker får vi lära
oss hur vi bäst kan leva nära vår natur

3. Vi vill att alla ska få känna vi hör hemma
i vår kår för där får alla vara med.

Vi gör knopar vi tar märken och vi tävlar
Det är ju också sån’t som hör vårt UV till.

(Lars-Gunnar Jonsson)
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36. Medvind 2012
G           F/G                 C/G              
1.Nu är jag äntligen här, med vinden i ryggen och vind i mitt hår
G    F/G                 C/G
En känsla av frihet jag får
G    F/G    C/G            
Nu är jag äntligen här, får känna hur allting vibrerar av liv
G   F/G               C/G
Hjärtat slår hårt där jag står

C     D/C       Eb/C                     F/C          
Jag andas in, andas djupt, för jag vill njuta av varje minut
          G             D                             Am7       C            
Refr. Oh-oh-oh Nu är livet som bäst när vi får va här tillsammans du och jag
G  D                       Am7      C       D           
Oh-oh-oh Runt en eld varje kväll
G  D         Am7               C           
Oh-oh-oh Leva livet i sol och regn och röklukt och allt som hör livet till
G D                         Am7          C    D
Oh-oh-oh  På Medvind

2.Nu är jag äntligen här i denna Guds skapelse, 
tänk att just jag är en juvel som Han spar
Nu är jag äntligen här, på denna plats, 
ja gemensamt vi står och sjunger TACK till vår Far 
Jag tar ett steg, tar ett till, tillsammans med Gud för jag hör honom till 
Bb                       F        Eb   Bb/D  
Men när dagar kommer som inte är enkla
Bb                      F         Eb   Bb/D  Bb
Och när jag behöver en hjälpande hand
Ab       Eb/G
Hissar jag segel och litar på Jesus att Han ger 
         F                G               Ab                                     Bb   Bb      C
mig vinden i ryggen och visar mig åt vilket håll jag ska styra min färd JUST NU!
(© Sara Vittgård)
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37. Titta!
E                       D/E                                      A                                                            B               
Titta! Vilken häftig blomma! Jag undrar vad han tänkte när han skapade den? 
E                      D/E                       A                 E/G#    F#m7   B11
Titta! Vilken underbar färg! Vilken fantasi Gud har!           
E                       D/E                      A                                                          B                   
Titta! Vilken liten myra! Jag undrar vad han tänkte när han skapade den? 
E                       D/E               A               E/G#     F#m7    B11
Titta! Vilken fin apelsin! Vilken fantasi Gud har!
    
          A                      E  B                     C#m7           A                            E           B  
Och se på dig själv, se vad Gud skapat. Jag undrar vad han tänkte på!?  
A                    E/B        Cdim    C#m7  A                  E                  B
Fingrar och tår och lockigt hår.       Vilken fantasi Gud har!
(© Sara Vittgård)

38. Vi vill alltid vara vänner
G                                             A7
Vi vill alltid vara vänner, alltid vara kompisar.  
D7                                                                   G      
Allt blir så bra när vi hjälper till och håller sams.
                               D7 
Bam bam bam ba ba ba ba ba ba
G                                             A7        
Vi vill alltid vara vänner, alltid vara kompisar.
D7                  G C G
Allt blir så bra när vi hjälper till och håller sams.
C                                                                    G
Alla är vi skapta på vårt eget vis, men vi ska leva tillsammans i fred.
C                                                  G                            
Hudfärg eller språk kan vara olika men lika värde har alla ändå.
A7                  D              Em  Fdim   D
För i Guds stora barnfamilj finns plats för alla på vår jord. 
(© Kjell Lindstedt)

39. Ögonstenar
F                                                                G7
Småsten, gråsten singel och grus alla får vi plats i Guds hus.
Bb                    F                        C7                                       Ab G   F
Ögonstenar i hans famn, spelar ingen roll vad vi har för namn. (Sista ggn till Coda.)

Bb                   Bb7              F                                 F7
Killar, tjejer, killar, tjejer, farbror eller tant, farbror eller tant.

(Forts)
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Gm     F/A               Bb     G7/B  C7
Ögonsten, Guds egen diamant.
(Coda)
Komp unis.                                                F7
Var och en är vi Guds egen favorit, Yeah!
(©Jessica Nylander; Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2007, Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)

40. Att lära känna dig
D             A/C#  Hm               F#m         G            Hm      Em      
Att lära känna Dig är min längtan, att lära känna dig.
A7                  F#      Hm                      Esus                E7            AsusA                
Att komma nära, nära ditt hjärta, se vem du verkligen är.
D              A/C#       Hm             F#m           G                Hm     Em    
Du är min far och jag är ditt barn, jag vet att du älskar mig.
      A               F#        Hm                      Em               A7           D                      
Att va i din närhet, höra Dig tala, det är det enda för mig. 
( © Bo Järpehag) 

41. Bara du    
G                  Dsus      D     Am                     D                                G  C/D          
Ingen som du Gud kan ge mig frid och mening med mitt liv.
        G                  C/G                    C                       D                        G    
Det enda som betyder nåt är att söka dig och se dig som du är.
D/F# Em        C                      Dsus D            Em       C                   Dsus D
Bara du kan möta all min längtan, bara du kan andas liv i mig.
           Em       C                          Dsus D        Em C           D           Gsus G
Bara du ger glädjen som är evig, bara du hör mig när jag ber.
(© Andy Park, Sv. Text: Magnus Tunehag)

42. Du omsluter mig
              D                                F#m          G       A7       F#m Hm
Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
              Em    A7                  D    Hm     Em     A7             D
Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
(© Hans-Lennart Raask)

43. Du vet väl om att du är värdefull
D                            Em              A7                            Bm 
Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu.
Gmaj                F#sus                  F#7                      Bm (A/C#)              
Att du är älskad för din egen skull för ingen annan är som du.

(Text och musik Ingemar Olsson  ©Little beat music  www.ingemarolsson.se)
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44. Centrum
             E                B                         A
Du är universums Herre. Allt är skapat genom dig, Jesus.
E           B                   A
Livet hos allt levande. Allt är skapat genom dig.
              A               B         A/C#        B
Allting vilar i din hand. Allting vilar i din hand.
      E          B/D#         A
//: Jesus, var i centrum av mitt liv.
                  E
Var i den mitt allt kretsar kring
           B/D#         A 
Var i centrum av mitt liv. ://
        E              B/D#           A 
//:Jag lyfter min blick mot himlen. Jag önskar att se din härlighet.
         E               B/D#          A
Jag lyfter min blick mot himlen till dig. ://
(© Charlie Hall/Matt Redman. Svensk text Martin Börjesson och Robert Eriksson)

45. I din närhet
D   A/C#      Bm7 E    G/A     A  D  A/C#  Bm7    Em G/A
//: I din närhet, I din närhet, I din närhet, i din närhet.
A/G      F#   Bm7            F#   B
Där vill jag va, där vill jag va, Gud.
B/D# Em      G/A              G/D  D
Vid ditt hjärta, i din närhet varje dag. ://

A/G  F#m    Bm7        F#m             B
Där förvandlas jag, där förvandlas jag.
B/D#   Em      G/A              G/D   D
Vid ditt hjärta, i din närhet varje dag.

Där jublar jag, ja, där jublar jag.
Vid ditt hjärta, i din närhet varje dag.
(© Elsa Rydin)

46. I din öppna famn
G             Hm                        Em  D      C        Em        D
En enkel kärlekssång till Dig dyre Jesus, vill jag sjunga.
G              Hm                     Em    D           C       Em      D
Tacksam för allt som Du gjort. Du min Herre frälsarkonung.
Am                Em                   D                 G       
Mitt hjärta gläds när du kallar mig Din. 

(Forts)
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Am                  Em                     D
Var finns en plats så underbar.
  G  Hm   C                  G Hm    C
Som i Din öppna famn, i Din öppna famn.
     Em      Hm              C                 G/D D G 
Helig och varm, himlen jag fann, i Din öppna famn.
(© Craig Musseau, Sv.Text: Bengt Johansson)

47. I Ditt ansiktes ljus
      C                             F/C       G                      C          G/H      Am                     F                         G
Jag kommer som jag är, har ingenting att dölja.    Du har skapat mig och känner mig så väl.  
      C                  F/C                         G             C G/H     Am                        F                        Gsus G
På vacklande ben, men jag längtar att följa. Du styrker mig och leder steg för steg.
C/E      F        C/E           Dm              C               F                      C                      Gsus        
Jag vill vara här, i Ditt ansiktes ljus låt mig präglas och bli en bild av Dig. 
C/E      F        C/F            Dm              C          F      C                  Gsus G
Jag vill vara här, i Ditt ansiktes ljus reflektera ljuset ifrån Dig.
(© Joakim Strandberg)

48. Kom va mitt centrum
D         G/D     D                     A7sus4         G/H       D 
Jesus, kom var mitt centrum var mitt ljus, var min kraft, Jesus.
D         G/D     D                     A7sus4         G/H       D
Jesus kom var mitt centrum var mitt hopp, var min sång, Jesus.
              A              D                              A                 D
Kom, tänd Din eld inom mig. Sträck mina segel i Din vind.
        A  Bb                Hm7       A  G/H D
Du som är grunden för mitt liv, Jesus, Jesus.
(Michael Frye, svensk översättning Bengt Johansson. © Vinyard Songs)

49. Psalm 19
                    C                                                        Am7                                Fmaj                C/G
//: Låt vart ord från min mun och var tanke som mitt hjärta bär behaga dig Gud behaga dig 
     G   Dm/G        Csus
Gud.:// Dig min Gud
C2   C/E F     G/H  C          C/E  F               G/H C C/E        F                G  Am7     Dm7    Gsus 
Min förlossare och klippa. Du är orsak till min sång. Att behaga Dig är all min längtan Gud.
C/E   F                 G/H    C      C/E     F           G/H  C C/E  F                    G    Am7          Dm7    
Varje stund och varje timma vill jag tjäna Dig min Herre. Att behaga Dig är all min längtan 
   Gsus  G               C
Gud.      Dig min Gud.
(© Terry Butller, Översättning: Kicki & Peter Persson)
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50. På Dig min Gud förtröstar jag
G                                    D                 Em                       Hm    
På Dig min Gud förtröstar jag när oro skymmer min morgondag.
C                        G               Am D G                           D            Em                         Hm
För jag vet Du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig så är jag ändå trygg hos Dig.
C                                G         C           D  H7
För jag vet att du aldrig lämnar mig.
               Em C      D                      G            A        D                             G                 D   
Är det natt eller dag, Herre på Dig förtröstar jag. Gud Du är alltid nära mig. 
  Em                            C              G             C              G                 A   Dsus D
Ingen förändring finns hos Dig. Du är densamme igår och idag och i evighet.
      G                           D                            Em                       C                      
Du är min framtids säkra grund. Du som står fast vid Ditt förbund.
           Am                       D                        G
Min klippa är Du, allsmäktig Gud. Jag ärar Dig.
(© Bo & Elsa Järpehag)

51. Ropa till Gud
A                   E                  F#m                    E                    D
Min Jesus, min Herre, Gud, det finns ingen som Du.
                                  A         D                      A       F#m                       G /F# Esus  E        
Min lovsång jag ger till Dig mer och mer, förundrad av Din kärleks djup.
A              E                      F#m              E              D
Du tröstar, Du skyddar, styrker den vacklandes steg.
           A               D                   A            F#m                G /F# Esus E   
Forma min dag, mitt liv och mitt jag, för alltid vill jag tillbe Dig.
 A              F#m          D              E       A              F#m               D                   E
Ropa till Gud över hela vår jord, stiger en hyllning, en hymn utan ord.
F#m                                    D                               E      F#m        E
Berg faller ner, havets vågor bryts, när dom hör Herrens namn.
        A                  F#m           D                E               A                    F#m      D                               E            
Din kärlek och glädje nu fyller min själ, min sång går till honom som gjort allting väl.
F#m                           D              E       A
Inget kan mätas med löftet jag har i Dig.
(© Darlene Zscheh, Sv. Text: Bengt Johansson)

52. Så länge jag lever
    Dm                             Bb                                           C11                                   F C/E Dm
1. Du ser mitt hjärta, du ser min längtan att få lägga ner mitt liv inför Dig.    Fri och förlåten 
       Bb                                          C11                                     F                        Dm                      Bb
jag sträcker mig framåt mot allt det som du har för mig. Och jag vet. Du är med mig varje 
C11                                  F                      Dm                 Bb                   C11                                       Bb C11
morgon när vaknar upp, och Du står vid min sida och jag tänker aldrig nånsin ge upp.

(Forts):
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                          F                                          Dm                                            F/C          Bb                    C11
Så länge jag lever så länge jag finns kvar på denna jord, så länge mitt hjärta slår vill jag leva, 
                F F Bb/D
leva för Dig.

2. Stormarna kommer och regnet det faller men jag står här i Din härlighet. Jag står på 
en klippa jag står på Ditt ord jag står på alla löften Du gett. Och jag vet. Du är med mig 
när jag faller reser Du mig upp, och Du står vid min sida och jag tänker aldrig nånsin ge 
upp.
(© Stefan Almqvist)

53. Så stor är vår Gud
            C                                Am                                                           F                                            C
1. Vår Konungs majestät, klädd i härlighet. Må jorden glädja sig, jorden glädja sig. I ljus Han 
                             Am                                                                                  F
sveper sig och mörkret gömmer sig och skälver för Hans röst, skälver för hans röst.
                C                                                                       Am                                               F         G
Refr. Så stor är vår Gud. Sjung med mig. Så stor är vår Gud och alla ska se hur stor 
          C
Gud är.

2. I evighet Han är. Våra liv Han bär i sin starka hand, i sin starka hand. Helig treenig-
het Fader, Ande, Son. Stark i ödmjukhet. Stark i ödmjukhet.
            C                                   Am                                     F                              G              C
Hans namn står över allt. Värdig allt vårt lov. Vi ropar ut vår Gud Han är stor.
(Chris Tomlin/Ed Cash/Jesse Reeves Sv. översättning Robert Eriksson/Lars Petersson)

54. Vila i nåden
C         F                 C           F      C                   F                         C                          F
Vila i nåden, bli helad i den. Låt Honom krama om dig, tycka om dig som du är.
G                         Am                        C                      F                G                    Am                 Dm  F  G
Varje morgon väcker Han dig med en stilla röst: Mitt barn Jag vill umgås med dig.
(© Martin Böe)

55. Vilken mäktig Gud vi har
     D                                                         A7
1: Vilken mäktig Gud vi har. Vilken mäktig Gud vi har.
              D           -7         G                   D            A7       D
Vilken mäktig Gud vi har. Vilken mäktig Gud vi har.

2: Han har skapat dig och mig……
3: Han har makt och härlighet……  
(Okänd)
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56. Vilken vän jag fann
    C                          Dm7susC                        Dm7sus C                            Dm7sus C                   
1. Vilken vän jag fann.      Närmre än en broder.   Du har rört vid mig likt    ingen här på 
 Fadd9/A 
jorden.
F .C/E   F  C/E Am G/H C F      C    Dm7 C
Jesus,    Jesus,   Je-------sus Vän för evigt.
    C                     Dm7sus C                    Dm7sus C                  Dm7sus C             Fadd9/A

2. Vilken dyrbar skatt i hoppet jag nu äger
Låt det aldrig ske att vi går skilaa vägar.
Jesus, Jesus, Jesus - Vän för evigt
(© Martin Smith, Översättning: Bengt Johansson)

57. Jag lyfter mina händer
              F                   C                            G G/B  C   C/E 
//: Jag lyfter mina händer och jag tackar   dig
        F            C/E             Bb/G                  Bb/C   C7      
För all den kärlek som flödar genom mig
       F                         C/G          E/G#                     Am9 
Jag vet att jag är liten men du tar hand om mig
F                       C/G         F/G     C 
   Tack för att du Gud älskar mig (fine)

G7-9                                         C/G
Varje dag jag kommer i tacksamhet till dig
       Dm/G                                                C 
Jag vet att du finns där och älskar mig
       E7           E7/G#   Am            C/E                     F
Du bär mig genom livet för du är min bästa vän
F                       C/G        F/G       C
   Tack för att du Gud älskar mig ://
(© Ida Harrysson. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2017. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)

58. Hjälp mig, Jesus
                      D                                               A/C#    Bm7
Hjälp mig, Jesus (Hjälp mig, Jesus) att se på andra (se på andra)
          Gmaj7      Asus4   A
Som du ser på mig
                      D                                               A/C#    Bm7
Hjälp mig, Jesus (Hjälp mig, Jesus) att ge till andra (ge till andra)
        Gmaj7      Asus  4
Det du ger till mig

(Forts)



69 

A         F#m7            Bsus4
Jag vill göra världen vacker och varm
B                         G               Gm
Jag vill ge min kärlek till andra
                 Em7 D/F#   G      G/A       D
Hjälp mig Jesus att   vara den du vill
(© Cajsa Tengblad. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2017. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)

59. Tack, tack, tack
      E                   Bsus4                 C#m7                       A
//: Tack, tack, tack! Hela jag ropar: tack, tack, tack
E                    Bsus4               C#m7                        A   
Tack, tack, tack! Hela jag ropar: tack, tack, tack
F#m7                          E/G#                               Aadd9            Bsus4 
Tack för din kärlek, tack för din godhet, heligt är ditt namn
B                   E            Bsus4        C#m7        A
Tack, tack tack!

F#m7                    E/G#    Aadd9      B11 
        Så fort jag ropade hjälpte du mig
                         F#m7                      E/G#                         Aadd9       B11 
Du gav mig mod, du gav mig kraft, du gav mig hopp
F#m7                  E/G#     Aadd9      B11 
       Så fort jag ropade hjälpte du mig
                         F#m7                      E/G#                        Aadd9        B11
Du gav mig mod, du gav mig kraft, du gav mig hopp ://

F                    C                         Dm7                          Bb    
Tack, tack, tack! Hela jag ropar: tack, tack, tack!
F                    C                         Dm7                     Gm7  
Tack, tack, tack! Hela jag ropar, hela jag ropar:
F/A                Bb          C11               F
Tack, tack, tack!     Tack, tack, tack!
(© Cajsa Tengblad. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2017. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)
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60. Vi är lika bra
E                                                         A 
1. Vissa gillar vals andra gillar rockigt
F#m7                           B                           E             B   
Vissa har inget hår alls andra har lockigt
E                                                        A  
   Vissa gillar vår andra gillar höst
F#m7            B                               E            B
Vissa är lite mindre andra är störst

E    B                         C#m7 
Åh… Vi är unika! Åh…
E        B            
Åh… Men ändå lika!
C#m7                                     A
         Det är som det ska; vi är lika bra!

2. Vissa bor i slott andra bor i villa  3. Vissa gillar snö andra gillar solen
Vissa luktar så gott andra luktar illa    Vissa trivs bäst vid en sjö andra vid poolen
Vissa gillar saft andra gillar vatten   Vissa gillar sport andra gillar fika
Vissa sover på dan andra på natten  Alla är vi samma sort, ändå unika
(© Sandra Åhlander & Mia Alexandersson. 
Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2017. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)

61. Tack gode Gud
      E                                B/D#
//: Tack gode Gud för allt som du gjort för oss
C#m7                                     A                B11
Tack gode Gud att vi får leva här på din jord
E                                     B/D#
Tack gode Gud för familjen och vännerna
C#m7                          A                                              B11
Tack gode Gud för maten här på vårt bord (to Coda)

C#m7                                         B/D#
      Det finns dagar när allt inte är underbart
E      F#m7 E/G# A   B      C#m7
      Det finns dagar när jag in -       te       är  mig själv
C#m7                                    B/D#
      Men då vet jag ändå att du går bredvid mig
A                                                B11
Därför vill jag sjunga mitt tack till dig ://
(Coda) Tack, tack, tack, tack!
(© Hjalmar (7år) & Sara Vittgård. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2017. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)
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62. Vem är kvar (Välsignelsen)
     D                    G      A7                   D         G    A7  
//: Vem är kvar när vännerna är borta
D                   G         A7      D      G    A7
När vi alla gått åt olika håll
D                G       A7                   D        G    A7
Vem är ljus när nätterna är långa
D                  G         A7                      D 
Vem är nära, kan stötta och ge hopp

G          A7     Bm
Det är inte jag
F#7                                                        Bm          
Ingen i denna värld kan jämt va kvar
                             A7                   
Bara Gud kan va

                                             D             G
Jag ber att Herren ska välsigna dig
                                 D       A7
Jag ber att Herren ska bevara dig
               D     G                       D
Hans nåd lysa över dig och ge dig frid
                             D             G
Jag ber att Herren ska välsigna dig
                                  D     A7
Jag ber att Herren ska bevara dig
               D     G                      D
Hans nåd lysa över dig och ge dig frid ://

D
Vem är kvar? 
(© Ulrika Lindman. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2017. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)
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63. Gud du är så stor
                       C                                              Em7
1. Det finns mycket som jag inte kan, ibland så är jag rädd
          C                                                                 Em7                           D  
Men Gud är modig som en brandman, han är alltid beredd

G           D/F#   Em7   -/D 
Gud du är så stor
Am7     G/B    C    D
Större än en storebror
G              D/F#   Em7   -/D
Starkare än en elefant
Am7       G/B   C              D
Klokare än en gammal tant
     Am7    G/B  C   D           G
Jag vill att du    i   mig ska bo

2. När jag är ledsen eller sur så är det svårt att se
Att Gud finns i min telefonlur när jag börjar be

3. Alla som vill kan bli Guds vän, alla stora och små
Du kanske inte tror det men det är faktiskt så
(© Daniel Franzén. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2017. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)

Bordsböner

64. Bordsbön – mel. Bamse
Herre tack att du som gett oss livet, också ger oss maten på vårt bord (idag).
Du har omsorg om varenda män´ska för det har du lovat i ditt ord.
Och nu så vill jag tacka dig för allting som du ger till mig.
Varenda dag så vet jag det; att du älskar mig.
Herre tack att du som gett oss livet, också ger oss maten på vårt bord. Amen!

65. Maten kan vá god
Maten är så god och nyttig, maten är så härlig.
Den kan vara lätt att äta, den kan vá besvärlig.
Men när Gud välsignar den så gör den mig så stark, ugh!!!

Så att jag kan leka i en backe eller park. 
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Böner

66. Gud min fader
D       Em     A7     D        G              A7        F#m  Hm
Gud min fader du är nära, vart jag går så är du med.
Em    F#         Hm     H7  Em                     A7          D
Utav dej vill jag få lära sanning, rättvisa och fred.

Tack för livet som du ger mej rymd och skogar, jord och hav.
Gör mej sådan du vill ha mej, använd mej varenda dag.
(Text:Margareta Melin, musik: Michael Strand)

67. Gud som haver
Gud som haver barnen kär se till mig som liten är.
Vart jag mej i världen vänder, står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer lyckan går, Du förbliver Fader vår. 
AMEN    
            
68. Vår fader
Vår Fader, du som är i himmelen.
Låt Ditt namn bli helgat.       
Låt Ditt rike komma.
Låt Din vilja ske, 
på jorden så som i himmelen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och 
äran i evighet.

AMEN.   
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Anteckningar
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Anteckningar
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