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UV-scoutläger 2016

Lägergård:   Lägerchef:    Tid:

1. Sjöholmen Rydaholm     Emma Vilhelmsson, Elin Elg           28/6-3/7
2. Hjulvhult   Viktor Park, Robin Ahlnér            14-19/6
3. Långserums Fritidsgård   Monica Wernersson, Cecilia Sickeldal           14-19/6
4. Ryden, Fegen   Ida Widerberg, Ester Davidsson           28/6-3/7
5. Råås Gård, Tranås   Stefan Engvall, John Målevik           28/6-3/7
6. Skärvhult    Tobias Haag, Christer Cederqvist            14-19/6
7. Långserum    Jonas Davidsson, Oscar Levinsson           28/6-3/7
8. Sjöholmen   Elisabeth Petersson, Dahn Josefsson           15-19/6
9. Mosshemmet    Arne Carlsson, Kristoffer Kaspersson           14-19/6
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Också Jesus var scoutledare!
Jag tycker nog att man kan säga det. Åt-
minstone är likheterna många även om 
scoutbegreppet började användas först i 
modern tid. Låt mig förklara genom att 
ge några exempel: 
Jesus var ledare för en patrull – det var 
12 lärjungar som han ibland hade fullt 
upp med. 
Han lärde lärjungarna att fiska och de 
lagade mat över öppen eld tillsammans.1

Jesus uppmuntrade till fågelskådning och 
att botanisera bland växter.2

Han skickade ut sin patrull på uppdrag 
och lärde dem att packa sina saker på rätt 
sätt.3

Jesus tog med sin patrull (och många an-
dra) ut i naturen. Någon har räknat ut att 
över hälften av de tillfällen Jesus undervi-
sar i Bibeln sker utomhus! 
Han tog med lärjungarna ut på sjön4, 
besteg berg5 och gick på vandringar runt 
om i Israel. 

Om Jesus tog med sin patrull ut på även-
tyr i naturen och förberedde dem för sina 
uppdrag där, borde vi inte göra likadant 
idag? Urbanisering och ett en alltmer 
stillasittande livsstil talar för att behovet 
av att vistas i naturen och hitta fler till-
fällen för praktiskt lärande bara kommer 
att öka. Naturen är en fantastisk plats att 
vistas i, lära sig saker, och växa i tron.   
Vårt uppdrag – att göra lärjungar, verkar 
alltså passa bra att kombinera med scout-
metoden. Därför känns det så bra att vi 
ska åka på UV-scoutläger! Det innebär 
många tillfällen att göra det som Jesus 
gjorde. Att vistas ute i naturen, be och 
lovsjunga tillsammans och förbereda oss 
för det uppdrag som Herren har kallat 
oss till. Ha en härlig lägervecka!

KRISTUS HAR SEGRAT-
VI KAN SEGRA!

Jonas Abrahamsson 
UV-scoutkonsulent1 Joh 21:1-11

2 Matt 6:26-28
3 Luk 9:1-6
4 Matt 8:23
5 Mark 9:2
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UV-SCOUTRÅDET

Alma Catoni Jonas Abrahamsson
UV-scoutkonsulent

Ulrika Dahlgren Klas-Göran Park
Ordförande

Kristoffer Kaspersson

Sara Pripp

Jonas Davidsson

Catarina Ahlander
Styrelserepresentant

Rickard Sjölander
Sekreterare

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, ledarinspi-
ration, fördelning av medel från UV-scouts stödkassa, materialproduktion och olika 
arrangemang inom UV-scout.
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Vi är två ledarscouter från Huskvarna 
Allianskyrka som har tänkt efter lite på 
vad som har hänt i världen senaste tiden. 
Det har hänt saker utomlands som terro-
rattacken i Paris men också här i Sverige 
som t.ex. skolmassakern i Trollhättan. 
Även mer personliga saker händer som 
kan få en att känna sig nedstämd, saker 
som inte alla känner till. 

Så morgonen efter att terrorattacken i Pa
ris hade inträffat fick vi en idé. Vi vill att 
vi alla ska tänka på att en liten positiv 
gärning kan göra stor skillnad för någon 
annan. Bara att komma fram och prata 

med någon som sitter ensam kan göra 
så stor skillnad för den personen, fast vi 
runt omkring kanske inte märker något. 
Så vi har en utmaning till er alla, både 
scouter, ledarscouter och ledare, att ni 
minst en gång om dagen ska göra något 

speciellt för någon annan. Det behöver 
inte vara den personen du känner bäst på 
lägret, utan det kan vara någon du aldrig 
pratat med innan, kanske aldrig tidigare 
träffat. 
Det behöver inte vara några stora saker 
du gör, för det är det lilla som kan gör 
stor skillnad i längden, som att ge enkla 
komplimanger till någon man träffar, 
låta någon gå före i matkön, eller kanske 
bara säga hej till någon du går förbi. Det 
är bara din fantasi som sätter gränserna. 
För som sagt; vi omkring kanske inte 
märker någon skillnad om du bara ger en 
liten komplimang men för den personen 
kanske den lilla komplimangen betyder 
jättemycket, för ingen vet hur någon an-
nan känner sig innerst inne. Den som är 
glad och positiv på utsidan kanske inte 
alls mår bra på insidan, men din goda 
gärning kan vända hela dagen till något 
bättre för den personen. 

TANKAR FRÅN TVÅ LEDARSCOUTER
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Vårt mål är att vi även efter lägret ska 
tänka mer på andra, så som Hebreerbre-
vet 10:24 säger: ”låt oss överträffa var-
andra i att vara hjälpsamma och vänliga 
mot varandra och i att göra gott.” Alla 
mår mycket bättre av att både ge och ta 
emot goda gärningar, så ingen har något 
att förlora på det. 

Exempel på goda gärningar som ni gärna 
får använda är: komplimanger, fråga om 

någon vill vara med och leka, prata med 
någon som sitter ensam, hjälpa andra 
med deras disk, ge någon en kram, be för 
någon annan, dela med dig av dina saker, 
le mot folk du möter, tacka för maten, 
hjälpa folk med deras sysslor samt vara 
tyst när någon pratar. 
Kram

Gabriella Vandrén och Tabita Tengblad 
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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 ytterli-
gare någon form av miljöarbete hos er.

De miljöområden som man kan ar-
beta 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 sorteringsanläggning 
i byn. Våra slaskgropar kan nog ofta 
användas mer än idag. Tänk på att hus-
hållspapper 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 alterna-
tiv 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 lägret gör att mycket 
väcks till livigen. Man minns när spaget-
tin 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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ARBETSSCHEMA
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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 ”ställ-
företrädande 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, slaskgrops-
grävande 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 behövs?

Lägerhygien
Att vara extra noga med hygienen under 
lägerdagarna är viktigt. Att bli sjuk un-
der lägervistelsen är verkligen tråkigt och 
skapar 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 
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lämpliga anordningar för detta.
-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. 
Använd 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 kni-
ven 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 bo-
ken”. 



14 

TACK!

Här kommer några glimtar från de pro-
jekt ni stöttade förra året. 

Hjälp till 615 barn i Mocambique
Hej, alla UV-scouter! Här i Moçambique 
är vi jättetacksamma för den hjälp som 
vi fick från UV-lägret, förra året! Vi hade 
hoppats kunna hjälpa 500 barn med 
anteckningsböcker, pennor och annat 
som man i Sverige får gratis i skolan. Vi 
lyckades hjälpa hela 615 barn! Det var 
så roligt! I en by bestämde sig folket för 
att bygga en skolsal till, eftersom de blev 
så uppmuntrade. Ofta sitter barnen på 
marken, under ett träd, de första två-tre 
åren, och sedan när man blir äldre får 
man sitta i ett klassrum. 

Läraren har en svart tavla på ett stativ 

som han skriver på och eleverna ska ko-
piera det han skriver där. Inte så lätt när 
man sitter i sanden, med myror och 
andra kryp… Och under regntiden 
fungerar det ju inte alls. I en annan by 
hade man bara skola upp till sjätte klass. 
När vi hade vår kurs där och man såg 
att det fanns en liten bok på deras eget 
språk, ville de gärna lära sig att läsa, så 
många vuxna började också i skolan. By-
hövdingen insåg att det skulle vara en bra 
idé om han också hade lite mer utbild-
ning, så han såg till att byn fick en lärare 
till sjunde klass. Ni ser att er hjälp har 
gjort att folk får mod att ta tag i sina egna 
liv och förbättra dem! Tusen tack! Vårt 
jobb blir effektivare på grund av er!

Stort tack till alla UV-Scouter för att ni varit med och hjälpt skolbarn i Cen-
tralasien, Sydafrika och Mocambique. Det blev totalt X-kronor! Ett fantastiskt 
resultat, stort tack! 
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Barnen i Tchad drömmer om 
framtiden
Tack alla UV:ar som samlat in pengar till 
skolbarn i Tchad. Fatime och många 
andra barn har fått möjlighet att lära sig 
att läsa och skriva. Just nu så går 29 barn 
i skolan i Bol och de tycker det är roligt 
att få möjligheten till att lära sig mera. 
Många av barnen har drömmar om fram-

tiden. Flera av dem vill bli just lärare så 
att fler barn ska få möjlighet att lära sig 
läsa och skriva. När vi träffade några av 
barnen från skolan i Bol visade de upp 
sina skrivböcker och vad de hade lärt 
sig. De var väldigt glada och ivriga att få 
gå i skolan. Fatime hoppas att hon kan 
gå i skolan i många år till och få lära sig 
många nya saker. Tack för er hjälp!
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Solpaneler ger säkrare skolor i 
Centralasien
Tänk att barn i Sverige kan göra så att 
barn på andra sidan jordklotet får en 
chans att gå i skolan! I detta land finns 
en folkgrupp som lever som herdar och 
flyttar runt till olika platser för att finna 
bete för sina djur. Genom att ha tält-
skolor som kan följa med familjerna får 
barnen nu lära sig att läsa och skriva.
Eftersom både lärare och barnen hjälper 

till med djuren eller andra sysslor under 
dagen så har man skolundervisningen 
kvällstid. Förra året användes en del av 
de pengar som UV-scoutlägren samlade 
in till att bl.a. ge skolorna solpaneler. 
Med solpanelerna kan man ladda upp 
lampor som ersätter de gasollampor som 
användes tidigare. Det blir bättre ljus och 
mindre risk för olyckor. Stort tack för att 
ni varit med och hjälpt dessa barn att få 
möjlighet att gå i skolan! 
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Scoutinvest
En ledarutbildning för ledarscouter 7-9 oktober
Långserums Fritidsgård
födda -03 eller tidigare
Anmälan: senast 23 september
jonas.abrahamsson@sau.nu 036-306173 Pris: 495 kr

       Växtverk

KURSER OCH  ARRANGEMANG

Steg I 

23-25 september Klinta
För alla födda -01 eller tidigare.              

Steg II 

11-13 november Långserum
Fortsättningskurs 

Steg III

10-12 mars Bäckalyckan 
 
Anmälan till SAU,  
jonas.abrahamsson@sau.nu 
036-30 61 73, senast 10 september 
Pris: 395 kr/kurstillfälle

Steg ETT
En UV-scoutledarutbildning som vänder sig till den som vill ta ett första steg i rollen 
som en duktig 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 regio-
nalt.  Hör av dig till UV-scoutkonsulent Jonas Abrahamsson för samordning.
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LÄGERINSAMLING 2016

Människovärde, Lägerområde 1-3 
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”. Det 
är därför många familjer gömmer sina 
barn och inte låter dem leka med andra 
barn eller gå i skolan. I dessa länder finns 
i stort sett ingen statlig verksamhet för 
barn med intellektuella funktionsned-
sättningar. Men vi vill hjälpa de barnen 
genom att stödja skolor och förskolor för 
barn med funktionshinder.
SAM stöder en skola i Egypten och en 
förskola i Centralasien, som båda har 
specialiserat sig på fysiskt och mentalt 
handikappade barn. I båda fall jobbar 
man även med att få föräldrarna att för-
stå att det kan finnas olika anledningar 
till att deras barn föddes med en funk-
tionsnedsättning och att hitta sätt som 
underlättar för dem att leva tillsammans 
med sina barn och hjälpa dem att utveck-
las. På skolan i Egypten finns bland annat 
syklass, musikrum, datasal, snickeriverk-
stad, vävrum och man tillverkar kort och 

ljus. På gården finns ett växthus där man 
odlar sallad och svamp. Salladen säljs till 
Svenska Institutet. På skolgården finns 
också en outlet där man säljer de olika 
sakerna barnen producerat. På förskolan 
i Centralasien tillhandahåller man även 
diverse hjälpmedel exempelvis rullstolar, 
som inte bara förändrar barnens liv, utan 
underlättar livet för hela familjen. 
Eftersom de funktionsnedsatta barnen 
ses som ett straff från Gud i denna kul-
tur, mår många familjer mycket dåligt. 
Men på förskolan får föräldrarna möjlig-
het att träffa en psykolog för att hitta för-
hållningssätt att hantera vardagen, något 
som är mycket uppskattat. 

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 ett funktionshinder och att få sina problem rättvist 
behandlade i en domstol. Tyvärr så är det väldigt många barn som lever 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 projekten, 
fast olika varje år. 
De tre delarna kallar vi: Människovärde; Utbildning och Vattenförsörjning. 
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Utbildning, Lägerområde 4-6
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 kan-
ske inte finns en skola där barnet bor, 
föräldrarna har inte råd att betala skolav-
giften eller en skoluniform, eller så måste 
barnet hjälpa till med arbete hemma. 
SAM stöder en flickskola, mobila sko-
lor i Centralasien och hjälper också 
barn i Mocambique med skolmaterial.
I Centralasien stöder SAM en flickskola 
med tillhörande internat. Många av elev-

erna kommer 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 
internatet eftersom skolan ligger långt 
hemifrån. I detta land är det fler pojkar 
än flickor som får gå i skolan. Och efter-
som det inte finns så många kristna här, 
har många kristna det mycket svårt. Men 
genom den kristna flickskolan, får tjejer-
na här ändå en bra utbildning. 
I samma land stöder SAM ett skolprojekt 
för en folkgrupp som lever som herdar 
och därför bor på olika platser för att 
finna bete för sina djur. Genom att ha 
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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 i 
skolorna och eleverna måste arbeta med 
djuren under dagen. Därför sker mycket 
av undervisningen på kvällar när det bör-
jar bli mörkt och ofta i skenet från en 
gasollampa. Många skolor fick solpaneler 
genom UV-scoutinsamlingen förra året. 
Med solpanelerna kan man ladda upp 
lampor som ersätter de gasollampor som 
användes tidigare. Det blir bättre ljus och 
mindre risk 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. 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 snick-
eri och jordbruk, förutom de vanliga 
ämnena i klass 8-10. Eftersom man bor 
på skolan behöver barnen hjälp med 
kläder, gummistövlar, tvål och tvättme-
del, gympakläder och busspengar så de 
kan hälsa på sina familjer på loven. 
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Vattenförsörjning, Lägerområde 7-9
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 så är inte brunnarna all-
tid täckta och då kan det hända att barn 
eller djur t.ex. getter, ramlar ner i 
brunnen. Det är väldigt lätt för skräp och 
annat att hamna i brunnen och när det 
regnar så spolas allt möjligt ner in 
brunnen och då blir vattnet smutsigt. 
Regnet gör också att öppningen blir bre-
dare p.g.a. erosion och då måste man 
hitta längre avhuggna stammar för att 

lägga över öppningen som man står 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 in vatten i brunnen och då är det 
inte lika lätt för barn att ramla i. Man till-
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verkar och bränner tegelstenar på plats, 
skaffar fram sand och grus och ordnar 
med en murare. Våra pengar används till 
att köpa cement och allt som behövs för 
att göra en betong platta runtom 
brunnen, förstärka öppningen och att 
bygga muren ovanpå öppningen. Hälso-
vårdsteamet åker också runt och undervi-

sar om hur man underhåller och skyddar 
brunnarna.  

Tack att ni vill vara med i detta spän-
nande arbete! Insatserna betyder oerhört 
mycket för såväl barnen, deras familjer 
men också för dessa fattiga länders väg 
framåt. 
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För SAM så är det i år ett tema av mis-
sion, vi tog vår utgångspunkt i detta när 
vi arbetade fram vårt material men 
landar ännu mer i att vara “missionella”. 
Det handlar om att vi alla kan leva i mis-
sion, varje dag. Att ha ett tankesätt och 
synsätt att vi här och nu i vår vardag kan 
göra något och att Jesus vill använda oss. 
Att vara beredd att göra gott och berätta 
om Jesus för våra grannar och vänner 
utifrån vem vi är och var vi befinner oss 
och möta andra människor utifrån var de 
befinner sig. 

Vi tror även att Gud vill och kan använda 
barn och ungdomar. Att de kan få upp-
leva Guds närvaro genom Anden i sina 
liv, att de kan få vara hans ljus i sina 
sammanhang där de befinner sig och att 
han är intresserad av dem.

I årets bibelstudier har vi försökt lyfta 
fram just detta, att som barn och ung-
dom söka Gud, börja närma sig honom 
genom att läsa Bibeln och faktiskt för-
vänta sig att det stämmer och är sant det 
som står där. 

Vi bjuder på några vardagliga händelser 
som kan få en djupare mening men också 
att det ibland inte går som man har tänkt 
sig. Bara för att man vandrar med Jesus så 
betyder inte det att allt är enkelt.

Vår önskan är att barn, ungdomar och 
ledare efter denna lägervecka får känna 
en känsla av att deras liv är viktiga, att de 
först och främst är älskade av Gud, men 
att han även har en tanke med allas våra 
liv, här och nu. 

Att vi får vara Guds egna agenter som får 
vara med och göra gott, sprida Guds kär-
lek och sanning där vi befinner oss. 

Att vi alla på ett enkelt sätt får en trygg-
het i det vi har i Jesus och genom hans 
Andes ledning kan ge vidare just detta i 
ord och handling i vår vardag.
För tänk om världen kan förändras av 
vanliga kristna som du och jag?!

Instruktioner om hur man kan 
använda materialet: 
Varje dag spelas ett drama upp på lägret. 
Efter dramat träffas scouter och ledare i 
sin patrull och har ett samtal utifrån 
materialet i lägerboken. 

Instruktioner till dramagruppen: 
Dramat handlar om en kille som försö-
ker fördjupa sin relation med Gud och 
leva som kristen. Till sin hjälp har han en 
andaktsbok/Bibel och sin storasyster som 
han pratar mycket med. På morgonen 
läser han en Bibelvers som anknyter till 
det som kommer att hända under dagen. 

Vi tror att vi alla längtar efter att våra liv ska ha betydelse, att vi ska göra skillnad för 
någon annan. Ibland så händer det att vi ser detta i våra liv men ganska ofta kanske 
vi stannar vid en längtan, en tanke. För vi vet inte hur eller när. Men vi vet kanske 
innerst inne att Gud vill använda oss.

INLEDNING - TILL LEDARE
Något större.
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På kvällen har han ett samtal med sin 
storasyster som blir en reflektion av da-
gens händelser.      
Ni behöver vara 5-6 stycken som spelar 
var sin roll i dramat, är ni 5 så får någon 
göra dubbla roller vid några tillfällen.   

Förslag på återkommande rekvisita:
Exempelvis ett bord, filtar och kuddar att 
bygga den hemliga kojan av. Förslagsvis 
byggs kojan upp så att den har en ”in-
synsvänlig” öppning mot publiken och 
själva ingången är vänd bort från publi-
ken. 2st stolar och ett bord som kan agera 
frukostbord, men även skolbänk vid ett 
av dramatillfällena. En bok som kan 
fungera som andaktsbok.

Utöver denna rekvisita uppmuntrar vi 
varje dramagrupp att tänka fritt kring ex-
empelvis utstyrsel till de olika 
karaktärerna. Det finns fördelar med att 
faktiskt lägga ner lite extra tid och krut 
på att plocka ihop rekvisita och 
kläder då det bland annat kan bidra igen-
känningsfaktorn från dag till dag och 
kan göra att scouterna kan förknippa 
dramat med en återkommande höjd-
punkt. Med hänvisning till ovanstående 
anledningar uppmuntrar vi också till 
att använda det föreslagna ledmotivet, 
”Ropa Jesus” (på skivan “Jesus är Super-
hjälte”) - Alexandra Hyllerud & Mar-
cus Nielsen https://open.spotify.com/
track/2wEjK8XaA5b9Mfj92NTjVc som 
en given del i dramat varje dag. 

Arbetsgruppen: 
Johannes Djerf, Sara Linnarsson, 
Matilda Winberg, Robin Minshull och 
Jonas Abrahamsson. Illustrationer/läger-
märke: Emelie Jägerström. 

Karaktärer i dramat: (denna presenta-
tion kan läsas precis innan rösta dramat 
spelas upp.)

Tim: Den lille killen med stora tankar 
och funderingar som klurar på det mesta 
som hör till livet. Tim går i 4:e klass och 
har en hemlig koja på sitt rum, är expert 
på att baka chokladbollar och går på UV-
scout varje måndag. En del vuxna männ-
iskor skulle nog säga att Tim är blyg och 
borde försöka ta mer plats, men Tim 
tycker inte det är så viktigt att höras och 
synas mest, utan håller sig hellre i bak-
grunden och lyssnar och iakttar sin om-
givning. Någon Tim tycker om att prata 
med är sin storasyster Sally som trots allt 
både lyssnar och förstår.

Sally: Tjejen med stora drömmar, tra-
siga jeans och ett finurligt leende. Sally 
går i 9:an och har alltid svar på tal, av-
skyr matte och älskar sin kanin Herbert. 
Enligt Sally är skolan typ det bästa som 
finns och typ det värsta som finns. Att 
hänga med kompisarna är livets grej, 
men det där med att sitta tyst och lyssna 
på lektionerna är desto värre. Att lösa 
svåra mattetal är inte riktigt Sallys grej, 
men något som hon däremot tycker om 
är att fundera på vem Gud egentligen 
är och hur hennes kristna tro påverkar 
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hennes liv. Särskilt bra är det att fundera 
tillsammans med lillebror Tim som stäl-
ler många och långa frågor och alltid vill 
lyssna och förstå. 

Sigge: Bästa kompisen som för det mesta 
råkar i trubbel, men som alltid får Tim 
att må bra. Sigge spelar fotboll och av-
skyr att förlora, han är expert på att äta 
chokladbollarna som Tim har bakat och 
har bara strumpor och kalsonger med 

Batman på. Sigge brukar hänga med på 
UV-scout, men ibland tycker han det är 
svårt att förstå allt som sägs om Gud och 
kompisarna i fotbollslaget brukar ibland 
reta honom för att hänger i kyrkan. Det 
kan vara ganska jobbigt, fast han inte 
säger det så tycker han att måndagar är 
typ den bästa dagen i veckan för då får 
han både vara med Tim och träffa ledarna 
på UV-scout.

DAG 1 
HÄR ÄR JAG – SÄND MIG
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Karaktärer: Tim, Sigge, Sally, UV-
ledaren Anna-Lena och den gamle 
missionären Helge
(Dagens drama börjar med att Tim och 
Sigge kommer innanför dörren hemma 
hos Tim, sparkar av sig skorna, hämtar 
chokladbollarna som står i frysen och 
kryper in i den hemliga kojan. Sigge 
sträcker ut sig och tar en chokladboll ur 
burken.)
Förslag till rekvisita: chokladbollar, 
käpp, hörlurar, 
Sigge: Ahhh, det här är livet! Bästa chok-
ladbollarna, inga vuxna människor som 
tjatar utan bara du och jag, Tim. Mycket 
bättre än en massa andra kompisar, typ 
som Morgan. I dag la han fälleben på mig 
på gympan och trots att det var han som 
började var det jag som fick skulden och 
fick sitta på bänken och… Tim? Lyssnar 
du ens? Tim?
Tim: mmm, va?
Sigge: Hallååå, jorden till Tim, vad tän-
ker du på? Du är ju typ helt borta…
Tim: Ojdå, förlåt. Fast jag lyssnade fak-
tiskt på det du sa samtidigt som jag tänkte 
gamla tanter och gubbar…
Sigge: Vänta va!? Du tänker på gamla 
gubbar och tanter, öhhh är du säker på 
att du är helt frisk eller…?
Tim: Jooo frisk är jag, men i förra veckan 
sa Anna-Lena att vi skulle få besök av 
missionären Helge på UV ikväll och när 
jag tänker på såna där missionärer tänker 
jag på gamla gubbar och tanter liksom.
Sigge: Okej, det kanske förklarar saken 
lite, men vad är ens en missionär? Är det 
någon som är med i ”Mission impossible” 
filmerna eller? För det hade ju varit fett 
coolt om någon sån kom på besök!

Tim: Asså det hade ju varit sjukt coolt, 
men jag tror inte det… Jag har hört 
någon gång att missionärer är människor 
som har valt att åka ut i världen och 
berätta om Jesus, typ så… Men vi borde 
ju få veta mer ikväll, hoppas jag i alla 
fall… Och vi borde nog skynda oss nu 
annars blir vi ännu mer sena än vanligt!
(Tim och Sigge försvinner ut från scen 
för en stund och in kommer Anna-Lena, 
Helge. Anna-Lena vänder sig mot publi-
ken som de var en del av patrullen och 
ska precis ta till orda när Sigge och Tim 
slinker in och sätter sig på golvet…)
Anna-Lena: Nu är nog alla här i alla fall, 
Sigge och Tim är ju här, haha. Välkomna 
allihop! Ikväll har vi besök av Helge som 
har många spännande saker att berätta 
för oss, eller vad säger du Helge?
(Helge byter plats med Anna-Lena. Han 
är lite “skröplig” och stödjer sig på sin 
käpp, men han talar med en klar och 
tydlig stämma.)
Helge: Nåväl, jag kanske har en och 
annan spännande historia på lager, med 
det som är mest spännande är det liv jag 
har fått leva tillsammans med Jesus. Jag 
har fått vara med om många saker, båda 
roliga och jobbiga, just därför att jag har 
lyssnat in vad Gud vill göra för mig och 
genom mig. Jag har fått vara Jesu hän-
der och fötter på många platser runt om i 
världen och har genom ord och handling 
fått sprida Guds kärlek…
(Sigge ser lite fundersam ut och viskar till 
Tim…)
Sigge: Hallå Tim, det låter fett weird. 
Menar han att Jesus inte hade några hän-
der och fötter alltså!?
Tim: Haha, inte riktigt så tror jag inte, 
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kanske är något man brukar säga typ…
Berättaren: Helge fortsätter att berätta 
om sitt liv och alla sitter helt knäpptysta 
och med öronen på helspänn. Han be-
rättar om när en svart mamba nästan bet 
honom i foten, (Helge visar med gester) 
när han fick vara med om hur en liten 
flicka fick sitt brutna ben helat och alla 
de gånger han blivit bjuden på fjärilslar-
ver till lunch. När Helge tackar för sig får 
han en ljudlig applåd från åhörarna.
(Tim och Sigge dröjer sig kvar på scenen 
under tiden resten av gänget försvinner 
från scen.)
Sigge: Den där Helge alltså, han var ju 
fett cool även om han inte hade varit med 
i en enda ”Mission impossible” film!
Tim: Eller hur! Fatta vad mycket spän-
nande grejer han har fått vara med om i 
sitt liv. Sigge, tror du man måste vara typ 
hundra år för att få vara missionär eller 
tror du att det går bra även om man bara 
är 10 år?
Sigge: Hmm, svår fråga… Det verkar ju 
inte vara sådär jättesvårt, fast det kanske 
blir svårt att betala flygbiljetten. Men du 
Tim, nu ska jag hem och äta middag för 
jag har märkt att man inte håller sig mätt 
på chokladbollar så länge… Hejdå!
Tim: Ah, det förklarar varför det känns 
som jag har ett håll i min mage! Hejdå 
Sigge!
(De försvinner ut från scenen åt varsitt 
håll, och under tiden kommer Sally in på 
scenen och sätter sig vid köksbordet med 
musik på högsta volym i hörlurarna. Tim 
kommer in på scenen och ser Sally och 
försöker få hennes uppmärksamhet…)
Tim: Sally, hallååå? HALLÅÅÅ SALLY?
Sally: Nämen tjenare lillebrorsan! Var 

har du varit? Du ser lite fundersam ut, 
har det hänt något eller?
Tim: Jooo, jag och Sigge har varit på UV 
och vi hade besök av Helge…
Sally: Och Helge är…?
Tim: Helge har varit missionär i hela sitt 
liv, och han är typ hundra år gammal, 
och då funderade jag och Sigge på om 
man måste vara hundra år gammal för att 
vara missionär och och…
Sally: Whooo, lugna puckar nu va! Han 
den där Helge är alltså missionär och 
nu funderar du på om man måste vara 
hundra år gammal för att vara missionär?
Tim: Typ ungefär så, jaaa… Men Sally, 
är det så att man måste vara typ hundra 
år för att vara missionär?
Sally: Näää, Jesus brukar inte direkt bry 
sig särskilt mycket om hur gamla vi är. 
Alla som har valt att ta emot Jesus i sitt 
hjärta kan få vara hans händer och fötter 
i den här världen och kan genom ord och 
handling få visa på Guds stora kärlek.
Tim: Vänta lite nu, var du och tjuv-
lyssnade eller?  För det var precis det där 
Helge pratade om! Att få vara Jesu händer 
och fötter… Det låter ju egentligen lite 
konstigt, men jag tror ändå att jag börjar 
förstå vad det betyder.
Sally: Jag förstår vad du menar, men Gud 
vill använda varje människa för att Han 
har skapat oss med olika egenskaper och 
förmågor och vi alla behövs, på olika sätt.  
Men du, jag tror jag har något till dig 
som du kommer tycka om. Vääänta, ska 
kolla här i väskan bara… Aha, här är den, 
en andaktsbok. Asså en bok som indelad 
i korta avsnitt och tanken är att du ska 
läsa ett avsnitt varje dag.
Tim: Okej, det låter ju bra, men vad har 
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det med saken att göra då…?
Sally: Jooo, här i första avsnittet finns det 
ett Bibelord som säger ”Här är jag, sänd 
mig”. Det är en kille som heter Jesaja som 
säger just det till Gud och Jesaja får sen 
vara med och förmedla Guds ord till en 
massa människor, riktigt häftigt om jag 
får säga det själv. Och jag tänker att det 
är precis det allt det här med att vara mis-
sionär handlar om, att följa Jesus och låta 
Gud påverka ens liv, att man ber om att 
Gud ska använda en, hänger du med?
Tim: Det gör jag! Och det kan ju inte 
vara, mission impossible eller?
Sally: Haha, nej även om det inte alltid 
är lätt som en plätt finns Gud alltid vid 
vår sida och vill hjälpa oss.
Tim: Coolt!
Sally: Eller hur! Näää nu ska jag gå och 
gosa lite med Herbert och du borde nog 
försöka äta en macka eller två innan du 
kolar vippen…
Tim: Just det, det ska jag göra, och tack 
för boken. God natt Sally!
Sally: God natt lillebrorsan!  
(Sally och Tim försvinner från scen och 
ledmotivet sätts på…)

Samtalsfrågor:
• Vad hände i dagens drama?
• Vad tänker du på när du hör orden 
Mission och Missionär?
• Hur tror du att Gud vill använda dig?
• Läs Jesaja kapitel 6:1-8. Hur tror du 
att Jesaja kände när Gud ville använda 
honom?
Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. 
Han satt på en hög och upphöjd tron, och 
hans mantelsläp fyllde templet. Serafer 
stod ovanför honom, var och en med sex 

vingar: med två vingar skylde de ansiktet, 
med två skylde de kroppen och med två 
flög de. Och de ropade till varandra:
Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela 
jorden är full av hans härlighet.
Ropet kom trösklarna att skaka i sina fäs-
ten, och templet fylldes av rök. Jag sade: Ve 
mig! Jag är förlorad, ty jag har orena läppar 
och jag bor bland ett folk med orena läppar, 
och mina ögon har sett Konungen, Herren 
Sebaot.
En av seraferna flög fram till mig med ett 
glödande kol som han hade tagit från alta-
ret med en tång. Med det vidrörde han min 
mun och sade: ”När detta vidrör dina läp-
par blir din skuld borttagen och din synd 
sonad.” Och jag hörde Herrens röst. Han 
sade: ”Vem skall jag sända, vem vill vara 
vår budbärare?” Jag svarade: ”Jag, sänd 
mig!” 
• Vad tror du att det betyder att vara 
Jesus händer och fötter?

Dagens bibelvers:

Jes. 6:8 Jag hörde Herrens röst. Han sade: 
”Vem skall jag sända, vem vill vara vår 
budbärare?” Jag svarade: ”Jag, sänd mig!”

Dagens bön: Tack Pappa Gud för att du 
vill använda varenda en av oss på olika 
sätt, just där vi är, här och nu. Jag ber att 
du ska visa mig vad du har planerat för 
just mig och ge mig mod och viljan att 
följa med på dina äventyr. Amen.

Utmaning
Diskutera: Missionärer arbetar ofta i an-
dra länder med olika biståndsprojekt för 
att hjälpa människor. Om du fick vara 
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missionär för en dag vart skulle du åka 
och vad skulle du vilja göra som skulle 
kunna hjälpa människor? 

Aktivitet
Gör en samarbetsövning. Ta en planka 
eller en bänk som alla i patrullen kan stå 
i ett led på. Den som står längst till höger 
ska nu ta sig till andra sidan med hjälp 
av sina kompisar utan att ramla av eller 
nudda marken.  

Ledarscout
Matt. 28:16-20, Jes. 6:8

[Röd] Tänk dig ett trafikljus som en bild 
på livet med Jesus. Gud börjar med att i 
sin kärlek och i sin omsorg visa rött, att 
säga stopp. 
I trafiken så kan det rädda liv om vi stan-
nar inför den röda signalen. Vilket det 
alltid gör när vi väljer att stanna upp allt 
vårt eget för att istället se på Jesus som 
Fadern sänt till oss. Vi beskrivs i Bibeln 
som döda i människans val att välja bort 
Gud för att gå sin egen väg (synd). Men 
genom Jesus, genom blodet som rann på 
korset, så har vi som tidigare var långt 
borta kommit nära Gud (Ef. 2:13). Nära 
det liv som vi en gång var skapade till. 
Det röda blodet står sedan länge för livet, 
som nu i Jesus död ger oss liv, hopp & 
frid igenom allt. Men inte bara oss själva 
utan det är ett liv som ges så att det flödar 
över till andra (Joh. 10:10).

[Gul] I trafikljuset så lyser snart ytterli-
gare en färg. Gul. Som berättar att det är 
dags att börja förbereda sig på att börja 
gå eller börja köra. Vilket också alltid är 

Jesus signal i mötet med honom. Det 
röda finns kvar som en grund för allt, 
men då vi drabbas av Jesus och vänder 
oss mot honom så är aldrig hans budskap 
att stänga in det liv vi fått utan den röda 
följs alltid av gult. Det är viktigt att då 
och då stå still för att låta tron rota sig i 
Guds kärlek. Men det innebär inte att du 
alltid ska fortsätta vara där du är eller vara 
den du är just nu! Gud har alltid något 
mer och större för dig! Och det är dags 
att förbereda sig för att gå!

[Grön] Ordet gå nämns omkring 1500 
gånger i Bibeln. Att gå, Det hör till vår 
historia och det hör till vår berättelse just 
nu. Jesus säger att det är grönt! ”Gå och 
gör alla folk till lärjungar!” Han ger upp-
draget till en väldigt blandad och brokig 
skara, där det till och med fanns dem 
som tvivlade, men alla hade de en plats i 
detta uppdrag. Här fanns inga titlar som 
pastor, missionär eller läkare, utan endast 
lärjungar, vilket vi alla är som valt att 
följa honom. Att i närheten till honom 
lära sig att göra som han gjorde. Han sän-
der dig och mig.”Som Fadern sänt mig så 
sänder jag er” (Joh.20:21). Hur och var 
Gud vill använda oss är olika för oss var 
och en. Men uppdraget hör till dem vi är. 
Det är vårt DNA. Gud ber dig att gå och 
upptäcka de möjligheter som Jesus har 
för dig, där du är just nu. Då ingen utav 
oss går i egen kraft! (Matt. 28:18, Apg. 
1:8, Sak.4:6). Du har en plats i Guds 
plan att nå den här världen med befrielse! 
Det som kommer an på dig är endast ett 
villig hjärta att gå när det är dags. Att be 
som Jesaja bad “Här är jag, sänd mig.
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Nyckelord att utgå ifrån: Trafikljus 
(Röd,Gul,Grön), Nära, förbered, Gå

[Mission är att latinskt ord för sändning]

Anteckningar
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DAG 2
FÖLJ MED PÅ FESTEN!
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Karaktärer: Tim, Sigge, Sally/Rama 
(kan spelas av samma person) Kajsa och 
Anton.  
Förslag till rekvisita: ringklocka, rygg-
säckar, 
(Ledmotivet sätts på och Tim kommer in 
på scen och sätter sig vid bordet, häller 
upp flingor i en skål och tar upp andakts-
boken och läser högt Luk 19:2-6. När 
han är färdig kommer Sigge precis ige-
nom dörren och de beger sig mot skolan 
tillsammans…)
Sigge: Tjabba, är du redo att dra eller?
Tim: (med munnen full av cornflakes…) 
Tja! kommer alldeles strax, ska bara käka 
färdigt.
(Tim tar med sig ryggsäcken och de bör-
jar gå mot skolan…)
Sigge: Assååå, du skulle ha sett matchen 
igår eller, Zlatan ääägde som vanligt och 
jag trodde jag skulle ramla av stolen när 
han satte den rätt upp i krysset, snyggaste 
målet ever… Tim, lyssnar du ens?
Tim: Ehm, visst visst… Zlatan kan nog 
vara bra…Men du, jag pratade med Sally 
igår om det där med att vara missionär 
och hon sa att man inte alls måste vara 
hundra år gammal utan att det i första 
hand handlar om att ta emot Jesus i sitt 
hjärta och låta det beslutet påverka ens 
liv. Coolt va!?
Sigge: Ah, fast det känns ändå lite svårt 
liksom. Det är ju inte så lätt att bara 
skicka iväg en snap på snapchatt och frå-
ga vad Gud tycker att jag ska göra idag…
Tim: Näää, det är nog lite svårt men jag 
läste…
(De blir avbrutna av skolklockan som 
ringer in och går in och sätter sig i klass-
rummet…)

Berättaren: Tim funderar hela skolda-
gen på det där han läste igår ikväll, men 
också på det han läste i morse, och på det 
Sigge sa. Det är nog lite svårt att förstå 
vad Gud egentligen vill när man inte kan 
fråga. Och Tim tänker att det brukar ju 
inte finnas så många små gubbar i träd 
ute på skolgården för den delen heller, så 
vad kan han göra egentligen… Skolda-
gen går och inget särskilt händer precis. 
De spelar lite fotboll på rasten, äter fisk-
bullar till lunch och har förhör på eng-
elskaglosorna. Tim tycker att det känns 
aningen hopplöst för han har inte sett en 
enda liten gubbe upp i ett träd och snart 
är det dags att gå hem för dagen. Precis 
då ringer skolklockan och alla packar 
ihop sina saker.
(Tim packar långsamt ihop sina saker 
och söker samtidigt med blicken efter 
Sigge. Sigge står i ett hörn av klassrummet 
och snackar med Rama och Anton. Tim 
slänger upp ryggsäcken på axeln och går 
lite tvekande fram till gruppen i hörnet.)
Anton: Men ni kan komma hem till mig 
så kan vi titta tillsammans allihopa! 
Tjabba Tim, vill du också hänka?
Rama: Vi ska träffas hemma hos Anton 
imorgon kväll och titta film, men vi har 
inte bestämt vilken än…
Sigge: …men det blir en bra, sååå vad 
sägs om Teletubbies?
(Gänget fortsätter diskutera högljutt vil-
ken film de ska se men Tims uppmärk-
samhet är på ett annat håll.)
Berättaren: Tim ser att Kajsa står ensam 
vid sin bänk och slänger en osäker blick 
bort mot gänget i hörnet. Kajsa började 
i deras klass i förra veckan och har inte 
riktigt fått så många vänner än. Tim tän-
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ker på hur det skulle kännas att komma 
helt ny till en klass och inte känna nå-
gon… Tim lämnar gruppen för en stund 
och går lite tvekande fram till Kajsa.  
Tim: Hej, tycker du om Teletubbies?
Kajsa: Vaaa? Teletubbies? Inte direkt, 
men jag tycker om Shrek, även om inte 
det är samma sak men…
Tim: Äsch, jag tycker inte heller om 
Teletubbies, det bara slank ur mig lik-
som… Men det jag tänkte fråga var om 
du vill följa med hem till Anton imorgon 
och kolla på film?
Kajsa: Det vore ju hur kul som helst! 
Verkligen schyst att du frågade, men tror 
du dom andra tycker det är okej då…?
Tim: Absolut! Anton har ändå en ganska 
stor soffa så en person till får lätt plats!
(Tim och Kajsa går fram till resten av 
gänget som först ser lite förvånade ut…)
Tim: Hörni, jag frågade om Kajsa också 
ville kolla på film med oss, fast varken 
hon eller jag gillar Teletubbies så mycket, 
bara så ni vet liksom…
Anton: Haha, nej Teletubbbies blir det 
inte fast vi har lite svårt att bestämma oss 
liksom. Sigge tycker en sak och Rama 
tycker något annat…
Rama: Men bara så ni vet har jag mycket 
bättre smak än Sigge, men har du något 
förslag Kajsa?
Kajsa: Hmmm, är det någon som har 
sett Star Wars filmerna?
Anton: Men jag har ju alla filmerna hem-
ma, det är ju en svinbra idé! Tur att du 
kommer och räddar oss Kajsa, från dom 
där två utan filmsmak…  
(Stämningen är hög och vänskaplig i 
gänget och de fortsätter prata samtidigt 
som de försvinner från scenen. Tim kom-

mer tillbaka upp på scenen men nu är 
han hemma oss sig igen och kryper in i 
den hemliga kojan. Strax kommer Sally 
och knackar på dörren till hans rum…)
Tim: Kom in!
Sally: Hallå, var är du någonstans?
Tim: Här!
Sally: Omen vad fett, jag visste inte att 
du hade en hemlig koja liksom! Får jag 
komma in eller?
Tim: Visst, och jag kan faktiskt erkänna 
att jag är ganska stolt över den också. 
Men du Sally, vet du vad som hände 
idag? Jag hittade ingen liten gubbe i ett 
träd, men det löste sig ändå för att…
Sally: Whooo, sakta i backarna, du hit-
tade ingen vad sa du???
Tim: Ingen liten gubbe i ett träd, typ 
som han Sackaios som det står om i 
Bibeln, men jag fick ändå chans att vara 
Jesu händer och fötter. För du vet Kajsa i 
vår klass, hon är ganska ny i klassen och 
har inte fått så många vänner än så då 
tänkte jag att jag kunde bjuda med henne 
på filmkvällen hemma hos Anton och 
hon ville följa med så nu ska vi allihop 
kolla på Star Wars hemma hos Anton 
imorgon kväll.
Sally: Wow brorsan, jag tror du börjar 
haja grejen va! För du gjorde ju typ som 
Jesus gjorde i berättelsen även om du inte 
hittade en liten gubbe i ett träd. Och det 
är ju precis så Gud vill att vi ska göra! 
Försöka efterlikna Jesus i ord och hand-
ling, se och bekräfta människor, och på 
så sätt sprida Guds kärlek i den här värl-
den precis så som Jesus gjorde.
Tim: Okej, då är det ju värsta hjälpen att 
läsa i Bibeln för det verkar finnas en väl-
dans många berättelser där om vad Jesus 
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gjorde och hur han levde.
Sally: Det gör det, väldans många vill 
jag lova! Men du jag tror pappa har lagat 
spaghetti och köttfärssås, vill du ha eller?
Tim: Om jag vill! Vi fick fiskbullar idag 
och fiskbullar är lika omättande som 
chokladbollar, fast chokladbollar är i och 
för sig tusen gånger godare, men i alla 
fall…
Ledmotivet sätts på och de kryper ut ur 
kojan och försvinner från scen…

Samtalsfrågor:
• Vad hände i dagens drama?
• Hur kan man veta vad Gud vill att 
man ska göra?
• Jesus brukade göra ganska oväntade 
saker, t.ex. att bjuda in sig själv hos den 
hatade Sakaios. Vad för oväntade saker 
kan vi göra för andra?
• Vad tror du att Jesus skulle sagt och 
gjort om Han hade mött dig på gatan?
• Vad kan du göra för att möta männ-
iskor på samma sätt som Jesus?

Dagens bibelord: 
Luk 19:5 När Jesus kom dit såg han upp 
mot honom och sade: ”Skynda dig ner, 
Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.

Dagens bön: 
Tack Jesus för att du inte bara vill vara 
med de som är mest populära utan att 
verkligen alla får vara med dig. Låt mig 
komma ännu närmare dig och hjälp mig 
att bli mer lik dig så att jag också ser 
människorna som andra väljer bort och 
bjuder med dem. Amen

Utmaning:
Skriv bönelappar. Alla får skriva ett bö-
neämne på en lapp och lägga i en böne-
låda. Finns det någon som du tänker på 
och kanske vill be för efter att ha sett da-
gens drama? Ha kvar bönelådan resten av 
veckan så att man kan lägga i fler lappar. 

Aktivitet: 
Topp och flopp. ta en sak, en penna eller 
pinne. Den som håller pennan berättar 
vad som varit topp och flopp hittills på 
lägret. Ordet går runt tills alla fått berätta 
sin topp och flopp. 

Ledarscout: 
Lukas.19:1-10

Alla utav oss längtar efter att vara accep-
terad. Att höra eller att bara känna ge-
nom andra personers handlade att ”du 
får inte vara med”, ”du är inte tillräckligt 
bra”, det får konsekvenser i vår bild av oss 
själva. Vi tror att jag måste prestera för 
att vara accepterad. Att jag måste synas 
för att vara ok.
Vi söker stöd i allt och alla för att höra 
på något sätt att jag är det (tex. i sociala 
medier). Likaså när det gäller tron på 
Gud. Jag tror att jag behöver vara någon 
annan. Att jag behöver göra något an-
nat eller vara någon annanstans för att se 
Gud. Vi får för oss att den tro som vi har 
inte räcker utan måste bli mer och att jag 
måste ”upp” ett steg om jag skall vara  ac-
cepterad av Gud. Men Gud ser inte på 
dig eller på någon annan på det sättet!

Sackeus hade ett bra arbete. Han tjänade 
bra. Men han var ensam. Eftersom han 
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jobbade som tullindrivare så var Sackeus 
hatad av hans eget folk, judarna. Han 
sågs som en förrädare då han arbetade åt 
Romarriket som ockuperade Israel, och 
han skulle inte vara välkommen till syna-
gogan om han gick dit för att möta Gud. 
Men hans identitet som ett Guds barn 
tränger sig på allt mer och gör honom 
extremt obekväm, så som den ofta gör 
när man lever på ett sätt som man vet, 
att detta är inte jag. Det kommer Sackeus 
väldigt nära då Jesus kommer in genom 
Jerikos portar och det väcks en hem-
längtan inom honom. Sackeus springer i 
förväg och klättrar upp i ett högt träd, 
för att kunna se Jesus på nytt. Men då 
Jesus ser Sackeus uppe i trädet så säger 
han åt honom att skynda sig ner, för han 
vill komma hem till honom och äta. Det 
var inte där uppe som han skulle hitta det 
han sökte.
Så är det även för dig! Jesus är person-
lig och han vill alltid mer med dig än att 
du bara ska se honom lite på avstånd och 
bara tycka att det han säger låter vettigt. 
Jesus vill komma hem till dig och möta 

dig och då utifrån den som du är. Där du 
känner att du inte behöver gömma dig 
eller vara någon annan. Jesus handlar 
med nåd. Det som ditt hjärta längtar 
efter och det du behöver se hittar du när 
Jesus får möta dig där du är. 
Det som är ditt hemma. Inte där du tror 
att du måste vara! Han vill möta dig oav-
sett vem du är och oavsett vad du har 
gjort eller inte har gjort.

Men när Jesus kommit hem till Sackeus, 
så börjar Sackeus se att hans liv är inne 
på alldeles fel väg. Sackeus vill vända om. 
Vilket innebär en praktisk omvändelse 
som hela samhället mår bra utav då han 
förändrar sig i hans förhållande till hans 
plånbok och hur han ser på andra! Så 
som Tim i dagens drama började flytta 
blicken ifrån sig själv till att se på andra. 
2 Kor. 3:18

Nyckelord att utgå ifrån: Sackeus, Sedd, 
Nåd, Hemma, Förändring
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DAG 3 
ÄLSKA DINA FIENDER
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Karaktärer: Tim, Sigge, Sally/lilltjejen 
och 2st ”mobbare”
Förslag till rekvisita: andaktsbok, rygg-
säck, mobiltelefon
Berättaren: Det är måndag igen, men 
Tim tycker inte att det gör så mycket 
för att fredagens filmkväll verkligen var 
en succé! Sigge slog rekord i att äta flest 
“pan pizzor”, Kajsa var expert på Star 
Wars och Anton hade skönaste sofforna. 
Vilken kväll alltså!
Och det går bra också med andakts-
boken, även om Tim kanske inte fattar 
precis allt som står, känns det spännande 
att läsa…
(Tim sitter inne i den hemliga kojan och 
läser högt, dagens bibelvers Matt 5:44. 
När han läst klart inser han att han är 
sen och rusar iväg till skolan, försvinner 
från scen och dyker sen upp på skolgår-
den tillsammans med Sigge…)
Sigge: Hej Tim!
Tim: Tjabbaaa
Sigge: Asså jag är typ fortfarande mätt 
efter all pizza i fredags men som tur är 
ju chokladbollar inte särskilt mättande…
Tim: Just det, jag måste baka choklad-
bollar när jag kommer hem i eftermid-
dag, tack att du påminde mig hörudu! 
Sigge: Ingen orsak, och jag säger ju att 
du inte skulle klara dig utan mig, haha!
Tim: Visst visst, vi kan ju låtsas det…
(De fortsätter att skojretas och småprata, 
men plötsligt dras deras uppmärksamhet 
till ena hörnet av skolgården…)
Tim: Oj, Sigge kolla ditåt… Det verkar 
som om någon har hamnat i trubbel
Sigge: Jooo, du har nog rätt, det verkar 
inte som att lilltjejen direkt tycker det är 
så skoj att försöka få tag i sin ryggsäck… 

Tim: Vi borde nog kanske gå dit och 
hjälpa henne…
Sigge: Skojar du med mig eller? Aldrig 
att vi klarar att sätta oss upp mot de 
värsta mobbarna i skolan, de kommer 
göra potatismos av oss!
Tim: Men vi kan ju inte bara stå här och 
inte göra någonting heller!
(De går aningen tvekande fram till lilltje-
jen och bråkmakarna. Den äldre killen 
och tjejen skrattar elakt och ropar fula 
öknamn samtidigt som de slänger runt 
lilltjejens ryggsäck högt upp i luften… 
Lilltjejen försöker förtvivlat få tag i sin 
ryggsäck men lyckas inte särskilt bra.)
Storkillen: Öhj, din lilla mes! Lite högre 
kan du väl hoppa då, höhö. (då får han 
syn på Tim och Sigge som närmar sig…) 
Och vad vill ni två då? Vill ni också vara 
med och leka eller?
Tim: Nja inte direkt, vi undrade bara 
varför hon inte får ha sin ryggsäck i fred. 
Har du ingen egen eller?
(Den äldre killen slutar kasta med rygg-
säcken och slänger den på marken och 
vänder sig istället mot Tim och Sigge 
och skrattar elakt. Lilltjejen plockar 
snabbt upp sin ryggsäck från marken och 
springer snabbt därifrån.)
Stortjejen: Ohhh, hörde ni tönten tar 
ton! Han ber visst om det, så kaxig som 
han är…
Sigge: Kom nu Tim, det är ingen idé att 
stanna kvar längre…
(Sigge och Tim börjar backa, men den 
äldre killen och tjejen ställer sig i vägen.)
Storkillen: Inte ska ni väl gå redan, vi 
har ju knappt hunnit börja leka än.
(Just då kommer Sally förbi och ser vad 
som händer…)



40 

Sally: Men hallå, vad sysslar ni med 
egentligen? Skojar ni med mig eller? 
Dom där två är typ hundra gånger min-
dre än er. Liksom inte direkt schyst om 
ni frågar mig.
Storkillen: Äsch lägg dig inte i Sally, det 
angår inte dig. Vi försöker bara förklara 
för de här småglinen vad som händer när 
man kaxar sig…
Sally: Joho, det angår visst mig! ”What 
would Jesus do?” liksom.
Stortjejen: Jesus vaddå???
Sally: Jaaa alltså ni säger att det inte an-
går mig att ni bråkar med Tim och Sigge, 
men då sa jag ”Vad skulle Jesus göra?” 
Och jag vet att han inte bara hade strun-
tat i att ni beter er som värsta taskmör-
tarna. Kom så går vi, Tim och Sigge!  
(Den äldre killen och tjejen ser aningen 
häpna ut och vet inte riktigt vad de ska ta 
sig till nu. Sally, Tim och Sigge försvin-
ner från scen tillsammans. Så småningom 
rycker de andra på axlarna och försvinner 
också från scen…)
Berättaren: Skoldagen fortsätter utan 
några andra missöden, även om både 
Tim och Sigge känner sig lite skakiga i 
benen resten av dagen. Men trots lite ska-
kiga ben kändes det ändå bra att stå upp 
emot de värsta mobbarna på hela skolan. 
Nästan så att Tim och Sigge känner sig 
lite stolta och väldigt modiga. Men när 
Tim kommer hem kryper han direkt in i 
den hemliga kojan och fiskar upp telefo-
nen. Han ser då att han har fått en massa 
elaka kommentarer och meddelanden. 
Han känner hur det blir som en klump i 
halsen och han börjar snyfta tyst. Just då 
knackar det på dörren och Sally sticker in 
huvudet i kojan.

Sally: Hur mår du lillbrorsan? Lite skakig 
i benen fortfarande…?
Tim: Lite kanske, men lite arg också, och 
lite förvirrad och mest ledsen. Dels arg 
för att den där killen och tjejen får vara 
sådär elaka mot andra och sen lite förvir-
rad för det står visst i Bibeln att man ska 
älska sina fiender vilket känns väääldigt 
konstigt och svårt…
Sally: Det förstår jag verkligen och det är 
inte alltid helt lätt att förstå allt som står i 
Bibeln. Men vet du vad jag tror?
Tim: Nej, vaddå?
Sally: Jooo, ibland tror jag att det är bra 
att vara arg, men av rätt anledning. Du är 
ju arg över att de där taskmörtarna retas 
och bråkar med andra. Att andra männ-
iskor far illa är något Jesus också blir arg 
över. Inte arg på det sätt att Han slår i 
dörrar eller typ slår till någon, nej utan 
arg på det sättet att Han sa ifrån. Precis 
som du gjorde idag!
Tim: Jaha, du menar på det sättet. Men 
Sally det är inte bara lätt att följa Jesus 
och att vara en bra kompis hela tiden… 
Kolla vad någon har skrivit till mig.
(Tim ger telefonen till Sally som läser un-
der tystnad…)
Sally: Oj, det är inte alla som väljer el-
ler fattar grejen med vad det innebär att 
vara en bra kompis… Men du, det står i 
Bibeln att Jesus fick ta emot många elak-
heter för det Han gjorde och sa. Och det 
gick ju till och med så långt att Han dö-
dades på ett kors för det fanns människor 
som ogillade det Jesus gjorde. Trots att 
allt Han gjorde handlade om att sprida 
Guds kärlek i den här världen…
Tim: Det var nog allt annat än lätt att 
vara Jesus, och det verkar som om det 
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fortfarande är ganska svårt att vara Jesu 
händer och fötter i den här världen…
Sally: Ahhh, alla dagar i veckan! Det 
finns många utmaningar, typ som att äls-
ka sina fiender, inte helt lätt alltså… Men 
grejen är den att Gud aldrig någonsin 
blir besviken på oss för att vi gör misstag 
eller misslyckas ibland, eller tycker saker 
och ting känns svårt. Han begär inte att 
vi ska vara perfekta utan att vi gör saker 
med Guds hjälp och efter bästa förmåga!
Tim: Hallååå, det där sista du sa är ju 
med i UV-löftet, coolt! Och det är ju 
snart dags för UV! Men du Sally, det 
känns nog lite lättare nu och det känns 
trots allt värt att fortsätta försöka göra 
saker med Guds hjälp och efter bästa för-
måga, haha. Nu ska jag sticka till UV, vi 
ses senare!
Sally: Grymt lillebrorsan! See you later 
alligator.

(Ledmotivet sätts på och de försvinner 
från scen åt varsitt håll…)

Samtalsfrågor:
• Vad hände i dagens drama?
• Tim fick massa hatfulla meddelande 
efter att ha hjälpt en tjej. Har ni varit 
med om att ni har gjort någonting bra 
men att det har blivit dåliga konsekven-
ser för er?
• Har ni eller någon ni känner upplevt 
nätmobbning? Vad kan man göra åt det?
• Vad gjorde människorna mot Jesus 
när Han gjorde bra saker för dom?
• Vad kan motivera oss att göra bra sa-
ker för andra människor?
• Hur kan man älska sina fiender?
• Finns det någon som varit dum mot 

dig, som du känner att Gud vill att du 
ska be för?

Dagens bibelord:
Matt 5:44  Jag säger er: älska era fiender 
och be för dem som förföljer er.

Dagens bön: 
Tack Gud för att du alltid älskar oss, 
även om vi inte förtjänar det. Hjälp oss 
att också älska människor omkring oss 
som inte förtjänar vår kärlek och som 
kan vara svåra att älska. Tack för att även 
om det är jobbigt, speciellt när vi försö-
ker följa dig, så är du alltid med oss och 
vi kan vända oss till dig. Amen.

Utmaning:
Använd bönelådan. Skriv namnet på nå-
gon du bråkat med nyligen och be för 
den. 

Aktivitet: 
Lek “Sagan”. Ni gör en saga tillsammans. 
Sätt er i en ring. Första personen börjar 
sagan med att säga: “Det var en gång..” 
Personen som sitter bredvid fortsätter sa-
gan och säger en mening och nästa per-
son fortsätter osv. 

Ledarscout:
Matt.5:13-14, Matt.5:44

De flesta utav oss är rädda för att inte 
vara omtyckt. Sökandet efter “likes” på 
sociala medier är ett bra exempel. Beho-
vet av att hålla sig till alla andras åsikter 
och strävan efter att vara på platser och 
göra det som alla andra människor gör 
är stort. Många vill inte reta upp någon. 
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De flesta vill inte heller vara så pass an-
norlunda att någon skall tycka något illa 
om dem. Men konsekvensen av det är att 
vår tro kvävs allt mer till tystnad.

Därför säger Jesus, ”Ve er när alla männ-
iskor talar väl om er!” Jesus säger att det 
till slut inte kommer något gott i sökan-
det efter att bara vara omtyckt. Utan 
den verkliga glädjen finns hos Jesus. När 
vi förklarat oss bankrutt i oss själva och 
kommer till honom som en tiggare. När 
vi kan bekänna att vi har gjort fel. När 
vi kan lämna vår stolthet och istället visa 
på ödmjukhet. När vi är aktsamma om 
vårt hjärta och vad vi fyller det med för 
sorts bränsle. När vi väljer att förlåta i alla 
situationer och väljer att slåss för friden, 
då finner vi den riktiga glädjen. Så säger 
Jesus i den undervisning som vi kallar 
bergspredikan (matt. 5-7). Då han även 
säger att vi är jordens salt. Inte genom 
egna gärningar utan genom att vi håller 
oss nära Jesus och hans ord. När vi låter 
Honom forma vår dag, så kommer vi så 
som saltet ger en helt annan dimension 
på maten vi äter, ge en helt annan dimen-
sion på livet för andra människor. Och vi 
kommer att lysa som stjärnor i världen 
(fil. 2:15).

Vi är annorlunda. Vi är en del av ett an-
nat rike som äger ett helt annat tankesys-
tem & ett helt annat liv. Vilket innebär 
att vi inte kommer vara omtyckta av alla. 
Idag förföljs minst 100 miljoner männ-
iskor för sin tro på Jesus. Ett exempel är 
Nordkorea där 50-70 000 människor 
tynas bort i i koncentrationsläger, på 
grund av sin tro på Jesus. Det är få utav 

oss i Sverige som torteras på det sättet på 
grund utav vår tro. Men det är ensamt 
och vi kan möta motstånd nästan dag-
ligen när vi står upp för Jesus. Och hur 
skall vi bemöta det? Skall vi ge tillbaka på 
samma sätt?

Nej, det skall vi inte. Vi är annorlunda. 
Vi skall inte hämnas. Jesus bad istället 
för sina fiender. Till och med under hans 
sista andetag på korset så bad han för 
dem som förnedrat honom, misshandlat 
honom och spikat fast honom mot kor-
set. ”Fader, förlåt dem, för de vet inte vad 
de gör.” Och på samma sätt så ber han 
oss att älska våra ovänner och be för dem 
som förföljer oss. 
Vi läser att Jesus fortsatte att möta männ-
iskor med kärlek. Och de som är rika 
genom att ha himlen i sitt hjärta, skall 
också bemöta människor med det som 
tillhör hans rike! Vi ska bemöta männ-
iskor med frid. 
Vi skall bemöta vilka de än är med bön 
om helande, bön om frihet ifrån sorg och 
smärta och bön om att de ska lära känna 
Gud som möter alla deras behov. Männ-
iskor behöver oss! Så vila först och främst 
i Guds gillande och att hans väldiga kraft 
är verksam i oss som tror (Ef.1:19) Kan-
ske inte förbi allt jobbigt, men genom 
allt!

Nyckelord att utgå ifrån: 
Omtyckt, Salt, Annorlunda, Förföljelse, 
Bön

Tips på Fördjupning: 
Open Doors arbete för de förföljda 
kristna. www.open-doors.se
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Anteckningar
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DAG 4 
RÄTTVISA OCH FRED
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Karaktärer: Tim, Sigge, Sally, Anna-Le-
na och mannen utanför matbutiken.
(Ledmotivet sätts på och Tim kommer 
gående upp på scen samtidigt som han 
läser i andaktsboken. Han har fullt fo-
kus på boken han läser och märker inte 
Sigge som precis har kommit upp på scen 
med musiken på högsta volym i hörlurar 
och diggar för fullt. Ingen av de både har 
uppmärksamhet på omgivningen och 
krockar plötsligt in i varandra.)
Förslag till rekvisita: andaktsboken, 
hörlurar, pantburkar/flaskor, plastsäck, 
pappmugg, 500-kronorssedel.   
Tim: Oj förlåt, det var inte meningen!
Sigge: Äsch det är lugnt, det var lika 
mycket mitt fel! Tur att det var varandra 
vi krocka med och typ inte en lyktstol-
pe…
Tim: Verkligen! Men du Sigge, lyssna här 
vad jag läste i min andaktsbok idag.
(Tim läser högt Luk 4:16-19 medan Sig-
ge lyssnar med uppmärksamheten lite på 
annat håll.)
Tim: Jag är inte helt säker på exakt vad 
det betyder men…
Sigge: Mmh, svårt att förstå och lite 
konstigt tyckte jag att det lät, men en sak 
som inte är så konstigt är att vi är sena till 
UV, igen!
Tim: Just det! Det var ju dit jag var på 
väg!  Kom igen vi springer sista biten…
(De springer av scen samtidigt som 
Anna-Lena kommer in på scen från an-
dra hållet. Hon har med sig ett par pant-
burkar hon ställer ner framför sig. Just då 
kommer Sigge och Tim in på scen och 
slänger sig ner på marken och pustar ut.)
Anna-Lena: Nämen där är ni ju grab-
bar, tänkte väl att ni var på gång. Ikväll 

tänkte jag att vi skulle dra igång världens 
grej! Nämligen en tävling och det inte en 
tävling vilken som helst utan den här täv-
lingen handlar först och främst om andra 
än oss själva.
Sigge räcker upp handen och frågar…
Sigge: Men hallå Anna-Lena, om det är 
tävling så är ju det viktigaste av allt att 
vinna!
Anna-Lena: Absolut Sigge, det är viktigt 
att vinna, faktiskt extra viktigt just den 
här gången! För alla pengar vi samlar in 
kommer gå till insamlingen för termi-
nen. Pengarna vi samlar in går till skol-
avgifter för barn runtom i världen som 
annars inte har råd att gå i skolan.
Tim: Men hur ska vi samla ihop peng-
arna då? För jag får inte så värst mycket i 
veckopeng…
Anna-Lena: Det gör inget Tim, för i den 
här tävlingen gäller det att varje patrull 
samlar ihop så mycket pantburkar och 
flaskor som möjligt och nästa vecka får vi 
se vem som är pantmästare! Så nu samlas 
vi i patrullerna och ger oss ut på burk och 
flaskjakt!
(Tim, Sigge och Ann-Lena försvinner ut 
från scen…)
Berättaren: Under veckan som följer är 
Tim och Sigge på burk-och-flaskjakt var-
je dag efter skolan. De letar precis över-
allt, i varje soptunna och dike längs med 
vägarna och de känner att det här kom-
mer bli mycket pantpengar. Måndagen 
kommer och direkt efter skolan sticker 
de till matbutiken för att panta allting de 
har samlat ihop.
(Tim och Sigge kommer in på scen släp-
pandes på en stor, svart sopsäck fylld av 
burkar och flaskor.)
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Sigge: Ojoj, vi kommer sopa banan med 
de andra patrullerna, asså jag menar kolla 
bara hur stor den här säcken är! 
Tim: Vi kan snart kalla oss själva pant-
mästarna! Men du vad äckligt det var när 
du stack ner handen i papperskorgen på 
stationen och handen nästan fastnade i 
det där mögliga, gamla potatismoset, 
bläää!
Sigge: Jooo, det var inte direkt mysigt, 
men det var det värt! Det fanns ju ändå 5 
st burkar under all den där sörjan…
(De kommer fram till matbutiken och 
utanför sitter en man på marken med 
en pappmugg framför sig. Mannen tit-
tar bedjande på Tim och Sigge och räcker 
fram muggen mot dem. Tim och Sigge 
ler osäkert mot mannen men smiter för-
bi mannen utan att lägga några pengar 
i pappersmuggen som sträcks emot 
dem…)
Sigge: Det känns inte alls bra att bara gå 
förbi honom sådär, men vi måste ju tän-
ka på att vi har en panttävling att vinna, 
eller hur Tim!?
Tim: Mmmh, men jag undrar varför han 
sitter där? Det kan ju inte vara så att han 
har ett val direkt, utan det måste ju vara 
något som har tvingat honom att sitta 
där…
Sigge: Nej, det är nog ingen människa 
som väljer att tigga om dom verkligen 
inte måste. Men Tim vi måste faktiskt 
skynda oss nu om vi ska hinna med att 
panta också!
(De försvinner ut från scen för stund och 
när de kommer tillbaka på scen igen vif-
tar Sigge nöjt med en femhundring.)
Sigge: Asså jag säger ju det, vi tar hem det 
här, lätt! Kolla bara på den lilla lappen! 

Men du får ansvaret att ta med pengarna 
ikväll, här, för nu ska jag hem och käka 
middag. Ses snart!
(Tim tar emot femhundringen och nick-
ar lite frånvarande samtidigt som Sigge 
försvinner från scenen. Tim går fram och 
tillbaka på och ser både fundersam och 
osäker ut…)
Berättaren: Tims hjärna går på högvarv 
och han tänker på det Bibelord som han 
läste i förra veckan, samma dag som 
Anna-Lena berättade om panttävlingen. 
I Bibelordet stod det ju att Jesus hjälpte 
de fattiga och här sitter en man precis 
framför näsan på Tim som ser ut att vara 
i stort behov av pengar. Men om Tim 
skulle ge femhundringen till mannen 
med pappersmuggen skulle hans patrull 
bli supersura på honom för att han gör 
så de missar chansen att vinna tävlingen. 
Det är verkligen ingen lätt grej det här 
med att följa Jesus, tänker han tyst, men 
går till slut med bestämda steg fram till 
mannen.  
Tim: Hej! Jag tror du behöver den här 
mer än vad vi i min patrull gör, varsågod!  
(Tim sträcker fram femhundringen mot 
mannen som först häpet tittar på honom, 
men ler snart med hela ansiktet och stäl-
ler sig upp, ger Tim en stor kram)
Mannen: Tack så mycket, tack så myck-
et! Jag är väldigt glad!
Tim: Äsch, inga problem! Och nu måste 
jag skynda mig till UV, hejdå!
(Tim och mannen försvinner från scen 
och Sigge och Anna-Lena kommer in 
från andra hållet. Sigge ser lite nervös ut i 
samma stund kommer Tim inspringande 
på scen igen…)
Sigge: Äntligen, var typ skraj att du inte 
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skulle komma!
Tim: Det är klart jag skulle komma, men 
du Sigge, jag har gjort en sak…
Anna-Lena: Då allihop är det äntligen 
dags att avslöja vinnaren i vår panttäv-
ling, och första platsen går till patrull… 
Daggmasken! Som vinner med 499kr 
över patrull Älgen som kom på en andra 
plats och på tredje plats…
Sigge: Vänta, vänta och sakta i backarna! 
Var inte så säkra på att Daggmaskarna 
kan besegra patrull Älgen. Det råkar 
nämligen vara så att i Tims byxficka lig-
ger det en femhundring som inte har 
räknats med än, vilket gör vår patrull till 
segrare, eller hur Anna-Lena!?
Anna-Lena: Jooo, om det du säger Sigge, 
stämmer, har vi en annan vinnare än vi 
först trodde… Men Tim jag skulle vilja 
be om att få se den där femhundringen 
bara…(Tim tittar ner i marken och säger 
tyst, tyst…)
Tim: Jag gav den till mannen utanför 
matbutiken istället…
Sigge: Du gjorde vad sa du???
Tim: (med högre röst den här gången) 
Jag gav den till mannen utanför matbu-
tiken istället, han såg verkligen ut att be-
höva den…
Sigge: Är du helt galen? Den skulle ju 
hjälpa oss att vinna tävlingen och så har 
du gett bort den! Jag fattar inte vad det 
är med dig Tim, du har liksom gjort såna 
här konstiga saker i flera veckor nu, inte 
bara ge bort femhundringar hit och dit 
utan även stå upp mot de värsta mobbar-
na i skolan typ, och jag undrar faktiskt 
varför? Varför gör du sådär?
(Tim ser olycklig ut, Sigge vänder de-
monstrativt ryggen mot honom och An-

na-Lena ser lätt förvirrad ut…)
Anna-Lena: Okej, okej nu kanske vi ska 
lugna ner oss lite och så säger vi grattis till 
Daggmaskarna som är vinnare i den stora 
panttävlingen!
(Alla applåderar, om än lite olika entu-
siastiskt och när applåderna tystnat för-
svinner Anna-Lena från scen och Sigge 
förvinner också snabbt från scen,  utan 
att säga hej då till Tim, och Tim ser både 
ledsen och sårad ut. Han börjar gå hemåt 
åt motsatt håll då plötsligt Sally möter 
upp honom… )
Sally: Tjenare brorsan! Det ser inte ut 
som du har vunnit en tävling direkt…
Tim: Det har jag inte heller, och Sigge är 
sur och jag undrar faktiskt vad jag hål-
ler på med Sally! Pratar med folk som är 
ensamma, står upp mot de värsta mob-
barna i skolan, helt livsfarligt nu när jag 
tänker efter, och idag gav jag bort fem-
hundringen som skulle gjort att vi hade 
vunnit tävlingen… Och jag har inget bra 
svar på frågan som Sigge ställde, varför 
gör jag det här egentligen…?
(Sally tittar medlidsamt på Tim och ger 
honom en kram, men ger inget svar utan 
istället sätts ledmotivet på och de försvin-
ner ut från scen. )

Samtalsfrågor:
• Vad hände i dagens drama?
• Varför tror du att Tim valde att ge 
pengarna till mannen som tiggde istället 
för att vinna tävlingen?
• Vad hade du gjort om du var i Tims 
situation och behövde bestämma dig för 
vad du skulle göra med pengarna? Tycker 
du att Tim tog rätt beslut?
• Hur tror du Fadern och Jesus känner 
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när dom ser utsatta människor som den 
som satt utanför affären?
• Är det rättvist att vissa har jättemycket 
saker och pengar medan vissa knappt har 
någonting alls? Vad tror du att Jesus vill 
att vi ska bidra med för en mer rättvis 
värld?

Dagens bibelord:
Luk 4:18-19 Herrens ande är över mig, 
ty han har smort mig till att frambära 
ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt 
mig att förkunna befrielse för de fångna 
och syn för de blinda, att ge de förtryckta 
frihet och förkunna ett nådens år från 
Herren.

Dagens bön: 
Tack Gud för att du vill lära oss sanning, 
rättvisa och fred. Visa oss vad vi kan göra 
för andra människor för att de ska upp-
leva hur du vill att den här världen ska 
vara. Amen.

Aktivitet: 
Huggkubben. Ställ fram huggkubben. 
Patrullen ska nu hjälpas åt att försöka få 
alla att stå på stubben genom att hålla i 
varandra. 

Utmaning: 
Uppmuntra varandra. Alla skriver sitt 
namn på ett papper eller blad i lägerbo-
ken. Sedan går böckerna runt i patrullen 
och alla skriver någon positiv egenskap 
om den personen boken/lappen tillhör. 

Ledarscout:
Luk. 4:18-19, Matt. 25:35-40. 2 kor. 
5:14-17

Det var lördag morgon och det låg en 
stor förväntan i luften inne i synagogan i 
Nasaret. Han som vuxit upp mitt ibland 
dem och som nu var en känd lärare var 
nu hemma i den lilla byn. När Jesus fått 
skriftrullen av mötesledaren som slagit 
upp dagens text åt honom, så läser han 
ifrån profeten Jesaja (Jes.61:1-2). Men 
som svar på deras väntan efter en stor-
artad utläggning, så säger bara Jesus, ”I 
dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse 
inför er som lyssnar”. Och för stunden 
så hörde det ihop med honom. Hans ord 
kändes helt rätt. Nåd för alla människor! 
Men då liksom idag så är det ett bud-
skap som är svårt att ta till sig på riktigt. 
Att Gud kan nå alla människor med sin 
kärlek och helande kraft, det skapar reak-
tioner. Oftast väldigt stora då denna nåd 
utmanar oss i, ja precis allt.

Om Guds Rike är nåbart för vem som 
helst så gäller det alla mina vänner (till 
och med de in real life) , mina föräldrar, 
byns största nörd, eller den mest irrite-
rande personen jag vet om. Tiggaren ut-
anför affären och till och med för IS kri-
garen i Syrien, då tvingar det mig att se 
på alla dessa människor med helt andra 
ögon än vad jag kanske har för tillfället. 
Och vi är snabba till att tänka med det så 
kallade förnuftet och logiska förklaringar 
till att inte handla. Men Guds Rike går 
över vårt förnuft och logik. Det går utö-
ver vår trygghet och inte minst över män-
niskors egna gränser.

Det är ett glädjebudskap som Jesus kom-
mer med. En glädje som finns att greppa 
tag om och bli uppfylld utav igenom allt 
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som sker. Guds Ande, har sänt honom 
att förbinda dem som har ett förkrossat 
hjärta stod det och Jesus kom och fort-
sätter att komma varje dag med sin för-
bandslåda till att linda om dina sår. Allt 
som gått fel och allt som gått sönder läg-
ger han sitt varma förband om, och läker 
det som är trasigt. Jesus har kommit för 
att ropa ut frihet för dig som är fången av 
frågor utan svar, för dig som är fången av 
rädsla och dåliga bilder av dig själv. För 
dig som är bunden av gamla minnen och 
sorg, så finns det befrielse! Och det är där 
det börjar!

Tanken är inte att jag varje dag ska se 
över mina gärningar och fundera på om 
jag gör tillräckligt för människor runt 
omkring. Det handlar inte om att bocka 
av en lista, och konstatera att jag gjort det 

jag ska i det som tillhör min tro. Utan 
allt det vi gör för människor omkring oss 
kommer naturligt då vi söker Jesus och 
den han är. Låter hans ord om Kärlek inte 
bara vara ord utan erfarenhet. Öppnar vi 
oss och låter honom bo i oss så kommer 
vi ge den som är hungrig mat, den som 
är törstig att dricka, ta emot den som är 
främling, ge kläder åt den som inte har, 
besöka den som är sjuk och möta den som 
är i bojor, med Guds kärlek och kraft, för 
det var så Jesus såg och mötte människor. 
Vi kommer möta de svaga i samhället 
som är i behov av Jesus frihet och frid när 
vår längtan är att vandra med Jesus och 
fyllas av samma Helige Ande, som han 
var fylld av. Jesus kärlek driver oss!

Nyckelord: 
Nåd, Nåbart, Alla, Erfarenhet, Drivkraft
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DAG 5 
TILL JORDENS YTTERSTA GRÄNS OCH HÄR
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Karaktärer: Tim, Sigge och Sally
(Ledmotivet sätt på och spelas en stund 
innan den tonas ner och berättaren tar 
vid…)
Förslag till rekvisita: 
andaktsboken. 
Berättaren: Ibland verkar det som om li-
vet inte alltid är så enkelt, det tycker i alla 
fall Tim. Och egentligen tycker han att 
det borde vara det, han går ju bara i 4:e 
klass och behöver inte ens betala räkning-
ar eller åka och storhandla. Livet borde 
vara lätt som en plätt för han har ju sin 
bästa vän Sigge, världens bästa storasys-
ter, Sally, och en helt egen, hemlig koja. 
Men livet har faktiskt blivit lite mindre 
enkelt ända sedan Tim träffade Helge 
som varit missionär hela sitt liv och sen 
när han fick den där andaktsboken av 
Sally. Att lyssna på Helges berättelse om 
hur det kan vara att vara missionär och att 
läsa i andaktsboken har gjort att Tim har 
börjat fundera över saker och ting ännu 
mer än vanligt. Det har liksom inte gjort 
saker och ting enklare. Fast han har ju 
också lärt sig massvis av sådana där typ-
iskt bra grejer, exempelvis att bry sig om 
den som är lite ensam, våga stå upp mot 
de värsta taskmörtarna på skolan och ge 
till den som behöver det mest. Saker som 
borde göra att andra människor runtom-
kring blir glada… Men Sigge blev inte så 
värst glad igår när Tim gav femhundring-
en till mannen utanför matbutiken när 
den där femhundringen skulle ha gjort 
att patrull Älgen vunnit den stora pant-
tävlingen. Nu blev det inte så och Sigge 
blev sur och frågade Tim vad han håller 
på med egentligen. På den frågan har inte 
Tim något riktigt bra svar…

(Tim och Sally kommer in på scen och 
kryper in i den hemliga kojan…)
Tim: Åh jag tror jag blir knäpp, jag vet 
inte alls vad jag ska svara på Sigges fråga!
Sally: Chilla lite nu va och tänk inte just 
på frågan utan mer på vad du tänkte när 
missionärssnubben Helge snackade på 
UV.
Tim: Dels så tänkte jag ju på om man 
var tvungen att vara typ hundra år för att 
vara missionär, och det sa du att man inte 
behövde, och då tänkte jag typ, då vill jag 
bli det! Och då sa du att det handlar om 
att vara Jesu händer och fötter på den 
jorden, vilket egentligen låter fett skumt, 
men fett coolt och sen blev det kaos.
Sally: Låter som en vanlig dag på jobbet 
för Jesus när han hängde här nere på jor-
den. Jesus var annorlunda och levde an-
norlunda och det kan vi nog säga att det 
skapade visst kaos. Men Jesu sätt att vara 
och leva ledde också till att människor 
blev sedda, hjälpta och fick se och höra 
om Guds stora, eller snarare, oändliga 
kärlek till oss människor.
Tim: Men hallå Sally, jag är inte direkt 
Jesus… Jag är bara…Tim.
Sally: Och det är inte så bara, det är all-
deles perfekt! För då kan just du, vara Je-
sus händer och fötter på den här jorden, 
för du kommer väl ihåg en viss Bibelvers 
där det står ”här är jag, sänd mig”…?
Tim: Hmm, du har nog rätt trots allt… 
Och nu ska jag bara klura ut vad jag ska 
säga till Sigge imorgon.
Sally: Det fixar du brorsan! Med Guds 
hjälp och efter bästa förmåga, eller hur 
var det? Och något jag också vet är ex-
tremt viktigt är att sova, ahhh, så god 
natt!
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Tim: Jooo, sova är ändå rätt skönt… 
God natt Sally!
(Båda två försvinner ut från scen för en 
stund. )
Berättaren: Tim sover som en stock den 
natten, trots att han har mycket att tänka 
på, men precis innan han somnade bad 
han aftonbönen och kände att han blev 
alldeles sådär lugn på insdian. Vilken tur 
att han har Gud, och Sally såklart, att be 
om hjälp när det känns lite extra krång-
ligt.
(Tim kommer in på scen med andaktsbo-
ken uppslagen, sätter sig ner på lämpligt 
ställe och läser högt från Matt 28:18-20 
och när han är färdig tittar han upp och 
ser Sigge komma gående. Han ställer sig 
upp och vinkar trevande mot Sigge som 
vinkar tillbaka, nästan lite skamset…)
Sigge: Heeej… Öh du Tim, förlåt för 
det där igår, att jag liksom blev sur på dig 
och typ stack utan att vi hann snacka om 
det…
Tim: Äsch, tycker egentligen också att 
det var surt att vi inte vann panttävlingen 
men jag kunde liksom inte bara strunta i 
mannen utanför matbutiken när jag stod 
där med en hel 500-kronorssedel…
Sigge: Jag tror jag hajar grejen, vi får 
komma igen nästa år…
Tim: Mmm, men du Sigge, jag har ett 
svar på din fråga nu
Sigge: Vänta, vänta, vilken fråga?
Tim: Det där du frågade igår, om varför 
jag gör allt det här… typ du vet ger bort 
femhundringar till random personer och 
så där.
Sigge: Jaha, du menar det, okej får höra 
nu då för det är faktiskt lite konstigt det 
du pysslar med…

Tim: Jooo, jag gör det för att Jesus gjorde 
det och för han har sagt att vi ska göra 
det. Och nu när han inte liksom hänger 
på jorden längre, rent fysiskt alltså, så 
behöver han ju folk som kan vara hans 
händer och fötter.
Sigge: Men du, det låter ju lite, eller gan-
ska mycket, som det som Helge snack-
ade om! Och nu när du säger låter det 
nästan begripligt… Fast vet du vad jag 
tycker? Att Jesus verkar var lite crazy, typ 
som du. Jag menar, vem går ens fram till 
de värsta mobbarna på skolan och bah, 
stopp och belägg! Helt livsfarligt nu när 
jag tänker på det…
Tim: Det var det som var grejen med Je-
sus! Han var annorlunda och levde an-
norlunda och det påverkade människor 
runt omkring på olika sätt. Och jag fick 
en andaktsbok av Sally för ett tag sen och 
och…
Sigge: Andaktsbok vaddå?
Tim: Asså en bok som indelad i korta av-
snitt och tanken är att man ska läsa ett 
avsnitt varje dag och för varje dag finns 
det också en kort bit ur Bibeln med och 
det är värsta coolt för man kan läsa om 
en massa saker som Jesus sa och gjorde! 
Värsta bästa grejen!
Sigge: Hmm, det låter faktiskt ganska 
ballt ändå…
Tim: Men du! Du skulle ju kunna få 
andaktsboken av mig, här!
Sigge: Schysst, men är du helt säker… ?
Tim: 110% säker! Och om du har frågor 
sen så kan vi säkert fråga Sally, eller tänk 
om vi kunde skicka brev till typ Helge 
och och…
Sigge: Whooo, lugn nu va, jag måste ju 
hinna läsa lite först
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Tim: Haha, det är i och för sig sant, men 
något annat som också är sant är att vi 
nog är försenade till skolan också…
Sigge: opsi, det är bäst vi skyndar oss!
Ledmotivet sätts på och de försvinner ut 
från scen tillsammans… 

Dagens bibelord:
Matt 28:18-20 Då gick Jesus fram till 
dem och talade till dem: ”Åt mig har 
getts all makt i himlen och på jorden. Gå 
därför ut och gör alla folk till lärjungar: 

döp dem i Faderns och Sonens och den 
heliga Andens namn och lär dem att hål-
la alla de bud jag har gett er. Och jag är 
med er alla dagar till tidens slut.

Dagens bön: 
Tack Gud att du älskar oss och har gjort 
allt för oss. Tack att vi har världens bästa 
budskap som vi får dela med oss till an-
dra. Hjälp oss att hitta möjligheter att 
sprida det vidare och visa för oss vilka vi 
ska berätta de goda nyheterna för.
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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. Temperaturen
16. Tjimalaka
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. Jag tackar dig för dagen 
23. I Guds hus 
24. H som i Helig 
25.  Du är bra!
26. Du är OK!!!
27. Jag vill klappa i händerna
28. Gud han har kontroll!
29. I sin hand
30. Jag är älskad idag
31. Han är stor
32.  Hos Dej

33. Varsågod
34. Kärleken övervinner allt 
35.  Jag är en UV
36. Jag går på livets väg
37. Jesus är min vän
38. Medvind
39. Rock for the King 
40.  Titta!  
41.  Vilken härlig dag
42. Vi vill alltid vara vänner  
43. Ögonstenar
44. Att lära känna dig
45. Bara du  
46. Centrum   
47. Du omsluter mig
48. Du vet väl om att du är värdefull 
49. I din närhet
50. I din öppna famn
51. I Ditt ansiktes ljus   
52. Kom va mitt centrum
53. Psalm 19  
54. På dig min Gud förtröstar jag 
55. Ropa till Gud  
56. Så länge jag lever
57. Så stor är vår Gud
58. Vila i nåden  
59. Vilken mäktig Gud vi har
60. Vilken vän jag fann 

Bordböner
61. Bordsbön 
62. Maten kan vá god 

Böner
63. Gud min Fader
64. Gud som haver 
65. 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.



55 

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 friska  
                                 D               G
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)

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)

(Försångaren ropar först och lägerdeltagarna svarar. 
Ropet inleds starkt. Den sista strofen viskas.)
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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                               C7
Laurentia kära Laurentia när får jag träffa dig nästa gång, Laurentia. På måndag, kära Laurentia
                 F  
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 genast 
sköljas ned.
- Ni där borta är ni klara???
- Jajjamensan fattas bara!!!
Bra, då sätter vi igång, med en glad och munter sång
         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)
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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 skummet yr,
G                    C                    
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           E7      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)

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.)
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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. 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)

16. Tjimalaka 
Tjimalaka, tjimalaka, tjau, tjau, tjau. 
Bomalaka, bomalaka, bau, bau, bau.
Tjimalaka, bomalaka 
UV-SCOUTLÄGER 2016!!!

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

17. Ttttoppen 
      Ttttoppen!!
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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.

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. Jag tackar dig för dagen
     G          F                   G                F           G 
//:       Jag tackar dig för dagen, som du har gett till mig.  
      F                    C        Dm7                 G 
Jag tackar dig för allt du gjort, för du är min.  
       F                   G                F                     G   
Jag tackar dig för dagen, som du har gett till mig.  
       F                   C        Dm7                 G  
Jag tackar dig för allt du gjort, för du är min.  
                  Bb    C           D11       G                                Bb       C       D11 
Och jag är din.          Finns inget större än att vara i din närhet. 

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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       D11    G                   Bb            C  

För jag är din, och du är min, min, min

          D11    G                                      Bb    D11

Finns inget större än att vara i din närhet.             ://

  G          F                  G               F                    G      F                     C                  
      Jag tackar dig för dagen, som du har gett till mig. 

      F                     C        Dm7                  G

Jag tackar dig för allt du gjort för du är min 
       F                    G                F                                               
Jag tackar dig för dagen, som du har gett till mig. 

      F                     C        Dm7               G   

Jag tackar dig för allt du gjort, för du är min, min, min, min! 
(© Cajsa Tengblad Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2016. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)

23. 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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24. 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. Kon-
takta Sara Vittgård 036-30 61 74)

25. 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)

26. 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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27. 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)

28 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)

29. I sin hand
                       E            A        B       E                     E         C#m7      F#m7  B  
//: Jag har en vän som aldrig sviker mig, jag har en vän som alltid finns där.
                E         A         B            C#          F#m7             B  B11         E         B/D#  
När jag är ledsen går han bredvid mig, ja jag vet han allting bär       i sin hand. (Fine)
C#m             -/B                    A                 E/G# F#m7 E  B/D#     
Vart jag mig i världen vänder står min lycka  i      Guds   händer.
C#m                     B                     A             B               E   B11
Lyckan kommer  lyckan går, men du förbliver      Fader vår ://
 (©Sara Vittgård. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2015. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)
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30. 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)

31. 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)

32. 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)   
 
33. 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)
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34. Kärleken övervinner allt
D            G/D           D  G/D D             G/D          D      D/F#  
Kärleken övervinner allt.          Kärleken övervinner allt.
G            C/G            G  C/G  G             C/G          G      C   
Kärleken övervinner allt.          Kärleken övervinner allt. 
D                          Em7                    D/F#     G    (sista ggn till Coda) 
Det bubblar i min kropp och jag kan inte sitta still. 
D/A       A11             D
Kärleken övervinner allt. 
G                 D/F#  G        D/F#  G                  D                 Em7               A    Ab    
Gud älskar dig.        Du får älska Gud.   Ingen kan va mera älskad, älskad så som du. 
G                   D/F#  G              D/F#  G                      D               Em7                 A   A11      
Älska din vän.   Älska även den   som gör dumt mot dig så ska du se han blir din vän. 
(coda)
D/A        A11            D/A       A11           D/A       A11           D         
Kärleken övervinner, kärleken övervinner, kärleken övervinner allt.
(©Helena Gatås. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2014. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)

35. Jag är en UV
 E E7 A
Jag är en Uv (är en uv), det vill jag vara. 
 E               C#m        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. 

36. Jag går på livets väg
       C      F        G         C        F      G     F                     Dm            Bb            G7
Jag går på livets väg. Jag går på livets väg. Där kan allting hända, men jag kan va trygg för
                C7                                                Dm                 G7  C
Gud finns över mig och under mig, framför mig  och bakom mig. Han omsluter mig på alla sidor. 
(Hanna Corneskog © Förlaget Filadelfia/Libris Media AB)

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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37. 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)

38. 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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39. 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) 

40. 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)

41. Vilken härlig dag
C 11 C     Dm7 C/E    F  -/A            Bb   C11
Vilken härlig dag du har gett till mig. Och jag är så glad att jag får vara din.
C         A/C#  Dm7 C/E    F  -/A           Gm7 C11 C    F Fine
Vilken härlig dag du har gett till mig. Och jag är så glad att jag får vara ditt älskade barn.
     Bb        C    Dm7   C       Dm7      C/E      Bb     C   Dm7 Gm7   C11
Så glad, så glad, så glad att jag får va ditt barn. Och att du är min Far, jag är älskad.
     Bb        C    Dm7   C       Dm7      C/E      Bb     C   Dm7 Gm7   C11
Så glad, så glad, så glad att jag får va ditt barn. Och att du är min Far, jag är älskad. 
(©Cajsa Tengblad; Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2011, Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)
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42. 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)

43. 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.
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)

44. 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) 
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45. 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)

46. 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)

47. 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)

48. 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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49. 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)

50. 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. 
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)

51. 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)
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52. 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)

53. 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)

54. 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)
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55. 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)

56. 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.
Refräng:
                    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)
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57. 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             C
Refr. Så stor är vår Gud. Sjung med mig. Så stor är vår Gud och alla ska se hur stor Gud är.

2. I evighet Han är. Våra liv Han bär i sin starka hand, i sin starka hand. Helig treenighet 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)

58. 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)

59. 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)

60. Vilken vän jag fann
    C                     Dm7sus C                     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 skilda vägar.
F C/E F C/E Am G/H C F      C  Dm7 C
Jesus, Jesus, Je-------sus Vän för evigt.
(© Martin Smith, Översättning: Bengt Johansson)
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Bordsböner
61. 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!

62. 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
63. 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)

64. 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    
            

65. 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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