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Efter en sträng vinter är vi nog många som 
längtar efter solens värme och större möj-
ligheter att vistas ute i naturen. Att tillbringa 
några dagar på UV-läger måste vara ett 
av de bästa sätten att njuta av sommarens 
första värme och grönska. 

Jag hoppas att du som UV-ledare känner 
dig taggad inför sommarens läger, som ju 
är höjdpunkten för många av våra scouter. 
Jag tror att ett UV-läger kan vara oerhört 
betydelsefullt och lärorikt för våra scouter. 
Att vistas i naturen, att lära sig samarbeta, 
att praktisera sina scoutfärdigheter och att 
fördjupas i sin tro är bara några exempel på 
vad ett UV-läger kan tillföra. 

I ett samhälle där alltmer fokus hamnar på 

våra storstäder och landsbygden avbefolkas 
minskar också närheten till naturen. Skogen 
riskerar att bli en ”farlig” och läskig plats 
där man inte gärna vill vara. Och det är ju 
väldigt tråkigt då skogen genom alla tider 
varit otroligt viktig för oss nordbor som 
en resurs som vi måste ta vara på även i 
framtiden. Här har UV-scout en viktig upp-
gift. Vi skulle kunna se på alla våra scouter 
som blivande ambassadörer då de genom 
UV-scout får lära sig om kristen tro och om 
konsten att leva nära och ta hand om vår 
natur. Och hur lär man sig det på ett bättre 
sätt än att åka på UV-läger!? 

Olle Sjöberg (scoutkonsulent 1980-85) 
skriver i en artikel här i ledarhandledningen 
om vikten av att bygga relationer mellan 

Dags för Ett Nytt UV-LägEr!
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ledare och scouter genom att hjälpas åt 
med de praktiska uppgifterna under läger-
dagarna. En mycket bra tanke att ta med 
till årets läger.
I denna ledarhandleding finns också en 
artikel med en tillbakablick på förra årets 
storläger Medvind och en hälsning från 
lägerchefen Harald Wadskog. 
Förbundssekreterare Mikael Celinder 
skriver i sin artikel om upptäckarlust och att 
leva i det stora äventyret. Och visst kan ett 
Uv-läger få vara ett äventyr där vi varje dag 
kan få göra nya upptäckter av olika slag. 
Årets bibelstudier grundar sig i vår UV-
scoutbön. Fundera gärna över innehållet 
och meningen i denna bön och hur du 
tolkar den. Du ber den säkert tillsammans 
med scouterna i din patrull varje vecka un-
der terminen och varje kväll på UV-lägret. 
Kanske kan årets bibelstudier bidra till en 
ny tanke eller upptäckt genom denna bön. 
För mig är det just nu strofen som inleds 
med ”Tack” som har fastnat. I Kolosserbre-
vets andra kapitel står det: Ni har lärt känna 
herren Kristus Jesus, lev då i honom, med 

rot och grund i honom, allt fastare i den tro 
som ni har undervisats i, och låt er tacksam-
het överflöda. Hur låter man sin tacksamhet 
överflöda? Jag vet inte, men en bra början 
är nog att tacka Gud för livet vi fått, med 
rymd och skogar jord och hav.

Gud min Fader, du är nära
vart jag går så är du med.
Utav dig vill jag få lära
sanning, rättvisa och fred.
Tack för livet som du ger mig,
rymd och skogar, jord och hav.
Gör mig sådan du vill ha mig,
använd mig varenda dag. Amen. 
(Margareta Melin) 

Jag önskar alla ledare och scouter en härlig 
lägervecka med många tillfällen att bygga 
relationer och kunskaper – för livet. 

Vi ses!  

Jonas Abrahamsson 
UV-scoutkonsulent
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Min uppfattning är att tron på och efterföl-
jelsen av Jesus i mångt och mycket är avsedd 
att vara ett äventyr, ett äventyr med utrymme 
för att upptäcka ännu mer av en fantastisk 
sanning. Jag är övertygad om att detta finns i 
vår historia, våra rötter. Vår historia kommer 
ur ett sammanhang där evangeliet om Jesus 
Kristus vände upp och ner på människors 
liv och öppnade upp nya dimensioner av vad 
livet kunde vara. I mötet med Jesus ritades 
kartan om för många människor, där den 
som var fattig plötsligt fann sig vara rik. Inte 
ifråga om ekonomi, utan något långt mycket 
viktigare än så.

Paulus talar i 1 Kor. 1 om evangeliet som 
Guds kraft. Jag tror det är lika sant nu som 
det var då, och just därför tror jag att livet 
med Gud är ett äventyr. På våra läger, och 
i våra kårer på hemmaplan, så är det vi för-
medlar ett budskap som kan förändra både 
världen och den enskilda människans liv. 
Att kunna förmedla till varje U-scout som vi 
möter att de är sedda, älskade, önskade och 
bekräftade av Gud är något så stort att jag 
tror att vi själva inte förstår vidden av det. 
Evangeliet är en Guds kraft som vi inte kan 
kontrollera, bara förmedla. Vart det sedan tar 
vägen är först och främst Guds ansvar. Som 
ledare tror jag det är viktigt att vara medve-

ten om detta: vårt uppdrag är att möblera för 
Gudsmöten, men aldrig manipulera till dem.

Därför är UV (liksom övrig barn- och ung-
domsverksamhet) först och främst en mö-
tesplats mellan Gud och människa. En plats 
där vi som ledare kan skapa förutsättningar 
och förmedla budskapet om Jesus Kristus. 
Men även en plats där vi ledare får upptäcka 
sidor och dimensioner av evangeliet som vi 
tidigare inte sett. Och här tror jag att UV är 
ett fantastiskt sammanhang: här finns en ny-
fikenhet och upptäckarlusta som genomsyrar 
verksamheten.

Jag menar att det förhåller sig med evangeliet 
på samma sätt som med naturen: ju mer vi 
rör oss i dess närhet, desto mer får vi upp-
täcka. Ibland är det små saker, ibland större 
– men ju mer vi upptäcker, desto mer förstår 
vi hur lite vi vet och hur mycket mer det 
finns att se. För mig, som inte är uppvuxen 
med scouting, så finns det ingen gräns på 
mängden upptäckter som finns att göra. Och 
det häftiga är att jag tror att det förhåller sig 
på exakt samma sätt för den som mer eller 
mindre bott i skogen. Det finns alltid mer att 
upptäcka!
Jag skulle vilja uppmuntra samma förhåll-
ningssätt till det vi vill förmedla: evangeliet 

OäNDLIgt är VÅrt stOra äVENtyr?

rubriken är lånad av Karin Boye, ur hennes både välkända och fantastiska 
dikt I rörelse. Någonstans inom de flesta av oss så tror jag det finns något 
som triggas av äventyret, utforskandet av det okända. Den dag det är dags 
att summera mitt liv så ser jag hellre tillbaka på ett utforskande äventyr än 
en stilla seglats utan överraskningar – och jag tror många delar den  
uppfattningen.
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om Jesus Kristus. Vissa av oss tror sig kunna 
en del, och det är säkert både viktiga och 
riktiga kunskaper. Men det finns mer att 
upptäcka! Tyvärr är det lätt att hamna i en 
föreställning om att vi redan kan Bibeln. Det 
blir som med en rolig historia: ”Berättelsen 
om den förlorade sonen? Den har jag hört, 
den kan jag…”.

Men jag tror att det i Bibeln, i varje enskild 
berättelse, finns saker att upptäcka som vi 
ännu inte sett. Om det förhåller sig på det 
sättet, då bör det väcka vår nyfikenhet.

I grund och botten blir det en fråga om hur 
vi ser på Bibeln, den som rymmer det Paulus 
kallar Guds kraft. Jag tror att många av oss 
som funnits med i kyrkliga verksamheter 
riskerar att bli hemmablinda. Vi behöver helt 
enkelt påminnas om vad Bibeln är. Författa-
ren Graham Cray beskriver det lysande:

Bibeln är inte så mycket en statisk samling 
tidlösa förutsägelser som det är den rätta 
platsen att vara på om man vill vara i Guds 
närvaro och lära av Honom.

Detta är själva fundamentet för vilka vi är 
och det vi gör: vi kan lära känna vem Gud 
är, inte på distans utan i en nära relation. 
Den relationen är lika möjlig och viktig för 
ledare och deltagare, och precis som med 
andra relationer så lever den av att ständigt 
lära känna och upptäcka nya sidor hos den 
andre.

Därför är den kristna tron inte statisk, utan 
levande, nyfiken och full av upptäckarlust. 
Och just därför tror jag att UV-scout fyller 
en så viktig funktion, då det till sin natur 
rymmer alla dessa element. Därför vågar vi 
be, tro och hoppas att vi är många som un-
der sommarens läger kommer att fördjupa 
och förnya förståelsen av vem Gud är och 
vilka han säger att vi är.

Det är ett oändligt äventyr, och i det äventy-
ret ryms livets djupaste mening.

Mikael Celinder 
Förbundssekreterare
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Fram till 1970 planerades UV-lägren av Uvs 
centrala ledning, tre, fyra läger på olika plat-
ser. Själv var jag som sextonåring byfogde 
för ett femtiotal pojkar, från sex kårer. Utö-
ver mig fanns två ledare i byn. 1971 lades 
ansvaret ut på de nybildade lägerområdena, 
åtta till antalet tror jag att de var, en decen-
tralisering helt i tidens anda. Detta ledde till 
ett kraftigt ökat engagemang från ledarnas 
och kårernas sida, och lägerdeltagandet 
ökade dramatiskt.

1975 kom nästa stora förändring, det som 
än idag lever kvar i minnet som Tnybyggar-
lägretn. Matlagningen lades ut på patrul-
lerna, på flera läger erbjöds patrullerna en 
programmeny att välja från, och mycket 
arbete fick läggas på byggnation av bord, 
spisar mm.
Syftet med det nya var att skapa förutsätt-
ningar för mera scoutbetonade läger, med 
patrullen som utgångspunkt.

Patrullen, den lilla, personliga gruppen, hade 
inte fått stort, om ens något utrymme i den 
gamla lägerformen.  Nu kunde det mesta 
av lägerdagen upplevas tillsammans med 
patrullen. Matlagningen blev en gemen-
sam angelägenhet, scouter och ledare fick 
tillsammans se till att ingen behövde vara 
hungrig. Plötsligt fanns där en mängd tillfäl-

len att bygga personliga relationer mellan 
scouter och ledare, alltmedan man lagade 
mat och diskade. 

Behovet av mat- och arbetsplats ledde till 
ett uppsving för traditionellt scoutarbete, 
och knopar, eldning och arbete med yxa och 
kniv blev stora inslag i lägerdagen. Många 
kårer som tidigare jobbat med knopar mm 
på .provkvällarp insåg fördelarna med  
learning by doingl, dvs. lära sig genom att 
praktiskt tillämpa det scouten skulle lära sig. 

Programmenyn innebar en möjlighet att an-
passa patrullens aktiviteter efter scouternas 
behov, intresse, ork eller förmåga, också det 
ett stöd för den lilla gruppens fördelar.

Under åren som gått har lägren förändrats, 
men mycket lever kvar. Många ledare har 
tröttnat på scouter som inte vill ,hjälpa tillh, 
och diskar hellre själva. Andra gånger kan 
schemat vara så tight att scouterna måste 
avstå från matlagningen för att hinna delta i 
andra program. 

Ser du själv matlagningen med scouterna 
som ett påhäng, eller som en fantastisk möj-
lighet? Hur tar du vara på tillfällena till per-
sonliga samtal med scouterna under lägret? 
Hur kan du och din kår påverka lägerplane-

tILLBaKa tILL framtIDEN

för ungefär fyrtio år sedan, det känns som stenåldern, genomgick UV:s 
läger en stor förändring, en omvandling som jag tror lagt grunden till den 
starka ställning UV-scout fortfarande har i våra bygder. Ibland behöver vi 
ändå påminna varandra om det som varit, för att bättre möta dagens och 
framtidens utmaningar. 



9 

ringen för att skapa förutsättningar för flera 
personliga möten under veckan?

Vi vet inte så mycket om framtiden, men en 
trend tror jag blir allt tydligare: Alla, scouter 
såväl som ledare, lever i en värld med allt 
flera relationer. Många kontakter förblir 
ytliga. På UV-scoutlägren har du som ledare 
chansen att bygga den goda grunden av 
förtroende mellan dig och dina scouter. Den 

kommer inte av sig självt, den kan kräva 
ansträngningar, men är du uppmärksam 
kommer du få skäl att tacka Gud.

Att vara på UV-scoutläger är att bygga 
framtiden!

Olle Sjöberg 
UV-scoutkonsulent 1980-85
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Denna fråga är så pass stor att den innefat-
tar 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 väck-
arklocka för dig som tycker ni gör för lite. 
Det kanske är dags att gå vidare ett steg och 
införa ytterligare någon form av miljöarbete 
hos er.

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

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

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

Kemikalier
Glöm inte att fundera över hur ni gör med 
de farliga ämnen ni handskas med, främst 

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

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

Ingen kan göra allt - men alla kan göra något

Mattias Lindstam

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

UV-sCOUt = mILJöVäN?
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Långt fram i höst, när det börjar blåsa snålt runt knutarna är det mycket uppskattat med ett
lägereko hemma i UV-scoutkåren. Att tillsammans minnas lägret gör att mycket väcks till liv
igen. Man minns när spagettin kokade fast och när Lisa, Stina och Anna sjöng den där
roliga sången vid lägerbålet. Detta gör kanske också att man minns de goa kvällssamlingarna/
andakterna med sång och bön, som man hade hemma i byn/patrullen.

Börja redan under lägret att förbereda er inför ett sanslöst
lägereko när höstmörkret infunnit sig.
Här följer några små tips att använda sig av:

l Ta med en digitalkamera.
l Ta med en videokamera.
l Skriv loggbok/dagbok.
l Samla grejer
l M.m.

ÅtErKOPPLa tILL LägrEt

Lägereko-eko-eko-eko!
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PatrULLUtrUstNINg

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

q Portionsskopa
q	Träslev
q	Förskärare	
q	Potatisskalare
q	Osthyvel

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

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

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

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

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

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

q	UV-scoutboken
q	Ledarhandledningen

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

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

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

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

LägErrEgLEr

För allas trivsel
aSträva efter att alla tider hålls. 
aSe till att hålla ordning på egna prylar och
patrullens. Verktygen förvaras på sina be-
stämda platser.
aLämna aldrig lägerområdet utan tillstånd.
aSe till att ljudnivån dämpas efter läggdags.

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

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

Lägerhygien
Att vara extra noga med hygienen under 
lägerdagarna är viktigt. Att bli sjuk un-
der lägervistelsen är verkligen tråkigt och 
skapar mer problem än om man blir det där 
hemma. Man måste därför tänka på att: 
aTvätta händerna ordentligt efter toalett-
besök, före matlagning och måltider. Un-
derlätta detta genom att bygga upp lämpliga 
anordningar för detta.
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aRegelbundna 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.
aDet är viktigt att diska omsorgsfullt. An-
vänd rikligt med varmt vatten.
aByt kläder regelbundet, och vädra sov-
säcken ofta. Var även här ett föredöme som
ledare, låt UV-scouterna följa ditt exempel.
aSkydda huvudet mot starkt solsken. En 
”lägerhatt” är bra att ha om solen steker.
aSov ordentligt. Försök att ha fasta tider 
för väckning och nattning; en eftermiddags-
lur är inte heller fel.
aTa 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 vandringsstavar 
eller prydnadssaker. Dessutom använder 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 ”knivkul-
tur” till våra UV-scouter.
aSamla hela kåren under första dagen på 
lägret och förklara vad vi använder kniven 
till och vad vi inte använder kniven till.
aFår man tälja var som helst, eller bara i 
täljrutan? Kanske kan det vara aktuellt med 
ett knivcertifikat för de som har gjort kniv-
punkten i ”Lilla UV-scout boken”. 
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Under hösten samlades ledningsgruppen 
och gjorde en egen sammanställning samt 
gick igenom utvärderingarna från UV-scout-
kårerna. Sammanställningen visar att det 
finns detaljer som kunde gjorts annorlunda 
men att reflektionerna är mycket positiva 
och att man är nöjd med hur lägerveckan 
genomfördes. Ekonomin visade ett över-
skott på ca 370 000 kr mot budget.  Den 
största anledningen till det är att vi blev ca 4 
100 lägerdeltagare, många fler än förväntat. 
Söndagens kollekt inbringade ca 127 000 kr 
och lägerinsamlingen visade ett fantastiskt 
resultat på ca 346 000 kr. Pengar som hjälper 
barn runt om i världen. I en utvärdering som 
denna blir det många sakfrågor och mycket 
praktiskt som man tycker till om. Den stora 
och kanske viktigaste frågan är ju: Hur 
minns och hur upplevde uv-scouten lägret? 
Den utvärderingen hoppas jag att Ni själva 
har gjort i Er kår eller patrull. Har Ni ytterli-
gare frågor så är Ni välkomna att höra av Er.

Tack alla som så helhjärtat engagerade sig på 
olika sätt och gjorde MEDVIND 2012 till 
vad det blev.

I samband med att lägertidningen gavs ut 
inför lägret och att uvarna hemma i min 
kår förstod att det var jag som skulle vara 
lägerchef fick jag frågan från en av uvarna. 
Är det verkligen du som ska vara lägerchef 
eller finns det någon överchef? Det enkla 
och rätta svaret är att det finns en överchef. 

Ett stort tack till vår Gud för hans beskydd 
och omsorg i alla förberedelser och under 
lägerveckan.

Nu hoppas jag att den Medvind vi fick 
känna i samband med vårt storläger inte ska 
mojna utan hjälpa oss framåt som UV-leda-
re under en lång tid.

Harald Wadskog
Lägerchef MEDVIND 2012

mEDVIND 2012

tänk vad tiden går fort. Nu är det åter dags att förbereda sig för ett nytt 
UV-scoutläger. För ett år sedan var Bjädesjö på alla UV-scouters läppar. 
Platsen för förra sommarens höjdpunkt, MEDVIND 2012.
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taCK!

Minns ni Scoutis och Mwanamudiki? Scoutis 
som ville hjälpa så många Mwanamudikis 
som möjligt att få en bättre tillvaro.  
Mwanamudiki som fick vara en representant 
för de barn som skulle få hjälp genom den 
fantastiska insamling ni UV-scouter var med 
om att ge. Det blev totalt 340 162 kronor! 
TACK för denna otroliga insats. 

Här följer några exempel på ”Mwanamudikis” 
som vill säga ett tack till er alla:

Flera barn i Tchad som fått hjälp att gå i en 
bra skola. Ett av barnen heter Louise. Hennes 
pappa dog för flera år sen. Hennes mamma 
har aldrig gått i skolan, men hon jobbar hårt 
på sin åker för att försöka få ihop tillräckligt 
med mat till familjen. Hon har inte råd att 
betala skolavgiften. Därför är både Louise 
och hennes mamma tacksamma för den hjälp 
ni gett så att Louise kan gå i en bra skola. 
Även Louise kusiner, Kaka och Achta, har 
fått hjälp. Deras pappa är död. Deras mamma 
tillverkar spaghetti hemma som hon säljer för 
att kunna ge sina barn mat och kläder, men 
pengarna skulle inte räcka till skolavgifter 
också. Kaka och Achta ville så gärna fortsätta 
skolan – och det kan de nu bland annat tack 
vare era pengar. 

Även alldeles nyfödda barn i Tchad vill säga 
tack till er. Det är väldigt många barn som 
dör vid förlossningen och även många mam-
mor som dör. Era pengar har bland annat 
gått till att undervisa de traditionella barnmor-
skorna om hur de ska upptäcka när det finns 

stora risker att föda hemma. De uppmuntrar 
i stället mammorna att gå till sjukhuset för att 
föda. Detta har räddat många nyfödda barns 
och deras mammors liv. 

Autistiska barn i Norra Mellanöstern har fått 
hjälp till sin ganska tomma lokal. Skolan som 
är ganska nyöppnad finns i en gammal lokal 
som inte varit anpassad för barnens speciella 
behov. Men under sommaren 2012 gjordes 
klassrummen om till mindre rum och de fick 
en toalettbyggnad. Detta gjordes av kommu-
nen. Men det hjälper ju inte med en tom lokal 
och därför har era pengar gått till ett antal 
små bord och stolar som ett första steg till att 
inreda lokalerna. 
I samma land har en av våra arbetare besökt 
en skola för synskadade barn en gång i veck-
an. Där har hon hjälpt dem att få pröva på att 
snickra och andra spännande saker som en 
synskadad inte gör så ofta. De har verkligen 
gillat de här besöken och allt kul de fått göra.

Skolbarnen på Aslam Academy i Central-
asien säger också tack. De kommer att få 
ett räcke runt skolgården som ligger på en 
brant sluttning där det är lätt att ramla ner 
när man leker. 

Barnen tillhör en herdebefolkning där under-
visningen ofta hålls i ett tält. Familjer som 
vandrar tillsammans med sina hjordar av får 
eller getter har med sig sin skola vare sig de 
är uppe i bergen på sommaren eller på slätt-
terna under vintern. Det finns ca 40 mobila 
skolor med ungefär 460 elever som lär sig att 

Kommer ni ihåg känslan på förra årets UV-scoutläger Medvind? 
Känslan av att vara många UV-scouter på ett och samma ställe, känslan 
av gemenskap, av samhörighet, men också av att få göra något riktigt 
roligt och bra tillsammans? Som att hjälpa andra barn.
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läsa och skriva. För att undervisningen skall 
vara giltig och godkänd av myndigheterna är 
de knutna till en skola som heter Aslam Aca-
demy som ligger i en by i bergen. Från den 
skolan får alla elever sina intyg att de fått en 
godkänd utbildning. Aslam Academy är alltså 
själva centralskolan för de mobila skolorna 
och den ligger vackert på en bergssluttning.

Barnen på landsbygden i Zimbabwe har fått 
hjälp genom att deras föräldrar har lärt sig 
mer om olika sjukdomar. Nu vet de hur man 
ska förebygga dem. Det har inneburit att 
ett flertal barn har sluppit bli sjuka i diarré 
och andra sjukdomar. I de fattiga områdena 
i Zimbabwe kan diarré till och med vara 
dödligt för barnen. 

Förskolebarnen i Allianskyrkans förskolor i 
Sydafrika är också jätteglada. En del av deras 
lärare har gått på utbildning och lärt sig hur 
man ska behandla barn på ett bra sätt. De har 
också fått lära sig kul och bra grejer som bar-
nen kan göra. Detta gör att de här barnen blir 
väl omhändertagna och slipper att bli slagna. 

De får också lära sig mycket nyttigt innan de 
ska börja skolan. 

Några skolbarn på Papua Nya Guinea vill 
också säga tack. De har fått skrivböcker, 
pennor och kritor så att de kunnat gå i 
skolan i byn. Här har också era pengar räckt 
till att hjälpa ungdomar från 16 år och uppåt 
att gå en bibellärarkurs. De kommer att 
undervisa Bibeln för barn och ungdomar i 
sina byar. Vi kan jämföra det med att de blir 
riktigt duktiga söndagsskol- UV- och ton-
årsledare. Eftersom de inte har haft Bibeln 
på sitt språk dedua så länge har de inte fått 
möjlighet att lära sig vad som står där. Nu 
kan de jättemycket och är sugna på att lära 
andra.  

Så än en gång – från alla dessa 
”Mwanamudikis” ut över världen
 – säger vi ett stort TACK till er alla!

Hälsningar Gerd Pettersson, 
missionssekreterare SAM 
(Mwanamudiki - betyder litet barn)
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scoutinvest
Prel. 11-13/10 Långserums Fritidsgård
För ledarscouter födda - 00 eller tidigare.
Anmälan till SAU, info@sau.nu, 036-30 61 72
senast 24/5. Pris 450:-

       
Växtverk

KUrsEr OCH  arraNgEmaNg

Steg I 

Prel. 27-29/9 Klinta, Bottnaryd
För alla födda -98 eller tidigare.              

Steg II 

Prel. 15-17/11 Långserums Fritidsgård
Fortsättningskurs 

Steg III

Prel. 7-9/3 2014, Bäckalyckan, Vaggeryd 
Fortsättningskurs

Anmälan till SAU, info@sau.nu,  
036-30 61 72, senast 17/9. 
Pris 350 kronor/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.

UVanatta
20-21/9 i Bankeryd.

Ledardraget
31/8
En kamp  
mellan
UV-scout- 
kårernas 
ledare.
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Mocambique – skolbarn behöver 
skolmaterial, alla behöver tillgång till  
toaletter och rent vatten och hur man 
håller sig frisk

I Mocambique finns SAMs missionär Diane 
Manu som jobbar med aidsorganisationen 
Lamukani. Ett stort problem i byarna är att 
många barn inte går i skolan. Utan skol-
gång och bra undervisning har man mycket 
mindre chanser att bryta fattigdomens onda 
cirkel. Så i samarbete med lokala myndighe-
ter distribuerar Lamukani skolmaterial till 

i genomsnitt 50 barn varje månad. En lista 
sammanställs på vilka barn som behöver 
hjälpen bäst. Varje barn får en plastficka att 
bära skolmaterialet i. Denna ficka är även 
viktig eftersom det regnar in i nästan alla 
hem vid regntiden med risk för att värde-
fulla skolböcker och annat förstörs. Varje 
paket innehåller tre blyertspennor, fem 
anteckningsböcker (en för varje skolämne), 
en linjal, ett suddgummi, en pennvässare, en 
kulspetspenna och antingen en sax, ett paket 
färgpennor eller en läsebok. Dessa paket 
kostar ca 25 kronor och hjälper ett barn ett 

LägErINsamLINg 2013

Vid scoutlägren i sommar får du återigen vara med och göra skillnad i 
framförallt barns liv. Barn hjälper barn – i olika länder - vilken förmån! Vi 
lyfter fram några av de länderna och ger mer konkreta exempel på hur 
pengarna kommer att användas under året.
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helt år. Egentligen ska man ha skoluniform 
också, men i de flesta byar är man välkom-
men till skolan även om man inte har råd 
med det.

En stor del av Lamukanis arbete är att under-
visa om grundläggande fakta kring hiv och 
aids; man får lära sig hur det smittar och hur 
det inte smittar, vikten av att skydda sig själv 
och andra och att behandla andra som man 
själv skulle vilja bli behandlad. Precis samma 
sak som man lär sig i UV.

I organisationen Fambidzanai som jobbar på 
landsbygden i mellersta Mocambique hjälper 
man föräldralösa barn. Bl a vill man satsa 
på de lite äldre pojkarna så att de kan få en 
yrkesutbildning som snickare. Man vill också 
på olika sätt stödja unga föräldralösa flickor 
till en bättre framtid. En annan viktig sak som 
man prioriterar är att det ska finnas toaletter 

och rent vatten så att man kan hålla sig frisk. 

Tchad – vård av barn och mammor

I Tchad är det många barn som dör innan 
de ens fyllt fem. Men i södra Tchad där 
SAM har jobbat med barn- och mödravård 
under en lång tid är situationen annorlunda. 
Mammor och barn som dör i samband med 
en förlossning har minskat drastiskt. Un-
dernäring är ett annat problem som drabbar 
barnen hårt. För att kunna arbeta förebyg-
gande bland barn och mammor finns ett 
hälsovårdsteam som åker runt i byarna och 
har kurser, bl a för traditionella bybarnmor-
skor så att de på ett bättre sätt kan hjälpa 
mammor att föda samt att kolla upp barnens 
hälsa. Man lär också ut hur man kan till-
laga en näringsrik välling så att barnen blir 
starkare och kan växa och utvecklas som 
barn ska. 
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Papua Nya Guinea – deduabarn och 
ungdomar lär sig på sitt eget språk

På Papua Nya Guinea finns Britt Ceder som 
jobbar med barn och ungdomar bland en 
folkgrupp som heter dedua. Hon ska bl a ta 
fram bibelstudiematerial på dedua-språket så 
att unga människor kan lära sig om bibeln. 
Vi har också lovat att förse dom  med 
skrivböcker och pennor. Totalt är det ca 
5 000 dedua-människor som bor i olika byar 
i bergen. Det är inte lätt att ta sig till detta 
folk med traditionella fortskaffningsmedel 
utan här är det flygmaskin som gäller. Och 
då måste även flygfältet skötas och  gräs 
klippas för att man ska kunna landa på ett 
säkert sätt.

Sydafrika – bra förskolor och kärleksfulla 
förskollärare

Barn i Sydafrika behöver välutbildade för-
skollärare – som visar kärlek och respekt för 

barnen.  Här får vi vara med och stödja och 
ge möjlighet till fortbildning av förskollä-
rarna och Agnes Sibiya, som leder Allians-
kyrkans stora förskolearbete med 70-80-talet 
förskolor. Men vi får också vara med och 
utrusta två förskolor, en av dessa heter 
Praise som har plats och ett hjärta för fattiga 
barn. De behöver hjälp till sitt kök så att de 
kan köpa köksutrustning, ugn, kylskåp och 
mat. Den andra förskolan heter Botshabelo 
och de behöver också rusta upp köket i sin 
skola men de behöver dessutom leksaker, 
bord, stolar och madrasser. 

Tack för att du vill vara med och ge från 
ditt hjärta så att barn och familjer i Mocam-
bique, Tchad, Sydafrika och på Papua Nya 
Guinea kan vara glada och drömma om en 
bra framtid!

Kerstin Johansson
adm. sekreterare SAM

INLEDNINg tILL BIBELstUDIErNa
Temat för årets bibeldrama är UV-scoutbö-
nen. Den är en tydlig identitetsmarkör för 
UV-scoutverksamheten i våra församlingar.

2009 års bibelstudier hade ett upplägg där 
man också hämtade inspiration från UV-
scoutbönen. Även om det inte gått så många 
år sedan dess valde vi att återigen utgå från 
denna bön då vi hade en idé om hur detta 
kunde göras och eftersom UV-scoutbönen är 
så central i vår verksamhet. Och så är den ju 
väldigt bra! 

Till årets bibelstudier vill vi uppmuntra till ett 
upplägg där scouterna själva får forma tankar 
om Gud och den kristna tron i samtalet efter 
dramat. Som ledare behöver du leda samtalet 
i patrullen men uppmuntra också gärna 

uv:arna att utrycka vad de har sett och deras 
tankar om dramat. 
En utmaning i förberedelsen inför och under 
samtalet med är att hitta en röd tråd sam-
tidigt som att försöka vara lyhörd för vilka 
vändningar samtalet kan ta utan att den för 
den skull behöver ”spåra ur”.

Metoddelen
Denna är uppbyggd ungefär som den brukar 
vara. Här finns inledande tankar och samtals-
frågor att utgå ifrån. En del ledare föredrar 
att följa materialet ”rakt av” och andra 
använder sig av ett mer fritt upplägg. Det är 
viktigt att du läser igenom delar av materialet 
så att du känner dig förbered inför bearbet-
ningen av bibelstudiet i patrullen.  
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LägErINVIgNINgEN/
första KVäLLENs LägErBÅL

Introduktion – presentation rollfigurerna 
(läses upp innan dramat börjar första dagen)

Under de kommande dagarna kommer ni att 
få möta Klara och Fabbe. De har varit vänner 
nästan så länge de kan minnas, och det verkar 
som om de kommer vara vänner livet ut. De 
går i samma klass och bor inte så långt ifrån 
varandra. Både tycker att något av det bästa 
som finns är att få gå och prata med varandra 
på vägen till och från skolan.

Det är där vi möter dem idag, på väg hem 
från skolan. Det brukar vara ett alldeles lysan-
de tillfälle att hinna prata av sig om en massa 
olika saker, till exempel sådant som hänt i 
skolan under dagen. Det är egentligen inte så 
långt hem från skolan, men det brukar ändå 
kunna ta ganska lång tid. Dels för att de har 
mycket att prata om, men också för att det 
finns så mycket att se längs vägen. Och ibland 
blir de stående länge utanför det stora huset i 
skogsbrynet. Det är ett fint hus, men han som 

Till dramagruppen
Årets drama innehåller inte så många roller, 
och huvudkaraktärerna Fabbe och Klara har 
många repliker. Tänk på att det inte måste 
vara ordagrant, se bara till att de viktigaste 
bitarna är med. Eftersom det är rätt mycket 
dialog och de egentligen bara går hem från 
skolan, vill vi också uppmuntra er att spela 
ut och kanske även spela över. Det är inte 
många barn som går raka vägen hem från 
skolan, utan det blir gärna att man ska titta 
på något, stanna till eller hoppa över en bäck 
osv. Vi har lagt in en del sådana ”händelser” 
men känn er fria att utveckla det vidare. 

Det är inget måste, men det kan vara bra 
om ni klär er som bilderna visar, alltså Klara 
i långbyxor och kortärmad tröja och Fabbe 
i shorts, luvtröja och keps med uppåtböjd 
skärm. 

Ohlsson har på sig kostym och clownnäsa en 
dag, detta kan ändras om ni istället har någon 
rolig kanindräkt eller liknande liggande. Kom 
i så fall ihåg att ändra även när de senare 
pratar om händelsen i dramat. 

Rekvisita och scen
För varje dag finns en beskrivning med 
lämplig rekvisita. Scenen bör utformas med 
någon typ av hus där karaktären Ohlsson 
bor. Dramat är uppbyggt så att det utspelas 
på väg hem från skolan och de två barnen 
Fabbe och Klara passerar förbi Ohlssons hus 
varje dag. Ett staket och en enkel trädgård 
med ett äppelträd bör också finnas med på 
scenen. Kanske det enklaste är att måla ett 
litet hus eller en husvägg på en plywoodskiva 
eller en tjockare pappskiva som man snabbt 
kan plocka fram till dramat varje dag. Ett 
alternativ är att inte göra något med huset 
utan mer ”låtsas” att huset finns där. Ta hjälp 
av de andra i UV-kåren/församlingen eller 
någon ni känner med att ordna rekvisitan. 

Lycka till!

Årets arbetsgrupp: Sofie Nordquist, Carina Gö-
ransson, Jakob Fhager Bjärkhed, Jakob Svensson 
och Mikael Celinder. 
Illustrationer: Lovisa ”Peppe” Andersson
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bor där är så märklig att de inte kan låta bli att 
titta lite extra för att vad han som ska hitta på 
denna gång de går förbi. De har hört att han 
heter Ohlsson. De har inte vågat prata med 
honom, men Klara såg honom i affären en 
gång, och när hon pekade på honom sa hen-
nes mamma: Klara, peka inte på människor 
sådär. Framför allt inte på honom – vet du 
inte vem han är? Det visste inte Klara.

Annars vet Klara ganska mycket, eller i alla 
fall tror folk det. Låt mig berätta lite om 
Klara:

Klara Berg är egentligen ganska busig, men 
det är det ingen som tror. Klara fick sitt 
namn för att hon när hon föddes hade så 
stora, klara ögon. Ända sedan Klara var liten 
har hon alltid fått höra att hon är söt och 
ordentlig. Det passar Klara alldeles utmärkt, 
för hon älskar att hitta på grejer i skolan och 
hemma, och hon blir aldrig misstänkt för att 
ha gjort något bus. Det funkar också väldigt 
bra att använda sina stora, klara ögon när 
hon får en fråga i skolan som hon inte kan 
svaret på: om hon tittar på läraren med 
sina stora ögon, darrar med underläppen 
och viskar att hon glömt så brukar läraren 
säga att det inte gör något och att det 
kommer fler chanser för Klara att svara 
på frågor.
Klara har börjat inse att det här tricket 
snart inte kommer fungera längre, men 
just nu fungerar det, och det tycker hon är 
väldigt roligt. De enda som hon inte kan 
lura med sina stora, klara ögon är mamma 
och Fabbe. 

Fabbe är Klaras motsats. Fabbe heter 
egentligen Fabrizio Eriksson. Eriksson 
för att hans föräldrar heter det, Fabrizio 
för att Fabbes föräldrar älskar fotboll och 
deras gemensamma idol är en italiensk 
fotbollsspelare som heter Fabrizio Ra-
vanelli och samma dag som de fick reda 

på att mamma var gravid så bestämde de att 
barnet skulle heta Fabrizio. Även om det blev 
en tjej. På samma sätt gick det till när Fabbes 
lillasyster, Marta, föddes. Även om både 
Fabbe och Marta gillar fotboll, så är de inte 
lika intresserade som sina föräldrar.
Fabbe gillar också att hitta på bus, allt blir 
liksom lite roligare då. Fast till skillnad från 
Klara så slipper han nästan aldrig undan. Han 
är ofta den som först blir inkallad till läraren 
när något har hänt.
Fabbe tycker det känns helt okej, men det 
känns också lite tråkigt att bara få svara på 
frågor när något dumt hänt eftersom han 
faktiskt tycker om att gå i skolan och lära sig 
nya saker. Det hade varit roligt att få svara 
på de frågorna också, men de får oftast Klara 
och de andra svara på.

När vi möter Fabbe och Klara så är de på 
väg hem från skolan. De går och pratar om 
vad som hänt under dagen, och ni kommer 
nu att få vara med och dela deras tankar och 
upplevelser.
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Dag 1

Gud min Fader du är nära, vart jag går så är du med.
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till ledaren 

Idag kommer studiet att handla om den för-
sta delen i UV-scoutbönen. ”Gud min Fader 
du är nära, vart jag går så är du med.” Om 
vi alla lär oss att förstå och ta till oss detta 
så är förhoppningen att det ska leda till en 
Gudsrelation präglad av trygghet och värme. 
Gud min Fader

Vi kan alla ha olika uppfattningar om vad en 
far är. En far kan vara snäll, rättvis, varm och 
omtänksam. Men han kan också vara elak, 
orättvis, hård och frånvarande. Att jämföra 
Gud Fadern med en jordisk far kan alltså 
vara problematiskt. Bibeln väljer ändå att be-
skriva Gud som vår far, trots att det finns 
så många bristfälliga föräldrar här på jorden. 
Gud beskrivs däremot som den gode fadern, 
kärleksfull, god, rättvis och utan fel. En sån 
pappa skulle väl ingen tacka nej till!?

Jesus kallar Fadern för ”Abba”, ett arame-
iskt ord som närmast skulle kunna översät-
tas med ”kära pappa”. En sådan relation vill 
Gud att vi ska ha till honom. 

Du är nära
I bibeln kan vi på en mängd ställen läsa att 
Gud lovar vara nära oss på olika sätt. Han 

säger det i missionsbefallningen i Matteus 28: 
”Jag är med er alla dagar, intill tidens slut”. 
Och i romarbrevet kan vi läsa om att Guds 
kärlek är ingjuten i våra hjärtan genom att vi 
fått den helige Ande (Rom 5:5) och att ing-
enting kan skilja oss från Guds kärlek (Rom 
8:39). Han är nära oss, och lämnar oss aldrig, 
inte ens om vi skulle vandra i den ”mörkaste 
dal” (ps 23:4) så behöver vi vara rädda att 
han lämnat oss, för han är där och tröstar 
och leder! Fadern är nära!

Vart jag går så är du med
Psalm 139 i bibeln är en bön som handlar 
om just detta att Gud alltid är nära och att jag 
inte har en chans att gå bort från hans närhet 
om jag vill ha med honom att göra. 
Du kan givetvis läsa denna psalm och för-
stå det som att Gud spionerar och iakttar 
dig och det finns ingenstans du kan komma 
undan hans granskande ögon. Men om vi 
förstår texten på detta sätt har vi missat hela 
poängen. Att vara omsluten av Gud på alla 
sidor och att bli hållen i handen av honom 
vittnar om värme, kärlek och trygghet.
Läs gärna psalm 139:1-10 med dina scou-
ter. Prata gärna med dem om hur de vill att 
en pappa ska vara. Prata också om hur det 
känns att veta att Gud alltid vill vara nära och 
att han aldrig kommer att lämna dem.

Bibeltext
Ps 139:1-10

Målsättning
Att UV-scouten ska få med sig att:
-Känna en trygghet hos Gud som alltid vill 
vara nära oavsett vad som händer.
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Klara: Det var det sjukaste idag alltså… Jag 
var rädd att du inte skulle klara dig. 
Fabbe: Jag veeet! Innan tänkte jag: jag måste 
göra det här! Ingen annan verkade ju taggad 
på att göra det, precis. När jag var i vattnet 
kändes det bra, som om jag gjorde en bra sak, 
men sen alltså! (Fabbe visar sig först hjälte-
modig , sträcker upp armarna och visar sin 
styrka, men sedan lite svagare.)
Klara: Du var ju under vattnet jättelänge!
Fabbe: Jag siktade in mig på glasögonen på 
botten av bassängen, men sen kändes det 
som om jag höll på att dö när jag kom fram 
och skulle upp igen. (Låtsas sträcka sig efter 
”glasögonen”.)
Klara: Du såg alldeles blå ut när badvakten 
dragigt upp dig!
Fabbe: Ja, det var grymt läskigt. Det kändes 
som en evighet under vattnet. Jag är inte jät-
tesugen på att göra om det där…
Klara: Vad tänkte du när du var under vattnet?
Fabbe: Det kändes som om luften tog slut. 
Jag började få panik! Jag tror jag skulle kunna 
göra vad som helst för att få lite luft!
Klara: Vad som helst? Menar du det? (Klara 
stannar upp och tittar sig finurligt omkring.) 
Okej, skulle du gå fram till den konstiga gub-
ben Ohlsson i det stora huset och knacka på 
och fråga om han har alla hästar i stallet?
Fabbe: Lätt!
Klara: Gör det då! (Knuffar fram Fabbe mot 
Ohlssons hus.)
Fabbe: Nej. (Fabbe gör motstånd.)
Klara: Du sa ju att du skulle göra vad som 
helst!
Fabbe: Titta på mig, ser det ut som att jag är 
under vattnet nu eller?
Klara: Ja, nu när du säger det, du ser lite 
konstig ut! (Klara flinar och Fabbe knuffar 

till henne). Men det var i alla fall väldigt snällt 
av dig att hoppa ner efter Irams glasögon!
Fabbe: Äh, det verkade ju inte som om nå-
gon annan tänkte göra det, och jag tycker att 
badlektionerna alltid tar slut så tidigt. Jag tar 
varje chans att få stanna en liten stund till i 
vattnet!
(Klara knuffar till Fabbe och de skrattar till-
sammans. De börjar gå igen.)
Klara: Men du, ikväll är det tårttävling på 
UV.
Fabbe: Mm… (Helt i sina egna tankar.)
Klara: Hoppas bara inte kårchefen sätter 
sig på bordet där tårtorna står så alla ramlar 
ner på golvet och förstörs… precis som hon 
gjorde förra gången … (Hon låtsas sätta sig 
på bordet så att ”tårtor” flyger åt alla håll.)
Fabbe: Mm… (fortfarande i sina egna tan-
kar)
Klara: (Suckar, märker att Fabbe inte lyss-
nar så hon bestämmer sig för att testa ho-
nom) Jag har blivit utvald av Microsoft som 
försöksperson, jag har det nya X-box 720 
hemma med massor nya spel som inte kom-
mit ut på marknaden än, dessutom får jag 10 
000 kronor som jag får dela med en kompis, 
som måste heta Fabbe, varje gång jag spelar 
ett spel…
Fabbe: Mm…
Klara: Du lyssnar ju inte! Vad tänker du på?
Fabbe: Alltså har du tänkt på att du andas 
hela tiden?
Klara: Nej, det är inget man tänker på direkt. 
Vaddå då?
Fabbe: Alltså man andas typ varannan se-
kund hela livet. Det blir sjuukt många and-
ningar! Och vi klarar oss inte utan att andas. 
Ändå tänker vi aldrig på att vi andas… (De 
andas ljudligt en stund.)

Roller:
Klara
Fabbe

Rekvisita:
Skolväskor

Drama:
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Klara: Alltså du håller på att bli en sådan där 
filosof. Akta dig, jag har hört att man kan bli 
helt virrig och jättekonstig om man funderar 
för mycket. Det är kanske det den konstige 
gubben Ohlsson har gjort. Du kanske håller 
på att bli som honom.
Fabbe: Visst alltså! Jag menar bara att luften 
gör så att vi kan leva, men vi tänker aldrig ens 
på den förrän vi är utan den.
Klara: Som när du fastnade under vattnet 
menar du? 
Fabbe: Ja, precis.
Klara: Ja, luft kanske är rätt coolt när man 
tänker på det. Den finns runtomkring mig 
hela tiden, den finns till och med inne i mig, 
ändå tänker jag typ aldrig på den. (Pekar på 
sina lungor.)
Fabbe: Vi är grymt djupa du och jag alltså!
Klara: Ja, man blir ju nästan mörkrädd! Vi 
kanske blir som den konstige gubben båda 
två!
Fabbe: Wow, vilket team..! Men tänk om det 
fanns något annat vi hade så där nära hela 
tiden. Tänk om det var någon som tittade på 
oss.
Klara: Som i den där läskiga filmen vi såg 
på tv när dina föräldrar gått och lagt sig och 
trodde att vi sov?
Fabbe: Nä, inget läskigt med påhittade 
monster och sådant. Mer på ett bra sätt. Typ 
någon som ser oss när ingen annan gör det 
och som tar hand om oss. Jag tänker på bad-
vakten. Hade inte han sett att jag höll på att 
drunkna så hade jag kanske inte levt nu…
Klara: Usch, säg inte så!
Fabbe: Okej, det lät nog konstigt, men bad-
vakten såg ju mig. Han typ räddade mig när 
ingen verkade se mig där i bassängen.
Klara: Menar du att du skulle vilja ha en bad-
vakt som springer efter dig hela tiden när du 
ger dig ut på galna äventyr?
Fabbe: Det skulle bli ganska jobbigt, men 
det känns ändå som om det finns någon som 
ser mig. Tänk på alla gånger vi varit ute på 

galna äventyr och sådant vi egentligen inte 
borde göra, utan att vi skadat oss!
Klara: Som när vi balanserade på taket till ert 
garage eller kastade snöbollar mot växthusets 
glasrutor för att se hur hårt vi kunde kasta 
innan rutorna gick sönder? (Klara låtsas att 
hon balanserar på taket och kramar och kas-
tar iväg snöbollar.)
Fabbe: Ja, typ då. Ingen av oss ramlade ner 
från taket. Fast det var ju nära att jag gjorde 
det en gång, och då kändes det nästan som 
om någon tog tag i mig och höll mig kvar 
på taket.
Klara: Och när glasrutan gick sönder flög 
glassplittret åt alla håll, men ingen av de som 
träffade oss gjorde oss illa och gav oss djupa 
sår, som mamma varnade oss för efteråt.
Fabbe: Precis! Och när jag och mamma åkte 
bil i vintras och det hoppade upp ett rådjur 
på vägen. Mamma hann precis stanna bilen 
innan vi körde rätt in i rådjuret. Ibland känns 
det som om någon skyddar oss. Någon vi 
inte ser.
Klara: Typ Gud som de snackar om på Uv?
Fabbe: Kanske. På Uv säger de ju att Gud 
håller på med att skydda människor och så-
dant där.
Klara: Jo, det har du rätt i. Fast å andra si-
dan, ni klarade er från er krock med bilen 
den gången men tänk på alla som inte klarar 
sig då? Som min pappa som alltid har värk i 
ryggen, eller min morfar som fick cancer och 
dog innan jag han lära känna honom!
Fabbe: Jo, det förstås… nu är vi sådär djupa 
igen, Klara!
Klara: Haha, ja, men det finns så mycket att 
fundera på!
Fabbe: Visst gör det… Jag tror att vi får 
fundera vidare på det här. Vi reder nog inte 
ut det på vägen hem, och förresten delar sig 
vägen här.
Klara: Precis, jag måste hem och göra mat-
teläxan!
Fabbe: Den har vi ju till nästa vecka!
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Klara: Jag vet, men jag älskar verkligen mat-
te.
Fabbe: Du är knäpp, Klara…
Klara: Tack Fabbe! Vi ses på Uv ikväll.
Fabbe: Det gör vi, ha det gött!
Klara: Detsamma! Och du, glöm inte att an-
das nu!
De stannar när de kommit fram till vägskälet 
där deras vägar skiljer sig åt. Går sedan hem.

Några tankar om dagens samling
 
Samtal i patrullen
”Gud min Fader du är nära, vart jag går så är 
du med”.  Ett sätt att förstå denna bön är att 
använda en liknelse om luft. Dagens drama 
handlade bl.a. om luften vi andas. Luften 
omsluter oss, finns i oss och ger oss liv. Den 
är alltid nära. På samma sätt kan man säga att 
Gud omsluter oss, finns i oss och ger oss liv. 
Det är inte alltid vi tänker på eller förstår att 
vi är beroende av luften. Det kanske är först 
när man saknar luft som man inser hur viktig 
den är. Gud är livgivaren. Utan Gud finns 
inget liv. Om inte han var nära sin skapelse, 
dig och mig så skulle det inte finnas något 
liv alls. 

Samtalsfrågor
-Vad hände i dramat?
-Har du någon gång varit utan luft/ kan du 
tänka dig hur det känns?
”Gud min Fader du är nära” – Har du upp-
levt Guds närvaro på något särskilt sätt?
”Vart jag går så är du med”- Du är aldrig en-
sam, oavsett vad som händer, vad tänker du 
om det?
-Ibland skyddar Gud oss från olyckor av 
olika slag, har du känt dig skyddad av Gud 
någon gång? 
-Ibland klarar vi oss inte ifrån svårigheter 
men Gud lovar att vara med oss i svårigheter 
(läs gärna ”Herren är min herde”-psalm 23), 

hur känns det att alltid ha någon som kom-
mer finnas där?
-Det är bra att försöka efterlikna Gud, finns 
det någon som du tänker att du alltid kom-
mer att ”finnas där” för?

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

Bön
Tack för att jag får vara i din närhet. Tack för 
att du vill vara min ”kära pappa”.
Det känns så gott att veta att du omger mig 
på alla sidor och håller mig i din hand. 
Låt mig aldrig gå bort från dig, jag är trygg 
hos dig. Amen

Aktivitet
1. ”Trust fall”. En person står upp och faller, 
utan att böja på benen, bakåt i någons armar. 
Detta kan kännas lite otäckt men det är ett 
roligt sätt att lära sig att Gud alltid är nära 
och att vi kan få ”falla i hans armar”.
2. Hålla andan. Testa att hålla andan så länge 
ni kan i patrullen. Ha koll bara så att ingen 
håller andan alltför länge. Prata sedan om 
känslan av att verkligen sakna luften. Prata 
om att precis som vi är beroende av luft för 
att leva så är vi också ytterst beroende av 
Gud för att leva. 

Kvällsandakt
”Gud min Fader du är nära, vart jag går så 
är du med”.
Precis som luften som omsluter oss, så är 
Gud alltid nära oss. 
Gud är nära dig, varje dag, vart du än går så 
är han med. Det finns ingenstans där han inte 
ser dig och bryr sig om dig.
Han kommer alltid att finnas nära dig vad 
som än händer dig! Och han önskar inget an-
nat än att ha en relation med dig. Han känner 
dig, och han vill att du ska lära känna honom!
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Läs Psalm 23 ”Herren är min herde.”
Sjung gärna sången:  ”Du omsluter mig på 
alla sidor”

Ledarscout
Fotspår i sanden - ”En natt hade en man 
en dröm. Han drömde att han gick längs 
en strand tillsammans med Gud. På himlen 
trädde plötsligt händelser från hans liv fram. 
Han märkte att vid varje period i livet fanns 
spår i sanden av två par fötter: det ena spåret 
var hans, det andra var Guds.  
När den sista delen av hans liv framträdde 
såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då 
såg han att många gånger under sin levnads-
vandring fanns det bara ett par fotspår. Han 
märkte också att detta inträffade under hans 
mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.  
Detta bekymrade honom verkligen och han 
frågade Gud om detta. ”Herre, Du sa den 
gången jag bestämde mig för att följa Dig 
att Du aldrig skulle överge mig utan gå vid 
min sida hela vägen. Men jag har märkt att 
under de allra svåraste tiderna i mitt liv har 
det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte 
förstå att Du lämnade mig när jag behövde 
Dig mest. 
HERREN svarade: ”Mitt kära barn jag älskar 
dig och skulle aldrig lämna dig under tider av 
prövningar och lidande. När du såg bara ett 
par fotspår - då bar jag dig.” 
Författaren okänd

Idag handlar det om första delen i UV-scout-
bönen ”Gud min Fader du är nära, vart jag 
går så är du med”.
Gud har på flera ställen i bibeln lovat att ald-
rig lämna oss i sticket, han är alltid med.
Detta kan vara svårt att förstå eftersom det 
händer rätt mycket saker som inte borde få 
hända! 
Du kan bli sårad av en kompis, du kan bli 
sjuk, du kan bli så fattig att du inte har råd att 
köpa mat, någon nära vän kan dö osv.  Alltså, 
dåliga saker händer, och kanske ännu värre: 
Dåliga saker händer goda människor. Det 
kan vara provocerande för den som kämpar 
med livet att be ”Gud min fader, du är nära, 
vart jag går så är du med”.
- ”Om nu Gud som är allsmäktig och god 
har lovat vara med mig, varför kan då dessa 
saker hända?”
- Bibeln lovar aldrig att livet ska vara enkelt, 
att det ska bli en smärtfri resa. Däremot 
kommer Gud alltid vara med, i de ljusa och i 
de mörka dagarna.
En dag, när de som tror på Jesus ska komma 
till himlen kommer allt att bli perfekt, inga 
sjukdomar, ingen klagan, inga tårar och ingen 
död skall finnas mer. Men fram till dess får 
vi kämpa med allt detta, men vi har en som 
omsluter oss på alla sidor och som håller oss 
i sin hand (Ps 139: 5), som är med oss i alla 
dagar till livets slut (Matt 28:20), och som lo-
var att aldrig någonsin överge sina egna (5 
Mos 31:6).
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Dag 2 

Utav dig vill jag få lära: sanning, rättvisa och fred
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till ledaren

Bibelorden ovan skildrar till stor del vem 
Gud är. Bibeln hjälper oss att förstå Gud 
till viss del men ändå kan det vara en svår 
uppgift att försöka beskriva Gud. När vi 
ska förklara vem Gud är tar vi hjälp av olika 
gudsbilder, men det är ju bara ett mänskligt 
sätt att fånga det ogripbara. Dessa bilder blir 
alltså lätt en förvrängning av Guds väsen. 
Men vi har fått ett uppdrag av Jesus, och det 
är att berätta om Gud. Försöka förklara för 
oss själva och andra vem Gud är och vad 
han gör.

Jesus själv säger att om vi ska förstå vem 
Fadern är så ska vi se på honom, för han 
uppenbarar det för oss. I Jesus kan vi 
faktiskt beröra Gud utan att vanställa hans 
bild. Ändå så bär vi på olika gudsbilder och 
förmodligen även Jesusbilder. Men vi kan 
säga att Gud har vissa attribut, det vill säga 
vissa utmärkande egenskaper såsom att han 
är Sanning, Rättvisa och Fred.

Det fantastiska med Gud är att han också 
ger av sig själv till oss när vi har en tro och 
relation med honom. Att ha gemenskap 
med någon innebär också att bli präglad av 
en annan person eller kanske en hel grupp 

människor. Därför är det så viktigt att man 
tänker på vilka människor man omger oss 
med, i vilka sammanhang man vill befinna 
sig i. Ni kanske känner igen det välbekanta 
talesättet: man blir som dem man umgås 
med. Det finns en stor sanning i det. Ett par 
bra frågor man kan ställa sig själv om sina 
vänner är t ex: mår jag bra i detta samman-
hang? Blir jag uppbyggd av dessa männis-
kor?

Att umgås med Gud är att vara i rätt sam-
manhang; vi blir uppbyggda och vi mår bra 
i hans sällskap. Att bli påverkad av Gud 
innebär att bli formad på ett positivt och 
utvecklande sätt. Vi växer när vi lär känna 
Gud därför att han ger av sig själv till oss.
Så när vi umgås med Gud inträffar något 
hissnande, vi blir mer lika honom. Han ger 
av sig själv till oss och genom vår tro gör 
vi goda gärningar. Det är att bli mer lik Gud.
Så, när vi präglas av Gud, vem han är, lär vi 
oss att vara mer ärliga och sanna mot Gud, 
oss själva och andra. Vi lär oss att hantera 
varandra och oss själva på ett rättvist och 
schysst sätt och vi lär oss innebörden av att 
hålla fred med varandra istället för att bråka 
och skapa intriger. Och det sker i det lilla, 
varje dag.

Bibeltext
Sanning – Psaltaren 25:5, Ordspråksboken 3:3
Rättvisa – 5 Moseboken 32:4, Rom 2:11
Fred – Psaltaren 34:15, Matteus 5:9

Målsättning
UV-scouten ska få med sig att:
- Gud är sanning rättvisa och fred
- Vi kan agera i sanning, rättvisa och fred.
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Fabbe: Ååh! (Jämrar sig lite och tar på 
magen.)
Klara: Vad är det nu då? (Lite vresigt.)
Fabbe: Är du irriterad?
Klara: Nä.
(De går en stund under tystnad.)
Fabbe: Ååh!
Klara: Fabbe, säg vad det är!
Fabbe: Jag är hungrig, jag åt inte tillräckligt 
i skolan, det gör nästan lite ont i magen. Jag 
gillade inte maten idag, vad hette det? Ris 
med kannånanoff?
Klara: Men Fabbe då, ris med korv  
stroganoff heter det…
Fabbe: Jaja, i alla fall så blev mattanten inte 
speciellt glad när jag slängde hälften av maten 
på tallriken, hon blängde på mig med sina 
sura ögon. (Visar hur sur hon var.) Hon gör 
ofta det tycker jag, så ibland brukar jag blänga 
tillbaka. Jag har sett henne le typ en gång. En 
gång! Det var när det varit pizza i skolan och 
jag hade ätit så mycket att jag knappt orkade 
gå. Då var hon nöjd! Då sa hon att ”det är 
bättre med mat i magen än mat i soporna”. 
(Härmar mattantens röst.) Vadå, är det bättre 
att min mage spricker än att sopsäcken gör 
det? Tror inte det, va!
Klara: (ser på Fabbe med mjuka ögon) Jaaa 
Fabbe, du får väl äta lite mindre pizza nästa 
gång.
Fabbe: (lite generad) Sluta då.
Klara: Med vadå?
Fabbe: Sluta att titta på mig sådär med 
ögonen.
(Båda skrattar.)
Klara: Känns det bättre nu?
Fabbe: Javisst. (Fabbe skriker) Akta!
Klara: (Klara skriker)Vadå? 

Fabbe: Akta hundbajset!
Klara: Oj, det var nära. Tack Fabbe, jag har 
nya skor. Visst är de fina? (Vrider och vänder 
på foten.)
Fabbe: (svarar lite frånvarande) Jo, absolut... 
Det är en sak jag funderar på. Du vet när vi 
var på badhuset igår och jag hamnade under 
vattnet. Det känns fortfarande lustigt i  
kroppen efter det. Jag hade svårt att somna i 
natt och vaknande några gånger. Jag har inte 
vågat berätta det för mamma och pappa.
Klara: Ja, det var läskigt. Jag blev också rädd. 
Det såg ut som att du inte kom upp.
Fabbe: Det gjorde jag inte heller. Det var tur 
att badvakten stod precis jämte och kunde 
dra upp mig. Jag blev riktigt skraj.
Klara: Svalde du något vatten?
Fabbe: Ja, typ lite. Jag hann inte ta in luft 
innan jag hamnade under vattnet. Sjukt  
jobbigt. Vart var du när det hände, förresten? 
(Tittar frågande på Klara.)
Klara: Jag var på andra sidan bassängen.
Fabbe: Varför hoppade du inte i? (Tittar lite 
surt på Klara.)
Klara: Men badvakten fick precis tag i dig. 
(Tittar ner i marken.)
Fabbe: Ja okej, men om det skulle hända 
igen, lovar då att du hoppar i och hjälper mig?
Klara: Eh… Nää jag tror inte det…
(Fabbe stannar förvånat upp. Gapar åt Klara, 
ser besviken ut.)
Fabbe: Va!? Skulle du inte hoppa i och hjälpa 
mig? Klara, jag trodde vi var vänner!
(Klara ser lite skamsen ut.)
Klara: Men, du vet att jag är rädd för vatten 
och inte kan simma så bra. Vill du inte att jag 
ska säga som det är eller?
Fabbe: Joo, det vill jag väl… Men ändå! 

Roller:
Klara
Fabbe
Ohlsson

Rekvisita:
Skolväskor
Finkläder till Ohlsson
Pinne (till lans)

Drama: 
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Svara ärligt, skulle du inte hoppa i och hjälpa 
mig?
Klara: Ärligt då Fabbe, jag vet inte… jag kan 
inte lova det.
Fabbe: Men Klara, det skulle jag göra för 
dig, jag skulle hoppa i vattnet om du behövde 
hjälp.
Klara: Ja, men du ville att jag skulle svara 
ärligt och jag kan inte lova det.
(De går tysta en liten stund.)
Klara: Du, idag på morgonen när vi skulle äta 
frukost snodde min storasyrra min plats! För 
en gång skull så var jag senare till matbordet 
än hon var. Hon brukar vara så seg och så 
bara slänger hon i sig frukosten och sticker till 
bussen. Så sitter jag och pappa kvar och äter.
Fabbe: Vad hände?
Klara:: När jag kom ner till köket satt hon 
på min plats. Jag sa till henne att flytta sig.
Fabbe: Varför satt hon där då?
Klara: Bara för att retas! Hon ska alltid hålla 
på! Typ som din lillasyrra håller på med dig.
Fabbe: Marta ja, jo det kan hon. Men hon 
är för söt ändå.
Klara: Så säger du bara för att hon är 
lillasyster.
Fabbe: Kanske det. Men vad sa din 
pappa då?
Klara: Han sa att jag kunde väl sätta mig på 
en annan plats bara för denna gång. Vadå, 
ska jag byta plats med syrran bara för att 
hon ska reta mig? Så orättvist! (Klara 
stampar irriterat i marken.)
Fabbe: Vad gjorde du då?
Klara: Jag tog en annan plats, orkade inte 
bråka. Men jag fick offra min plats för att 
syrran drygar sig. Pappa sa att det blir rättvist 
i längden mellan mig och syrran, att nästa 
gång får hon ge med sig. Och det brukar ju 
bli som pappa säger… 
Fabbe:(knuffar till Klara på armen och ler) 
Ja, det är synd om dig Klara. Men det blir 
säkert rättvist nästa gång.
Klara: (ler tillbaka) Ja, kanske det.
(De har kommit fram till huset som den 

Ohlsson bor i.)
Klara: Oj, titta! Där är han. (Pekar lite diskret 
och nickar åt Ohlssons håll.)
Fabbe: Var då? Jag ser inte. (Sträcker, inte så 
diskret, på sig för att se.)
Klara: Inne i huset. I fönstret där borta. Ser 
du inte?
Fabbe: Nä, det gör jag inte.
(De vänder sig bort.)
Klara: Fabbe, du behöver verkligen köpa ett 
par glasögon, du ser ju riktigt illa.
Fabbe: Gör jag väl inte alls.
Klara: Nänä, vad du än säger…
Fabbe: Suck.
Ohlsson: Hej.
(Fabbe och Klara stelnar till, vänder sig sakta 
försiktigt om och svarar med lite osäkra 
röster.)
Klara och Fabbe: Eh… Heej…
Ohlsson: Vad gör ni?
Klara: (osäker röst, ser med sina klara ögon 
på Ohlsson) Eh, inget… typ… kanske…
Ohlsson: Vad var det för svar?
Fabbe: (skriker) Aj!
Klara: Fabbe, va gör du?
Fabbe: Jag bet mig i kinden.
Ohlsson: (ler) Var försiktig grabben, du har 
bara två kinder.
Klara: Vart ska du och varför har du en röd 
clownnäsa på dig?
Ohlsson: Jag är fint klädd med röd näsa för 
jag ska dit jag älska att vara.
Klara: Var är det då?
Ohlsson: Hej då. (ler och lunkar därifrån.)
Fabbe: Hej då…
Klara: Han är märklig. Han är alltid s 
mutsig och skitig men nu var han ren med 
fina kläder.
Fabbe: Ja, vadå då?
Klara: Äh, det var inget.
(De går tysta en kort stund.)
Klara: Du Fabbe, vad tyckte du om lektionen 
idag?
Fabbe: Vilken lektion?
Klara: Du vet när vi snackade om det där 
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landet.
Fabbe: Vilket land?
Klara: Hm… Kyrien, Tyrikien eller vad var 
det? Åh, jag har så svårt att komma ihåg 
ibland. Jag tycker det är jobbigt. (Ser lite 
ledsen ut.)
Fabbe: Jaha, du menar Syrien?
Klara: Precis, Syrien. Fröken pratade om 
att det har varit krig där och jag såg på Lilla 
Aktuellt igår, du vet på Barnkanalen, och då 
pratade de om det också.
Fabbe: Det såg jag med!
Klara: Det bästa var ju ramsan om Herr 
Lans som fröken kom på idag. Hon är bra 
tycker jag.
Fabbe: (ler) Ja, det tycker jag också men hon 
såg för rolig ut när hon läste ramsan.
Klara: (ler) Ja, det gjorde hon. Hur gick den 
nu igen?
Herr Lans! 
En man som red med fred, 
han ville ingen eldstrid,
han ville bara frid.
Strida och kriga,  
det var inte Herr Lans sätt,
att va schyssta och go´a, 
det var att handla rätt!

Fabbe: Och när hon tog linjalen som lans 
och hoppade fram på fötterna! (Fabbe tar 
upp en pinne från marken och hoppar som 
en häst. Ramsan kan upprepas. Båda viker sig 
av skratt.) Ja, det var väldigt roligt!
Klara: Men visst är det så ändå. Det är bättre 
att inte kriga så det är fred istället.
Fabbe: Så är det nog. Det är många som 
skadas och mår dåligt av krigen sa de på TV:n 
igår.
Klara: Ja, och hade inte jag gett med mig med 
syrran imorse vid frukosten, då hade det nog 
blivit typ krig hemma.
Fabbe: Ja, det är ju bättre att vara sjysta än 
att bråka. Men du får gärna sluta bråka med 
mig (blinkar åt Klara och ler).
Klara: (ler) Äh, du är ju knäpp Fabbe… Nu 

måste jag gå hem.
Fabbe: Visst, jag ska också dra. Ha det. Vi 
syns imorgon!
Klara: Absolut!
Fabbe: Tja.
Klara: Hej, hej.
(De går åt varsitt håll.)

Några tankar om dagens samling

Samtal i patrullen
Fabbe och Klara pratar om ganska  
vardagliga saker men som samtidigt är 
väldigt stora (sanning, rättvisa och fred). 
Det som kan tyckas stort, vilket det också 
är, finns förankrat också hos varje människa 
varje dag. I små händelser, i skolan, hem-
met, med vännerna etc. Scouterna ska för-
söka se att hur man både säger och agerar 
kan ha en betydande roll i livet. Att knyta an 
dramat till relationen med Gud blir uppgif-
ten i samtalet. Ta hjälp av bibelorden och ge 
scouterna utrymme att uttrycka sina tankar 
om kopplingar mellan vardagen och Gud.

Samtalsfrågor
- Vad hände i dagens drama?
- Verkar Fabbe och Klara vara bra vänner?
- Har du varit på badhus någon gång och 
det hänt någon olycka som med Fabbe?
- Varför blev Fabbe irriterad på Klara när 
hon sa att hon inte kunde lova hjälpa  
honom om det händer igen? Hon var ärlig 
och sa sanningen.
- Kan sanningen göra ont ibland?
- Gud är sanning. Om vi tror på honom ska 
vi försöka vara ärliga. Även när det känns 
svårt eller kanske sårar någon?
- Har du bråkat om sittplatserna vid mat-
bordet med dina syskon någon gång?
- Gud är rättvis även om livet känns orätt-
vist ibland. Vad tänker du om det?
- Vad tror ni att den Märkliga Mannen var 
på väg?
- Varför tror ni att man krigar?
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- Gud vill ha fred. Vad kan du göra för att 
vara en bra vän istället för att bråka?
- Är det viktigt att tänka på vilka man har 
som vänner?

Minnesvers
Ordspråksboken 3:3: ”Låt godhet och  
sanning förbli hos dig. Bind dem kring din 
hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla.”

Bön
Gud, tack att jag får vara tillsammans med 
dig varje dag oavsett hur jag mår. Du hör 
mig, ser mig, älskar mig och håller mig i dina 
händer. Forma mig som du vill. Amen.

Utmaning
Försök att vara en schysst vän. Överraska 
någon på något sätt under dagen genom att 
visa att du bryr dig om din kompis. Kanske 
genom att sitta jämte någon som du inte 
brukar när det är mat.

Aktivitet
Kardborreleken. Alla springer runt och är 
kardborrar. När två kardborrar stöter ihop, 
fastnar de i varandra. Till slut kommer alla 
att sitta fast i en stor kardborreklump. En 
lek som skapar gemenskap.

Kvällsandakt
Gud är god! Vi har pratat om tre stora saker 
idag, nämligen Sanning, Rättvisa och Fred. 
Dramat visade att det är saker vi möter varje 
dag. Ibland kan det kännas som att livet inte 
är t ex rättvist för att någon är taskig. Något 
som är bra att komma ihåg då är att Gud är 
god. Han är alltid god och vill dig väl. Det är 
en sanning vi kan lita på. När man ska sova 
kan det vara skönt att be en bön till Jesus, 
”Gud som haver” eller någon annan bön. Till 
Gud kan du säga precis vad du känner, du kan 
säga sanningen till Gud, och han vill att du ska 
göra det. Och Gud sviker dig aldrig, han vill 
att du ska känna frid och lugn och ro inom 
dig. Gud lämnar dig aldrig, inte ens på natten 

när du sover. Läs t ex Psaltaren 86:11.

Ledarscout
Jesus visar vem Gud verkligen är. Han visar 
för oss vem det är som sänt honom till jorden, 
nämligen Fadern. Och Jesus kan bara göra sin 
Faders vilja, det är hans uppdrag. Och om vi 
vill lära känna Gud, om vi vill se vem Gud är, 
då ska vi se på Jesus som uppenbarar det för 
oss.

Han säger att han är den enda vägen till Gud 
(Joh 14:6) och när vi lär känna honom ska vi 
lära känna sanningen, och sanningen ska göra 
oss fria (Joh 8:32). Motsatsen till sanning är 
lögnen, det onda, det mörka. Många som lär 
känna Jesus berättar att dom kände det som 
att dom levde i mörker tidigare. Men så helt 
plötsligt ser man på sig själv, andra och värl-
den med nya ögon. Man förlåter sig själv och 
andra och kan ta emot förlåtelse från Gud.

Att leva i rätt umgänge och sällskap är viktigt, 
för man påverkas av varandra. Gud påverkar 
dig bara i positiv riktning. Gud är god och vill 
dig väl. Han vill att du ska växa i relation och 
tro till honom men också med dina vänner. 
När vi umgås med Gud och låter oss påverkas 
av honom, hjälper det oss att tänka och göra 
rätt i olika situationer.
Vår tro, vår kärlek och vårt hopp uttrycks i 
goda handlingar. Som t ex att försöka leva 
i sanning mot Gud, sig själv och andra. Att 
se att livet inte alltid är rättvist men man kan 
försöka leva så rättvist som möjligt, mot sig 
själv, andra och t ex naturen. Att förstå vad 
intriger, lögner och att snacka skit om andra 
leder till istället för att vara en schysst person 
som förstår att fred är det som skapar en sann 
och varaktig gemenskap.
Samtalsfrågor
Är det svårt att göra det som är rätt?
Vad tänker ni om orden Sanning, Rättvisa och 
Fred?
Är det viktigt vem eller vilka man umgås med?
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Dag 3

Tack för livet som du ger mig, rymd och skogar, jord och hav.
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Bibeltext
Psaltaren 118:1
Filipperbrevet 4:6

Målsättning
UV-scouten ska få med sig att:
-Det finns mycket att vara tacksam och  
glad för.
-Ta hand om Guds skapelse, naturen runt-
omkring oss.

till ledaren

Att känna en tacksamhet och glädje över det 
som man har och allt det som är gott i livet 
är inte alltid helt lätt. Det kan tyvärr vara så 
att man ibland fastnar i att bara se det dåliga 
och tunga. 

När det gäller vår relation till Gud så kan det 
även där vara lätt att glömma bort tacksam-
heten. Vi kan komma på oss själva med att 
bara komma till Gud med våra ”önskelistor” 
på saker vi vill ha eller tycker att vi behöver. 
Självklart så är vi ju alltid välkomna till ho-
nom med våra bekymmer och svårigheter. 
Vi får lägga alla våra bördor och böneämnen 
hos honom. Men det är också viktigt att 
komma ihåg att tacka för allt det vi har och 
får. Bara detta stora att Gud Fadern älskade 
oss människor så mycket att han gav sin son 
Jesus för att vi skulle kunna komma nära 
honom och lära känna honom är ju värt vårt 
tack. Men även det som vi fått i våra liv och 
de bönesvar vi får kan vi tacka för.
 
Tacksamhet kan man ju visa på olika sätt. 
Dels kan man säga tack i ord men man 
kan också visa sin tacksamhet genom sina 
handlingar. Om man får en present och tar 
emot den gåvan, gläder sig, använder och är 
rädd om den så visar det ju att man uppskat-
tade gåvan.
 

Kanske har du någon gång upplevt känslan 
när man har gett bort en gåva och verkligen 
märkt att den personen som fått den blir 
glad. Han eller hon som fått den vill genast 
använda, testa, ta på sig det som du har valt 
ut och gett. Visst blir man själv glad…

Jag tror även Gud blir glad när vi tar vara på 
de gåvor som han har gett och vill ge oss. 
En sådan gåva kan ju tex vara naturen som 
finns runtomkring oss. Ett sätt att visa att vi 
uppskattar den gåvan är att ta vara på den 
och vårda den. 

I dag så ser vi runtomkring oss hur naturen 
faktiskt mår dåligt och hur vi människor 
har påverkat och påverkar den negativt men 
det är ju inte hela sanningen. Vi ser också 
många människor som kämpar för djuren 
och vår värld, både i det stora och i det lilla. 
Man plockar sk

räp, tvättar fåglar som är indränkta i olja, 
forskar på naturliga energikällor mm. Vi kan 
ju alla hjälpa till, även det lilla är viktigt!

Men samariern stannade, säkert med fara för 
sitt eget liv eftersom vägen var hårt 
trafikerad av rövare. Hur kom det sig att han 
gjorde detta?
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Klara: Det är 76 dagar sedan du fyllde år.
Fabbe: Räknade du ut det nu?
Klara: Japp, och jag räknade också ut att du 
har haft den där tröjan typ 75 av de dagarna.
(Fabbe stannar upp.)
Fabbe: Nä! Det stämmer inte!
Klara: Nej, kanske inte, men nästan.
Fabbe: Men jag gillar den så mycket! Det är 
min favorittröja. Tack Klara, det var verkli-
gen en toppenpresent!
(De går tysta en stund. Klara tar upp ett äpple 
ur sin ryggsäck och börja äta. Fabbe tittar på 
henne och börjar räkna lite på fingrarna.)
Fabbe: Det är typ 236 dagar sedan vi började 
skolan, och av dem har du ätit äpple typ 500 
dagar.
Klara: Hur räknar du egentligen?
Fabbe: Äh, du vet att jag är kass på matte, 
och så är det mycket roligare att överdriva.
Klara: Visst, det blir ju ganska kul.  Men jag 
älskar äpplen! Det är typ den bästa maten 
som finns!
Fabbe: Om du bara fick äta en sak till i hela 
ditt liv, skulle du välja äpple då?
Klara: Lätt! Vad skulle du välja?
Fabbe: Pizza!
Klara: Visst alltså! Du skulle tröttna efter en 
dag.
(De går vidare en stund under tystnad.)
Fabbe: Sa inte fröken att vi ska prata om 
nått sånt snart?
Klara: Vad då ”sånt”?
Fabbe: Alltså sånt vi gillar, typ favvotröjor 
och äpplen.
Klara: Just det! Vi ska ha prata om tack-
samhet och miljö nästa vecka!

Fabbe: Tacksamhet? Vad betyder det?
Klara: Det är väl sådant man vill säga tack 
för och som man är glad för. Du sa tack när 
du fick tröjan av mig. Men vem ska jag tacka 
för äpplena? Äppleträdet?
Fabbe: Ja! Ohlsson har väl en massa träd 
med frukt i sin trädgård? Vi kommer ju snart 
dit, då kan du tacka träden!
(De fnissar och tittar busigt på varandra 
medan de börjar gå lite snabbare mot  
Ohlssons hus. De hittar ett äppleträd som 
hänger ut över häcken på gatan. Klara går 
fram till det, bugar, gör sig till.)
Klara: Kära äppleträd! Jag känner en sådan 
djup tacksamhet till dig för att du givit mig 
detta underbart goda och fina äpple. Finns 
det något jag kan göra för dig?
(Klara tittar mot Fabbe som fnissar. I  
bakgrunden kommer Ohlsson och börjar leta 
efter pinnar och kottar på marken vid skogs-
dungen. Lämnar scen efter en stund.)
Fabbe: Titta! Där är den där konstiga  
Ohlsson. Vad håller han på med? (Pekar och 
tittar nyfiket.)
Klara: Antagligen något galet som han brukar 
göra. Han ska nog ut och fiska och letar efter 
mask. Eller så är han tacksam för jorden och 
vill tacka för den. Ska vi öva på att vara tack-
samma och tacka lite fler saker här?
Fabbe: Vaddå?
(Klara tar upp en blomma som finns vid 
vägkanten.)
Klara: Typ den här blomman. Hej blomma! 
Du är väldigt fint, tack för att du finns.
Fabbe: Du är knäpp, Klara.
Klara: Men titta här! Titta noga! Är det inte 

Roller:
Klara
Fabbe
Ohlsson

Rekvisita:
skolryggsäckar, äpple, ”äppleträd”, blomma, 
skalbagge, godispapper eller annat skräp. 
Ohlsson har ett smutsigt förkläde på sig, 
håller i en korg där han lägger pinnar och 
annat han hittar på marken.

Drama: 
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häftigt hur alla de här små sakerna kan bli så 
fina ihop? Titta på färgen, på bladen och de 
små små prickarna där inne. Det är frön.
(Klara tittar väldigt nära blomman och petar 
och undersöker. Fabbe nappar på Klaras idé. 
Hittar en skalbagge som han plockar upp. 
Den springer omkring på hans händer och 
armar så att han vrider och vänder på dem. 
Klara tittar noga på skalbaggen.)
Fabbe: Hej skalbaggen! Jag heter Fabbe. Vad 
heter du?
Klara: Titta på skalet på den. Det ser svart ut 
från början, men när solen lyser på den ser 
det blåskimrande ut. Och så har den sex ben. 
Tänk att ha det, då skulle vi kunna springa 
jättesnabbt! 
Fabbe: Jag skulle kunna klå Sebastian på 
idrotten, det skulle vara coolt!
Klara: Haha, lätt!
(Fabbe släpper ner skalbaggen.)
Fabbe: Har du varit ute någon natt när det 
inte är ett enda moln på himlen? (Sveper med 
handen över himlen.)
Klara: Och tittat på månen och stjärnorna? 
Pappa och jag gjorde det i somras.
Fabbe: Visst är det häftigt! Jag har försökt 
räkna stjärnorna, men det är omöjligt… Det 
finns miljooontals, och fastän de ser så små 
ut är de jättestora egentligen, säger mamma.
Klara: Det är superhäftigt! När jag, mamma, 
pappa och syrran var i Egypten så snorklade 
vi i havet. Pappa hade en stor tub med luft på 
ryggen så att han kunde andas under vattnet. 
(Visar den stora tuben på ryggen och håller 
för näsan för att visa att hon inte har någon 
luft.) Sen dök han ner i havet med några 
andra och tog kort på en massa häftiga fiskar 
som vi fick se sen.
Fabbe: Tänk att det finns så mycket mer än 
det vi ser! Alltså, både i rymden och i havet. I 
rymden finns det ju flera andra planeter och 
i havet en massa fiskar som inte simmar runt 
i sjön bakom parken, precis. (Finns det en 
sjö i närheten av scenen pekar Fabbe på den, 
annars på en inbillad.)

Klara: På tv:n pratade de om hur vi kan ta 
hand om naturen för att den ska fortsätta 
att vara så här fin. Jag skulle vilja hjälpa till! 
(Klara hoppar lite på stället.)
Fabbe: Jag med! Vad ska vi göra?
Klara: Alltså, typ sådana där vanliga saker 
som att slänga skräp i soptunnor istället för 
på marken.
Fabbe: Det är ju inte så svårt. Men om vi 
ska prata om miljön nästa vecka pratar vi nog 
mer om detta. Klara: Ja, vad roligt! Då kan  
vi lära oss hur vi tar hand om naturen. Då 
kanske äpplena vill fortsätta att växa på  
träden så att jag kan äta upp dem!
Fabbe: Hur sjyst är det egentligen att käka 
upp trädens äpple?
Klara: Men Fabbe! Det är ju inte precis så att 
träden käkar upp sina egna äpplen om ingen 
plockar dem! Är det ingen som tar hand om 
äpplena så faller de bara till marken och bli 
fula. Då är det bättre att äta upp dem!
Fabbe: Okej, det har du rätt i. Men nästa 
vecka ska vi alltså prata om tacksamhet och 
att vara rädd om naturen, hur hänger det 
ihop? (Kliar sig fundersamt på huvudet.)
Klara: Naturen är ju sjukt cool egentligen, 
med alla häftiga träd och djur och blommor 
och sådant. Vi borde kanske vara tacksamma 
för den. Naturen ger mig supergoda äpplen, 
så då borde vara tacksam för träden och ge 
tillbaka något. Inte bara tacka ett träd, för 
allvarligt, hur mycket hör ett träd?
Fabbe: Inte så mycket, kanske. Vad finns det 
mer vi kan göra?
Klara: På Tv sa de att vi inte ska slösa så 
mycket. Typ äta upp maten, som du inte  
brukar göra och var så sur på mattanten för 
igår.(Klara ger Fabbe en förebrående blick 
och han tittar ner i marken, blir lite skamsen.)
Fabbe: Jag ska bli bättre på det där... 
Klara: Bra Fabbe! Jag slänger ju också mat 
ibland, men jag har tänkt lite på det sedan jag 
hörde det på Tv, och efter det har jag försökt 
att inte slänga så mycket mat.
Fabbe: Har vi inte pratat om källsortering 
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på Uv? När man ska slänga saker så sorterar 
man plast på ett ställe, pappersförpackningar 
på ett annat, konservburkar i en hög och 
glasgrejer i en annan. Det finns sådana där 
stora, gröna behållare för det på parkeringen 
vid mataffären. Har du sett dem?
Klara: Ja! Jag ska se till att vi börjar sopsor-
tera hemma.
(De har kommit till vägskälet där de skiljs åt.)
Fabbe: Nice, Klara! Vi har redan börjat ta 
hand om naturen!
Klara: Vad roligt! Se upp alla miljötjuvar, här 
kommer de blivande återvinningskungarna!
Fabbe: Yey!
(De gör high five innan de går åt varsitt håll 
ut från scenen.)

Några tankar om dagens samling
 
Samtal i patrullen
I dagens drama så var Fabbe väldigt glad 
över sin tröja. Vi har alla saker att vara glada 
och tacksamma för men ibland kanske vi 
glömmer bort det. Blir kanske att vi ser på 
det dåliga istället för på det bra.
 
Man kan ju vara tacksam för sin familj, sina 
vänner eller saker man har eller upplevelser 
man fått göra. Man kan också vara tacksam 
att man finns till, att Gud skapade oss män-
niskor och att han älskar just dig och mig. Vi 
kan även vara tacksamma för att Gud ska-
pade den här jorden och allt fint som finns 
runtomkring oss, en solnedgång, regnbåge, 
nyckelpigor, blommor, fjärilar, sjöar, hav, 
stjärnorna mm. Mitt i detta så placerade han 
oss människor, alla är vi unika och värdefulla. 
Det fantastiska är att vi alla är och ser olika 
ut, tänk hur tråkigt det skulle varit om vi alla 
såg helt exakt likadana ut!
 
OBS!
Du som ledare får väldigt gärna berätta om 
någon personlig erfarenhet runt tacksamhet. 
Alltid bra med egna berättelser då våra uvar 

speglar sig i och lyssnar till vad just du som 
ledare har upplevt och har att säga om det.
Kanske du kommer ihåg någon gång då du 
blivit riktigt glad för en gåva eller kanske 
någon annan blev glad över nått du gav. Eller 
om du kommer ihåg något bönesvar som du 
är tacksam över. Kan ju även vara så att du 
trivs väldigt bra ute i naturen, berätta varför 
du gillar Guds skapelse i så fall.
 
Samtalsfrågor 
-Vad handlade dagens drama om?
-Klara kollade närmre på en blomma och 
Fabbe tog upp en skalbagge, har du kollat lite 
närmre på något i naturen någon gång? 
-Det finns mycket otroliga och fantastiska 
saker i naturen, Fabbe och Klara pratar om 
stjärnorna och färgglada fiskar. Kommer du 
på några fler exempel?
-Kommer du ihåg någon gång du blev riktigt 
glad och tacksam för något? (som Fabbe blev 
för tröjan) Hur kändes det att vara tacksam?
-Har du gett bort något som den personen 
blev tacksam för? Hur kändes det?
-Hur visar man att man är tacksam för en 
gåva man fått?
-Tycker du om att vara ute i naturen? Vad är 
det bästa med det i så fall?
-Tycker du att tacksamhet och naturen 
hänger ihop? Det var ju det Fabbe och Klara 
skulle prata om i skolan nästa vecka.
-Återvinner ni hemma?
-Tycker du det är viktigt att återvinna? Varför?

Minnesvers
Ps 118: 1 ”Tacka Herren, ty han är god, evigt 
varar hans nåd.”
 
Bön
Käre Jesus, tack för att du känner oss var och 
en så väl. 
Tack för att du älskar oss och tack för allt du 
har gett oss och vill ge oss. 
Tack för jorden vi får bo på och tack för den 
natur vi får ha runtomkring oss.
Tack för att vi får komma till dig precis när 
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som helst.
Var med oss den här dagen och hjälp oss att 
behandla varandra bra.
Amen

Aktivitet
Gå varvet runt och säg en sak var som ni 
är tacksamma för, kan vara precis vad som 
helst. Gör inget om man går två eller fler 
rundor…

Ha med lite olika saker och se om ni kan 
sopsortera dem rätt. Vad lägger man vart? 

Utmaning
Plocka upp ett skräp och lägg det där det ska 
vara i papperskorg eller om det ska sopsor-
teras.

Kvällsandakt
Fil 4:6 ”Gör er inga bekymmer, utan när ni 
åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom 
få veta alla era önskningar.”

Vi får komma till Jesus med precis allt, om 
vi så är ledsna eller glada får vi alltid be till 
honom. Han vill umgås med just dig och blir 
glad när du vill umgås med honom.

När vi pratar med Jesus, alltså ber, så kan vi 
tacka honom för allt gott i våra liv och för 
att han älskar oss var och en. Vi kan också 
berätta hur vi har det och om det finns något 
som vi funderar på och vill be för. Han lyss-
nar gärna till oss vad det än gäller och han 
har alltid tid för dig och mig.  

Ledarscout
I dagens drama så tog de dels upp detta med 
tacksamhet. Vi kan ju vara tacksamma över 
mycket i våra liv, familj, vänner, grejer och 
upplevelser. Men som kristna så finns det ju 
en som förtjänar vår tacksamhet mest av alla, 
Jesus. När han dog på korset så tog han all 

vår synd på sig. Synd är ju det i våra liv som 
skiljer oss, som en betongvägg, från Gud 
Fadern. Men när vi vänder oss till Jesus och 
säger ”förlåt mig” så gör han precis det och 
vi kan komma inför Fadern. 
Det finns mycket mer att vara tacksam för, 
den otroliga kärlek Gud känner för oss, att 
han har skapat var och en av oss unik och 
otroligt värdefull, alla de gåvor som Gud vill 
ge oss genom den helige Anden, bönesvar 
och bara detta att vi får komma inför honom 
precis som vi är och precis när som helst. 
Glöm inte bort att tacka Gud när du pratar 
med honom!
 
Den andra delen som togs upp idag var natu-
ren runt omkring oss, Guds skapelse. Ju mer 
man studerar naturen och hur den funkar 
ju mer tacksam blir man. Det är otroligt hur 
stjärnorna, årstiderna, vindar, havsströmmar 
mm funkar. Studerar vi sen även djurlivet 
och hur allt hänger ihop i en balans så blir 
man ännu mer förundrad. Ofta så tar vi 
ju allt för helt naturligt och kanske blir lite 
”hemmablinda”. Vi funderar inte så mycket 
över hur allt hänger ihop, men försök att 
göra det lite extra idag.   

Samtalsfrågor
-Vad finns det som vi kan vara tacksamma 
över? 
-Är det svårt att se de sakerna ibland? 
-Vart ligger vårt fokus oftast, på det bra eller 
dåliga grejerna? Varför är det så?
-Nämn några grejer du är tacksam över? 
-Hur visar man andra människor sin tack-
samhet?
-Vad tror du vi fått och får för gåvor av 
Gud?
-Hur kan vi visa Gud vår tacksamhet?
-Tycker du att vi ska bry oss om naturen? 
Varför/varför inte? 
-Hur kan vi ta hand om naturen? 
Ideér och tips?
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Dag 4

gör mig sådan Du vill ha mig, använd mig varenda dag.
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till ledaren

Av alla de bilder som illustrerar Gud i 
Bibeln så finns bland andra bilden av Gud 
som krukmakare (Jer. 18). Att Gud skapat 
och formar oss kan upplevas fantastiskt av 
någon (troligtvis merparten), men någon 
annan kan säkert uppfatta detta som att man 
är ett viljelöst och opersonligt råmaterial i 
den allsmäktige Gudens hand.

Ta därför gärna tid för att inte bara konstatera 
att Gud är vår skapare och någon som kan 
och vill forma och använda oss, utan tala 
också om att detta är ett gott erbjudande 
som vi kan få ta del av. Vi tror det är viktigt 
att understryka att Gud inte gör våld på oss 
människor, utan att Gud framför allt formar 
och leder de människor och de situationer 
där han aktivt bjuds in att ta del.

Ett Bibelssammanhang som illustrerar något 
av detta är Jes. 6, där profeten Jesaja svarar 
på Guds fråga vem som vill gå Guds ärende: 
Jag, sänd mig. (Jes. 6:8). I princip är det 
samma bön som vi ber i avslutningen av vår 
UV-scoutbön, om än med andra ordalag.
I Herrens bön;  Låt Ditt rike komma, låt 
Din vilja ske på jorden så som i himlen 
(Matt. 6:10) så handlar det om samma 
inställning: en villighet att göra sig själv, sitt 

liv och sina omständigheter till redskap som 
ställs till Guds förfogande.

De böner vi ber, inte minst UV-scoutbönen, 
kan vara långt mycket mer än fromma ord. 
Den bönen kan förändra liv: både våra egna 
och andras.

Därför är det viktigt att skapa en förståelse 
av att Gud kan och vill använda oss och bli 
en närvarande Gud i våra liv. Gud är verk-
ligen inte bakbunden utan oss människor, 
men vi tror att Gud valt en väg där sam-
verkan med oss människor blir till ett viktigt 
redskap i Guds handlande. Dagens drama 
vill framför allt belysa att Gud både kan och 
vill använda oss för att göra skillnad. Här 
tror vi också det är viktigt att fånga upp vad 
många UV-scouter, likt profeten Jeremia 
(Jer.1:4-8), kan känna: att man är för ung. 
Här tror vi att det är viktigt att vi som ledare 
förmedlar att Gud sträcker sig ut till alla 
människor, oavsett ålder. Sträva därför efter 
att hitta exempel på hur Gud också kan  
använda unga människor, och uppmuntra 
era UV-scouter att inte låta någon se ner 
på dem för att de är unga (1 Tim. 4:12). 
Uppmuntra också gärna enkla, konkreta  
och kreativa tankar kring hur vi kan  
användas av Gud.

Bibeltexter
Jes. 6:8
Matt. 6:10
1 Tim. 4:12

Målsättning
UV-scouten ska få med sig att:
- Gud kan och vill forma och använda oss 
människor.
- Varje människa bär på kvaliteter som gör 
honom/henne unik och viktig.
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Fabbe: Fy, vad skönt att det är helg nu. I 
och för sig är fredagar ganska lugna, bildlek-
tionerna brukar vara ganska så kul, och jag 
tyckte faktiskt att det var riktigt häftigt att få 
jobba med lera.
Klara: Mmm, häftigt men så sjukt svårt. Jag 
tänkte att det inte skulle vara så svårt, men 
när man sitter där med lerklumpen framför 
sig så är det verkligen inte särskilt lätt att få 
den att bli som man vill ha den.
Fabbe: Äh, du är för petig. Jag tycker din 
såg helt okej ut. Min skulle jag säga är ett 
mästerverk. Det känns som att jag har talang 
för detta! Du kan nog också lära dig. Kom 
igen, vi tar fram och kollar på dem igen.
(De tar fram figurerna)
Klara: Du har rätt, vi är ganska grymma! 
(Klara tittar på Fabbe och brister ut i ett 
gapskratt).
Allvarligt talat, vi har en bit kvar, men jag 
håller med dig om att det var kul att testa.
Men du, det fröken berättade om, hennes 
kompis som är en av världens skickligaste 
skulptörer – det skulle vara ganska coolt att 
träffa någon som är så duktig på att jobba 
med lera.
Fabbe: Ja, verkligen! Fast hur stor är chan-
sen? Känns inte som att det här ett ställe där 
världskända konstnärer bor, här bor ju typ 
vi, och ja… Olsson förstås.
Fast det är klart, alla börjar ju någonstans – 
vi kanske kommer att bli världskonstnärer 
om vi fortsätter?
(De kollar lite närmare på sina skulpturer)
Klara: Eller inte…
Fabbe: Men du, vet du vad jag tycker är det 
häftigaste med allt detta?

Klara: Att man kan tjäna stora pengar på att 
jobba med lera?
Fabbe: Haha, nej, inte det. Jag tycker det är 
häftigt att man kan skapa så snygga grejer 
bara genom en klump lera. Det är ju liksom 
inte guld eller något annat som bara rika kan 
få tag i.
Lera finns ju typ överallt, så man kan liksom 
inte skylla på att man inte har råd med 
materialet.
Klara: Nej, det blir ju mest en fråga om att 
ha fantasi och koll på vad man gör med  
händerna. Vad var det fröken sa att  
hennes kompis sa: Mitt uppdrag är att ta 
fram skulpturen som finns i lerklumpen?
Fabbe: Ja, jag vet. Han fick det ju att låta 
som ett äventyr, där man som konstnär 
visste att det fanns något riktigt schysst och 
bra inne i den där lerklumpen, och att det 
var som ett befrielseuppdrag som satte igång 
för att hitta den där skulpturen som blivit 
fångad i massa lera…
Klara: Det märks att du gillar att kolla på 
äventyrsfilmer.
Fabbe: Hurdå?
Klara: Du får allt att låta så spännande! Men 
jag håller med dig, det lät väldigt spännande 
när fröken berättade det. Det jag tycker är 
häftigast av allt är att det inte handlar om 
att man var tvungen att skaffa massa nya 
grejer och lägga till, utan att allt redan finns 
i lerklumpen.
Det handlade ju mer om att ta bort onödiga 
grejer än om att lägga dit massa nytt.
Fabbe: Du får det också att låta spännande! 
Men allt blir ju faktiskt lite roligare om man 
väljer att tänka på det sättet. Och det har ju 

Roller:
Klara
Fabbe
Ohlsson

Rekvisita:
Skolväskor med lerfigurer (Fabbes ganska 
slarvig, Klaras något finare)
Ohlsson är smutsig, med förkläde eller 
liknande.

Drama: 
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aldrig varit vårt problem att tänka så..
Klara: Nej, vi får ju höra överallt att vi har 
en livlig fantasi… Och det har vi ju, men 
allt blir liksom så tråkigt utan fantasi. Och 
tråkigt är ju inget kul…
Fabbe: Ibland är det ju lite jobbigt att ha så 
mycket fantasi. Ibland verkar ju folk tycka 
att man är lite konstig för att man upptäcker 
sådant som andra missar.
Typ som trädet där framme: De flesta ser ju 
bara ett träd, men om man kollar där uppe 
där det suttit en gren som gått av…
Klara: (Lite skamsen) Ja, jag vet, men jag 
trodde verkligen att den skulle hålla för att 
klättra i…
Fabbe: Haha, ja, just den grenen som gick 
av när du skulle klättra. Där den suttit ser 
det faktiskt ut som ett ansikte i trädet.
Klara: Va? Ett ansikte? Det har jag aldrig 
sett. Var då?
Fabbe: (Visar och pekar) Här! Ser du näsan, 
munnen? Och här är ögonen!
Klara: Ja, det är sant! Det har jag inte sett 
innan. Jag som har gått och haft dåligt 
samvete över att ha förstört trädet, är jag en 
konstnär? Har jag fått fram något som varit 
gömt?
Fabbe: Ja! Får jag presentera: Klara Berg, 
konstnär!
Klara: Haha, tackar!
Men du, kan vi inte lova varandra att för-
söka att upptäcka det som finns gömt i olika 
saker. Om vi tränar oss på det så kanske vi 
kan bli grymma, och till slut bli konstnärer?! 
Typ världsberömda konstnärer!
Fabbe: Jo, absolut. Men du, tänk om det 
inte bara handlar om grejer. Tänk om det är 
så med andra saker, typ människor också?
Klara: Hur menar du då?
Fabbe: Jo, men vi tänker att vi vet allt om 
varandra, men ju mer man lär känna varan-
dra desto mer upptäcker man ju.
Klara: Det är ju sant. Jag känner ju dig, men 
ibland får jag ju reda på saker om dig som 
jag inte visste.

Fabbe: Som vadå?
Klara: Som att du gillar att leka med dina 
gosedjur fortfarande, till exempel…
Fabbe: Klara! Det var ju en hemlighet (kol-
lar sig oroligt omkring)
Klara: Det är lugnt! Jag ska inte berätta för 
nån. Jag tycker jag att det är en bra grej, att 
du är en mjukis innerst inne.
Fabbe: Ja, det är ju bra att du tycker det. 
Men jag är inte säker på att alla andra skulle 
tycka det.
Klara: Nej, kanske inte, men vad spelar det 
för roll egentligen? Det är ju egentligen lite 
sjukt att man är så rädd för vad andra ska 
tycka.
Fabbe: Mmm, jag vet. Det skulle bli ganska 
trist om alla tyckte helt lika hela tiden. Då 
skulle det liksom aldrig bli att man mötte 
någon som kunde lära en något nytt.
Klara: Typ som med trädet? Det var ju du 
som upptäckte det.
Fabbe: Ja, och tvärtom. Utan dig skulle jag 
inte lärt mig något nytt.
(De ser Olsson som går omkring i sin 
trädgård)
Klara: Det är ju bra att människor är olika 
och tänker annorlunda. Men kolla Olsson 
där borta: han är väl bra skum?
Man kan verkligen undra vad han håller på 
med där inne i sitt hus. Det låter ju ofta från 
källaren, och kolla kläderna han har idag.
Fabbe: Ja, det är ju knappt man ser kläderna 
för all smuts. Hur kan man bli så smutsig?! 
Det ser ju typ ut som om han badat i damm.
Klara: Ja, även om annorlunda är bra så 
känns det ändå väldigt konstigt. Mamma 
berättade förresten att hon hade sett att det 
kom bilar dit sent en kväll, och att det klev 
ut en massa gubbar i kostym som gick in till 
honom.
Fabbe: Ja, något skumt är det med honom. 
Och dessutom så låtsas han ju vara så trevlig 
och hälsar på oss – det gör han säkert för att 
han sysslar med något skumt…
Klara: Men du, tänk om Olsson också är 
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som en lerklump som innehåller något rik-
tigt vackert och bra fast vi inte sett det?
Fabbe: Ja, det kanske är så. Men det känns 
ändå som om vi ska börja med att utforska 
någon enklare lerklump än Olsson. Det är 
nog inte helt lätt att lista ut vad som är fint 
hos stans smutsigast klädda människa…
Klara: Nej, vi kanske ska börja nån an-
nanstans. Men tänk om det till och med 
hos honom finns något riktigt vackert och 
värdefullt som ingen ser?
Då kanske det är svårt att hitta det själv, 
utan att någon berättar det för en?
Fabbe: Ja, ibland behöver man nog hjälp att 
upptäcka bra sidor hos sig själv. Och ibland 
kan man vara med och upptäcka det hos 
andra.
Klara: Ja, men tänk dem som inte har någon 
som hjälper dem att upptäcka det? Hur gör 
de? Som jag: vad skulle jag gjort utan dig 
eller min familj? Vem skulle hjälpa mig att 
upptäcka vem jag är, och hjälpa mig att bli 
ännu bättre?
Fabbe: Gud, kanske? Tänk om Gud är som 
en enorm konstnär som ser oss lerklumpar, 
och som också ser vad vi kan bli?
Tänk om han finns med och formar oss så 
att vi blir något mer än bara lerklumpar? Att 
han liksom jobbar med oss alla för att bli 
små delar som är olika men ändå är del av 
samma konstverk.
Klara: Då måste typ Gud ha världens bästa 
fantasi. Men om det är så, då blir det ju som 
om vi hjälper Gud om vi upptäcker bra 
saker hos andra människor. 
Fabbe: Coolt, då känns det ju ännu häfti-
gare att försöka vara schysst mot andra. Om 
man tänker att man är del i ett hemligt upp-
drag där man kan vara med och användas 
för att göra andras liv bättre och roligare.
Klara: Ja, och jag tror faktiskt att man själv 
får det roligare då också.
Men du, nu måste jag dra. Vi får fortsätta att 
försöka upptäcka bra saker så stämmer vi av 
när vi ses.

Fabbe: Ja, vi kanske till och med kommer 
på något om Olsson?
Klara: Haha, ja, vi kan ju i alla fall försöka.

Några tankar om dagens samling

Som ett av grundfundamenten i den kristna 
tron finns övertygelsen att vi är skapade 
för något gott, att det finns ett syfte med 
våra liv. Dagens samling syftar till att lyfta 
fram att varje individ är unik och har ett 
oskattbart värde från sin skapare som ser de 
kvaliteter som vi så lätt missar hos varandra. 
Dessa kvaliteter och egenskaper som gör 
varje person unik är också något som Gud 
kan använda för att göra skillnad för andra 
människor. 
Tala därför om hur viktigt det är att se på 
andra människor mer än till ytan, och sam-
tala också om hur vi kan göra gott och för-
medla Gud till andra genom att använda de 
gåvor som Han lagt ner i varje unik person.

Samtalsfrågor
- Vad hände i dagens drama? Tycker du att 
det fanns någon ”poäng”? Vilken?
- Har du testat att skapa med lera? Var det 
svårt/enkelt?
- Ibland krävs det fantasi för att se det som 
är lätt att missa. Har du en god fantasi?
- Kräver vissa människor/situationer mer 
tid för att lära känna och förstå? Är det bra 
eller dåligt?
- I Bibeln beskrivs Gud som en krukmakare 
som formar oss människor. På vilket sätt 
tänker du att Gud kan forma och påverka 
oss?
- Om Gud är en krukmakare som ser det 
vackra i varje lerklump. Tycker du det är 
svårt att se det som är vackert och bra hos 
människor?
- Är det lättast att se bra/dåliga saker hos 
andra eller sig själv?
- Fabbe och Klara funderar en hel del kring 
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Olsson. Vad tror du att han håller på med? 
Varför är han så smutsig?
- I UV-scoutbönen ber vi att Gud ska göra 
oss som Han vill ha oss och använda oss 
varje dag: hur kan man bli använd av Gud?
- Vet man alltid om när man är använd av 
Gud, eller kan man vara det ändå?
- Är det ett problem att vara ung om man 
vill bli använd av Gud?
- Hur gör man för att bli använd av Gud?
- Om du fick önska: hur skulle du vilja bli 
använd av Gud? 

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

Bön
Gud, tack att du skapat mig med allt det 
som gör mig till just mig. Tack att Du kan, 
och tack att Du vill använda mig varenda 
dag.

Utmaning
Försök att tänka till en gång extra när du 
möter andra människor. Fundera över vad 
Gud skapat honom/henne med för tanke 
och hur Gud vill använda dem. Fundera 
också på vad Gud har lagt ner i ditt liv och 
försök använda det för att glädja andra.

Aktivitet
Berätta något om dig själv för gruppen som 
de kanske inte visste om dig sedan innan. 
Gärna något som är lite oväntat och som 
säger något om vem du är.

Ledarscout
Tanken på Gud som en krukmakare som 
arbetar med oss människor kan av en del 
uppfattas som skrämmande. Dels för att 
man själv gillar att ha kontroll och vara den 
som bestämmer hur saker och ting ska bli, 

men ibland kanske också för att man är rädd 
att Gud ska forma ens liv och omständighe-
ter på ett sådant sätt man själv absolut inte 
skulle vilja.

Därför är det viktigt att tänka på att Gud 
är en god Gud som vill oss väl. Att Gud 
formar och leder oss är inte ett hot, det är 
en möjlighet. Det formar oss till något mer 
fulländat, något vackert som har ett syfte. 
Det är ingen garanti att Gud leder oss på en 
lätt väg, men däremot att när vi blir formade 
och använda av Gud så får våra liv en me-
ning som vi inte kan få på ett annat sätt. Vi 
blir helt enkelt mer lika de vi är skapade att 
vara.

Precis som när krukmakaren arbetar med 
lera är det när Gud arbetar med oss. Kruk-
makaren formar leran med mjuka händer, 
men ibland behövs något skalas bort för att 
det vackra ska bli synligt. Bibeln beskriver 
detta som behövs skalas bort som synd, nå-
got som har gått sönder och som skymmer 
det vackra. 
Det kan kännas ganska skrämmande att tala 
om att det kan finnas sådant som Gud kan 
behöva arbeta bort i våra liv. Därför är det 
så viktigt att påminna sig om att Gud arbe-
tar kärleksfullt och gör inte våld på oss. Gud 
arbetar med oss, och när vi låter Honom ta 
bort det som behövs skalas bort så blir allt 
det goda som du bär på än mer synligt. 

Vad som är synd kan se olika ut, men det 
som är gemensamt är att det är något som 
förstör och bryter ner våra liv så att de blir 
mindre än vad de kunde vara. Så när Gud 
arbetar med oss, då är Gud absolut inte ute 
efter att ta bort sådant vi älskar och mår bra 
av. Det Gud vill lyfta bort är det som är i 
vägen för allt det vackra som Gud lagt ner i 
varje människa.

Därför är bönen: Gör mig sådan Du vill ha 
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mig, använd mig varenda dag en enormt 
stor bön, men det är en bön som vänder 
sig till en Gud som älskar oss och vill oss 
väl och som vill använda oss för fantastiska 
saker.

Samtalsfrågor Ledarscout
- Hur tänker du kring att Gud formar dig? 
Är det positivt eller negativt? 
- Vad innebär det att Gud är god? Blir det 
då alltid som vi vill?
- Kan du ge exempel på sådant som du tror 
att Gud kan vilja skala bort i en människas 
liv?
- Finns det saker i ditt eget liv som du själv 
känner att du skulle vilja få hjälp att skala 
bort? (Högst frivilligt att säga vad det i så 
fall skulle kunna vara)
- Vad får du för reaktioner på ordet synd? 
Är synd alltid saker man gör, eller hur skulle 
du förklara vad synd är för något?
- Tänker du alltid på vad du faktiskt säger 
när du ber UV-scoutbönen? 
- På vilka sätt kan Gud använda oss? Tror 
du att man alltid är medveten om när man är 

använd av Gud?
- På vilket sätt skulle du vilja bli använd av 
Gud om du fick välja?
- På vilket sätt skulle du inte vilja bli använd 
av Gud om du fick välja?

Kvällsandakt
Ps. 139: 17: Dina tankar, o Gud, är för höga 
för mig, väldig är deras mångfald.

Guds tankar för oss är enorma. Om vi 
kunde se och förstå allt det Gud lagt ner i 
oss och som han vill använda så skulle vi 
häpna. I Psaltaren är det som om författaren 
konstaterar att ”Ok, jag lägger ner. Jag kan 
inte greppa allt det du tänkt för mig!” 
Så var det för honom, och jag tror det är 
precis likadant för oss idag.

Därför kan du med  glädje tacka Gud för allt 
det goda han lagt ner i dig, samtidigt som 
du med nyfikenhet kan be Gud att Han ska 
använda dig på det sätt som Han vill.
För Han vill och kan använda dig med allt 
det goda Han lagt ner i dig.
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Dag 5

avslutning



53 

(Det är helg och ingen skola men Klara och 
Fabbe är på väg hem igen efter att ha varit 
och köpt glass.)
Fabbe: Alltså glass är nog det godaste som 
finns!
Klara: Jag trodde du tyckte det godaste som 
finns var pizza?
Fabbe: Jo visst… men glass är det godaste 
som finns att äta som är kallt.
Klara: Ah, okej. Då var det ju bra att du 
kunde följa med mig och köpa glas.
Fabbe: Ja, tack för att du frågade om jag 
ville hänga med.
Klara: Visst, jag tänkte att bara för att det är 
helg så kan vi ju gå en runda förbi Ohlssons 
ändå.
Fabbe: Ja, vem vet, han kanske gör ännu 
skummare grejer på helgerna .
(Båda skrattar. Lite längre fram ser man 
fröken som är på väg mot Ohlssons hus.)
Klara: Du Fabbe, är inte det fröken där 
framme på väg mot Ohlssons grind? (Klara 
pekar.)
Fabbe: Men, jo det är det ju. Vad konstigt, 
vad gör hon här?!
Klara: Kom vi frågar…
(Klara börjar springa och Fabbe hänger på.)
K & F i kör: Fröken! Fröken! Vänta!
Fröken: Nämen hej Klara och hej Fabbe! 
Är ni ute och går?
Fabbe: Ja, vi har varit och köpt glass.
Fröken: Jaha, firar ni att ni har helg kanske? 
(Skrattar lite.)
Klara: Mm… Vart ska du?
Fröken: Jag är på väg in till min gode vän 
som bor här inne (pekar mot Ohlssons hus).

(Klara och Fabbe tittar förvirrat till på 
varandra. De börjar avsluta varandras me-
ningar.)
Fabbe: Känner du Ohlsson?
Klara: Hur kan du känna honom?
Fröken: Vi har känt varandra länge. Ni 
verkar inte helt förtjusta i herr Ohlsson, hur 
kommer det sig?
Fabbe: Han är smutsig!
Klara: Och skum…
Fabbe: En gång var han ren och då hade 
han en clownnäsa.
Klara: Han såg ut som Rudolf med röda 
mulen i kostym.
Fröken: Men det är ju bara utsidan ni pratar 
om, det är ju för lite information för att 
ta ett beslut att man inte riktigt tycker om 
någon! Vad vet ni mer?
Fabbe: Han brukar faktiskt hälsa på oss.
Klara: Ja, och igår funderade vi på om han 
kanske är som en lerklump…
Fabbe: … alltså inte bara det att han ser ut 
som en med all smuts på kläderna…
Klara: … nä, utan att det kanske finns mer 
där än man ser, som du sa att din vän som 
var världsbäst konstnär hade sagt. ”Mitt 
uppdrag är att ta fram figuren som finns i 
lerklumpen”.
(Fröken ser klurig ut.)
Fröken: Jag tror att ni ska komma med och 
träffa Ohlsson, kanske blir ni förvånade.
(Fabbe och Klara kollar på varandra, rycker 
på axlarna och sen så går de med fröken 
mot huset.)
Ohlsson: Nämen hallå hallå, finbesök en 
dag som denna, vad trevligt! 

Roller: 
Fabbe
Klara
Ohlsson
fröken

Rekvisita: Om man vill kan Fabbe och 
Klara äta det sista på glassen i början. 
Ohlsson har sitt smutsiga förkläde.

Drama: 
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Fröken: Hejsan, allt bra hoppas jag?
Ohlsson: Absolut! Några av mina senaste 
alster ska få nya hem, trevligt minsann. 
Fröken: Åh vad roligt! Du, jag har med två 
av mina elever som nog skulle vilja veta lite 
om vad du håller på med. (Fröken flyttar 
lite på sig så att Klara och Fabbe, som står 
bakom henne, syns.)
Ohlsson: Jamen visst ska ni få veta det! 
Trevligt att se er här trots att det inte är 
skoldag.
Klara: Tack… Vi brukar se dig när vi går 
hem från skolan.
Ohlsson: Javisst, och jag brukar se er också 
ibland. Finns det något ni vill fråga mig om?
Fabbe: Vi undrar varför du har ett smutsigt 
förkläde på dig jämt?
Ohlsson: Ah, det kan man fråga sig, bra 
fråga. Gå bort till boden där och titta in 
genom dörren så kanske ni får ett svar.
(Klara och Fabbe går tillsamman och sticker 
in huvudena genom dörren (eller utanför 
scenen) När de kommer tillbaka ler de och 
ser ut som att de äntligen fattar.)
Klara: Jaha, det är därför…
Fabbe: Har du gjort alla de grejerna?
Ohlsson: Javisst har jag det och ännu fler 
än det där, allt är skapat och format i lera. 
Förklarar det mina smutsiga kläder tillräck-
ligt för er? 
Fröken: Ni vet min vän som jag berättade 
om när vi gjorde lerfigurer, han som var en 
världskänd konstnär… 
Klara o Fabbe: (utbrister) Det är Ohlsson!!!  
Fröken: Precis! 

Fabbe: Men vi såg dig helt ren, i kostym 
och clownnäsa, vad är det för konstnärsgrej 
med det?
Ohlsson: Ja just det, (skrattar till) då var jag 
på väg till sjukhuset. Jag var lite sen så jag 
hann inte prata så länge med er.
Klara: Vad skulle du göra på sjukhuset med 
clownnäsan?
Ohlsson: Ibland är jag där på barnavdel-
ningen och försöker ge de sjuka barnen lite 
glädje och skratt.
Fabbe: Oj, det är ju jättesnällt. Vi som 
tyckte du så konstig ut…
Fröken: Förstår ni nu vad jag menade med 
att man inte bara kan bedöma någon på hur 
den personen ser ut eller klär sig? Man vet 
aldrig hur en person är eller har det för-
rän man faktiskt försökt att lära känna och 
förstå den personen.
Klara: Ja det är klart… Det var ju inte alls 
som vi trodde faktiskt.
Fabbe: Nä, det är sant.
Ohlsson: Och nu när vi börjat lära känna 
varandra lite så kanske ni kan stanna till och 
prata lite ibland när ni är på väg hem från 
skolan.
(Fabbe och Klara tittar på varandra.)
Klara: Ja, absolut! 
Fabbe: Men just nu så måste jag hem, 
mamma sa att jag inte fick vara borta för 
länge.
Ohlsson: Okej…
Klara: Vi ses, Ohlsson!
Alla säger hej då och skiljs åt…
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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. Du ser mitt hjärta 
23.  Du är bra!
24. Du är OK!!!
25.  Förlåt
26. Gud han har kontroll!
27. Gud har alla lika kära
28. Gunga
29. Han är stor
30.  Hos Dej
31. I ditt hjärta vill han bo
32. Innan bön 

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

Bordböner
59. Bordsbön 
60. Maten kan vá god 

Böner
61. Gud min Fader
62. Gud som haver 
63. Vår Fader

Innehållsförteckning och nummer på sångerna.

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

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

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

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

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

5. Här är unga käcka viljor.
          C       F       C                        D       G                 C          
1. Här är unga käcka viljor, kläm och raska tag. Vårt banér bär solens tecken och den 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 sva-
rar. 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 2013!!!

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)

22. Du ser mitt hjärta
Dadd9  G9 Asus4          A    D Bm7 G A 
Du, du ser mitt hjärta. Du ser mig inte som andra ser mig. 
Dadd9  G9 Asus4    A             Dadd9
Du, du ser mitt hjärta, den jag verkligen är.
G     Asus4     A   Dadd9 G Asus4   A       D
Du ser mig sån som jag är, och du har mig så kär. 
G       Asus4   A        Bm7  Em7        D/F# Asus4 A
Med dig kan jag va´ mig själv, och du ler när du ser mig. 
Fadd9  Bb9 Csus4       C  F Dm7 Bb C
Du, du ser mitt hjärta, du ser mig inte som andra ser mig. 
Fadd9  Bb9 Csus4 C          Fadd9
Du, du ser mitt hjärta, den jag verkligen är.
(Cajsa Tengblad; Utgiven för SAU:s Barnkörläger 2013, kontakta Kristine Catoni 036-306174)

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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andakts- och lovsånger
23. 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
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)
 
24. 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)

25. förlåt
C  Dm              F  Gm7
Förlåt, ett viktigt ord som borde sägas mer. Förlåt, det lilla ordet kan vända upp och ner.
C  Dm             Gm7 A7 Dm (A7+5)
Förlåt, på det som var så omöjligt och svårt. Så våga säg förlåt!
 Dm
1. Jag och mina kompisar kan leka och ha kul, 
Gm7
men plötsligt händer nåt som gör att nån blir sur
Dm          Gm7 A7   Dm   A7+5 
Sånt är så skönt att kunna göra något åt och få säga sitt förlåt.
2. Gud är ingen domare som dömer dina fel.
Han förlåter gång på gång, även om det blir en del.
Så inte bara en, nej sjuttio gånger sju, ska du förlåta vännen nu.
(© Frida Elmgren; Utgiven för SAU:s Barnkörläger 2011, Kontakta Kristine Catoni 036-30 61 74)
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26. gud han har kontroll!
Refräng:
D7                          G      D7                G                  D                D/F#            G             
Gud han har kontroll, det spelar ingen roll om det går upp eller ner. Han alltid till dej ser. 
A        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 Kristine Catoni 036-30 61 74)

27. gud har alla lika kära
C                                                           G/B                      F                                    G
Det spelar ingen roll var i världen du bor, det kvittar var du kommer ifrån på denna jord.
                     C                                 G/B                F                                G
Spelar ingen roll vad du gillar för mat, kvittar vilka ljud du formar till ditt prat.
                         Am7                      G/B                   C                      F
Det är dags för alla män´skor att förstå, släta eller skrynkliga utanpå.
             C        G                 F       G7               C
Vår Gud, har alla lika kära, alla lika kära har Gud. 
C            G/B                        F             Am7                   G          
Höga hus,     stad full av ljus,     bussen går var femte minut, ja så kan det se ut. 
C    G/B                       F        Am7             G G7
Skogens sus,       vägar av grus,        vilda djur står vid stugans knut.
       A7             D      A/C# 
Det spelar ingen. Det spelar ingen roll var i världen du bor, 
         G          A
det kvittar var du kommer ifrån på denna jord. 
        D   A/C#         G   A
Spelar ingen roll vad du gillar för mat, kvittar vilka ljud du formar till ditt prat. 
           Bm7  A/C#       D      G
Det är dags för alla män´skor att förstå, släta eller skrynkliga utanpå. 
           D         A                  G        A7      D
Vår Gud har alla lika kära, alla lika kära har Gud
(Ulrika Lindman; Utgiven för SAU:s Barnkörläger 2013, kontakta Kristine Catoni 036-306174
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28. Gunga
C F          G           C  F       G Em7 Am7    Dm7 G7
//:Gunga, spela fotboll och sjunga, göra roliga miner och bada i sol.
C        F     G7    C            F          G7         Em7  Am7    Dm7  G7
Trolla, starta TV:n och kolla, gå balansgång på muren och spela fiol.
Dm7     G        C  Am7     Dm7    G     C
Sen när kvällen kommer lägger jag mig ner, stänger ögonen och ber.
Dm7   G         C    Am7              Dm7 G     Dm7    G
Tackar Gud för livet och allting som jag fått, och i morgon vad gör jag då förnåt? ://

Gunga, spela fotboll och sjunga, göra roliga miner och bada i sol.
Trolla, starta TV:n och kolla, gå balansgång på muren och
           G7         C          F   C
spela fiol för Gud, va cool, ha kul.
(© Ulrika Lindman; Utgiven för SAU:s Barnkörläger 2012, kontakta Kristine Catoni , 036-306174) 

29. Han är stor
            C                           F            C             G7         2:a C
//: Han är stor han är bäst honom gillar jag mest. Jesus.://
             F            G               Em   Am    Dm               G7            C
När jag vaknar på morgonen så vet jag, när jag är med mina kompisar så vet jag.
             F                    G             Em     Am                D          -7    G7 
När jag lägger mig på kvällen så känner jag att han är med mig hela da´n. 
(Lotta Bengtsson; Utgiven för SAU:s Barnkörläger 2003, kontakta Kristine Catoni , 036-306174)

30. Hos Dej
            D                 Am                     D7                G
//:Jag får vá hos Dej, jag får be till Dej, jag får lovsjunga ditt namn.
           Gm                         D                Em                 A7    2:a D
Du har tid med mej när jag söker Dej, min Herre, min Gud.://
(Leif  Lundberg © Life music)   
 
31. I ditt hjärta vill han bo
            D     D7/F#                 G7       E      D            Asus
1. Med fart och med fläkt och med ett härligt sväng sjunger vi i vårt gäng.
A7  G7     E        D        Bm7      Em7   A7
Vi vill berätta om Gud som är vår vän den bästa vän man nånsin kan få.
      G7        D          D7/F#           G D
Om du är ensam han finns alltid där. Om du är ledsen tröstar han dig. 
     G7   E          D         Bm7 Em7      A7
Om du funderar vill han ge dig råd han är den bästa vän man nån´sin kan få
                     G7      E         D Bm7  G7      A7    D
Refr. Inte sitter han bara uppe i det blå tittar ner på oss då och då. 
       G7        E          D   Bm7      Em7        A11
Nej nära, så nära vill han gå i ditt hjärta          vill han bo.
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2. Med fart och med fläkt och med ett härligt sväng sjunger vi i vårt gäng.
Vi vill berätta om Gud som är vår vän den bästa vän man nånsin kan få.
När allt är glädje han skrattar med dig. Han vill umgås, dela din dag. 
Om allt är mörkt så vill han ge dig ljus han är den bästa vän man nån´sin kan få.

            G7        E       D       Bm7         Em7                A11                   D
Coda. Nära så nära vill han gå i ditt hjärta, bom, bom, bom, vill han bo.
(Lena Fasth; Utgiven för SAU:s Barnkörläger 2013, kontakta Kristine Catoni 036-306174)

32. Innan bön
Bb  F/A                        Gm          -/F       Ebmaj7  Bb/D     
1.Du får komma till Jesus, och han ska ta hand om dig min vän.
Cm9     Bb/D         Ebmaj7      F sus4        F F/A  
Vad som än händer så finns han hos dig. Hur du än mår så älskar han dig.   
2. Knäpp nu hop dina händer och be en bön till Gud som bryr sig om dig.  
Vad som än händer så finns han hos dig. Hur du än mår så älskar han dig.
Bb
Du får komma till Jesus.
(Helena Gatås; Utgiven för SAU:s Barnkörläger 2012, kontakta Kristine Catoni , 036-306174)

33. 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)

34. Jag är en UV
 E E7 A
Jag är en Uv (är en uv), det vill jag vara. 
 E Cm Gm H7
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 H7 E 
med i ett gäng som funnit kärleken från Gud. 

 H7 A E
1. Vi är skapade av Gud vi är unika
 H7 A E
vi är älskade av Jesus varje UV.
 H7 A E
Ifrån bibeln får vi lära oss att leva 
E7 A H7 E A E 
så som Gud vill Han har en tanke med vårt liv. 

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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35. 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)

36. Medvind 2012
G F/G     C/G              
1.Nu är jag äntligen här, med vinden i ryggen och vind i mitt hår
G    F/G
En känsla av frihet jag får
G F/G C/G            
Nu är jag äntligen här, får känna hur allting vibrerar av liv
G   F/G          C/G
Hjärtat slår hårt där jag står
C D/C    Eb/C            F/C          
Jag andas in, andas djupt, för jag vill njuta av varje minut
         G         D                        Am7  C            
Refr. Oh-oh-oh Nu är livet som bäst när vi får va här tillsammans du och jag
G D                  Am7      C       D           
Oh-oh-oh Runt en eld varje kväll
G D        Am7           C           
Oh-oh-oh Leva livet i sol och regn och röklukt och allt som hör livet till
G D                      Am7        C    D
Oh-oh-oh  På Medvind

2.Nu är jag äntligen här i denna Guds skapelse, 
tänk att just jag är en juvel som Han spar
Nu är jag äntligen här, på denna plats, 
ja gemensamt vi står och sjunger TACK till vår Far 
Jag tar ett steg, tar ett till, tillsammans med Gud för jag hör honom till 

Bb              F       Eb   Bb/D  
Men när dagar kommer som inte är enkla
Bb             F       Eb   Bb/D  Bb
Och när jag behöver en hjälpande hand
Ab   Eb/G
Hissar jag segel och litar på Jesus att Han ger 
       F            G     Ab                                   Bb  Bb    C
mig vinden i ryggen och visar mig åt vilket håll jag ska styra min färd JUST NU!
(© Sara Vittgård)
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37. 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 Kristine Catoni 036-30 61 74) 

38. titta!
E                   D/E                          A                                              B                   E
Titta! Vilken häftig blomma! Jag undrar vad han tänkte när han skapade den? Titta! Vilken
D/E                  A                 E/G#  F#m7 B11
underbar färg! Vilken fantasi Gud har!           
E                  D/E                A                                            B                   E                  D/E
Titta! Vilken liten myra! Jag undrar vad han tänkte när han skapade den? Titta! Vilken fin 
             A                  E/G#  F#m7 B11
apelsin! Vilken fantasi Gud har!
        A               E  B                 C#m7        A                     E         B  A                  E/B
Och se på dig själv, se vad Gud skapat. Jag undrar vad han tänkte på!? Fingrar och tår, och 
Cdim     C#m7 A                  E              B
lockigt hår.       Vilken fantasi Gud har!
(© Sara Vittgård)

39. 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 Kristine Catoni 036-30 61 74)
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40. 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)

41. 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 Kristine Catoni 036-30 61 74)

42. 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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43. 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)

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

45. 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)

46. Du vet väl om att du är värdefull
D                         Em          A7                       Hm 
Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu.
Gmaj             F#sus             F#7             Hm (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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47. I din närhet
D   A/C#     Hm7 E    G/A A D A/C# Hm7 Em G/A
//: I din närhet, I din närhet, I din närhet, i din närhet.
A/G    F# Hm7         F#      H
Där vill jag va, där vill jag va, Gud.
H/D# Em   G/A        G/D  D
Vid ditt hjärta, i din närhet varje dag. ://

A/G F#m Hm7        F#m      H
Där förvandlas jag, där förvandlas jag.
H/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)

48. 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)

49. 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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50. 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)

51. 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)

52. 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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53. 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)

54. 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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55. 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)

56. 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)

57. 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)

58. 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

59. 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!
 

60. 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

61. 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)

62. 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    
            

63. 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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