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En helt ny värld
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UV-scoutläger 2014

Lägergård: Lägerchef: Tid:

1. Ringenäs                               gustav ek, signe ivansson                            24-29/6

2. Råås gåRd                              aRne CaRlsson, CeCilia siCkeldal                24-29/6

3. eggdal, MaRstRand               Johan hugosson, laRs sJöbloM                    24-29/6

4. sJöholMen, RydaholM           Monika WeRneRsson, henRik sveningsson   23-28/6

5. långseRuM                             ellen MaRtinsson, FRedRik noRdquist         24-29/6

6. viiks gåRd                              andReas nygåRd, saMuel nystRöM               24-29/6

7. skuggebo                               soFia svennboRg, eRik stRåhle                     24-29/6

8. noRRavi, östeRbyMo              RiCkaRd staRk, siMon vittgåRd                    24-29/6

9. Ryden, Fegen                        alFRed gustavsson, esteR davidsson            24-29/6
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UV-läger är bra för hälsan

Undersökningar visar på att vi blir friskare och lever längre om vi sjunger tillsammans med 
andra. Det som händer är att vissa hormonnivåer ökar i kroppen som gör att du känner 
lugn och ro. Blodtrycket sjunker också och immunförsvaret stärks. Detsamma gäller att 
vara ute i naturen, det ger också positiva effekter för hälsan. Stressen minskar, blodtrycket 
sjunker och hjärnan stimuleras.  

Att vara ute i naturen och att sjunga tillsammans med andra, låter det bekant? Och det 
är ju ändå bara några av de saker som vi gör på UV, och inte minst då på UV-scoutläger. 
Dessutom arbetar vi tillsammans i patrullen, träffar nya kompisar och lär oss mer om Gud 
och livet. Att lära känna Gud innebär ett friskare liv på insidan, och inte minst ett liv som 
fortsätter där jordelivet tar slut! 

Kroppen har en fantastisk förmåga att återhämta sig, om vi bara låter den göra det. På sju 
år byts cellerna i kroppen ut. Gamla celler dör och nya celler tar deras plats. På så sätt kan 
man säga att vi blir nya människor vart sjunde år. Det kanske inte är helt sant i alla 
bemärkelser, men det är en fin bild på hur vi människor kan utvecklas och leva i en ständig 
förändringsprocess. I Efesierbrevet talas det om den gamla och den nya människan. Vi 
uppmuntras att lämna den gamla människan bakom oss och klä oss i den nya människan 
efter Guds bild, det vill säga Jesus. Se till att ni förnyas i ande och förstånd, står det. 

Dags för Ett Nytt UV-LägEr!

Foto: Gustav Malmborg
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Jag hoppas att sommarens UV-läger ska få vara en plats av förnyelse för både ledare och 
scouter. En plats där vi inte bara klär oss i den gröna skjortan och fleecetröjor utan också 
klär oss i den nya människan. Jag tror att det handlar om att vi lite mer blir de människor 
som Gud har tänkt att vi ska vara. Det är det som är att bli den nya människan. Och jag 
tror att UV-lägret är en utmärkt plats att göra detta på. Och glöm inte att njuta av ute-
aktiviteterna och att stämma in i sångerna – det mår vi bra av. 

Jag har fått frågor om UV-scoutgrupperna i Afrika, därför bad jag den nye scout-
koordinatorn Laiton Ncube skriva en hälsning med en rapport från UV-scoutarbetet i 
Zimbabwe. Den finns med här i ledarhandledningen. 

STORT TACK till alla lägerchefer, intendenter, ekonomiansvariga, gårdskarlar och gårds-
kvinnor, UV-scoutledare och alla ni som ställer upp med ideella insatser på våra UV-
scoutläger – jag är övertygad om att resultatet gör stor skillnad i Guds rike. 

KRISTUS HAR SEGRAT -  
VI KAN SEGRA!

Jonas Abrahamsson 
UV-scoutkonsulent

Foto: Joanna Palquist



6 

Temat för årets UV-läger, En helt ny värld, 
rymmer många bottnar. Frågorna som berör 
integration och möten mellan olika kulturer 
en av dessa bottnar. Min första association 
när jag hörde rubriken gick till 
Uppenbarelsebokens bilder av en framtid 
med ”en ny himmel och en ny jord” (Upp. 
21:1). Till en början kan dessa framstå som 
två skilda världar där den ena bottnar i en av 
vår tids största sociala utmaningar, medan 
den andra skissar på ett framtida 
eskatologiskt scenario. På ett sätt väsens-
skilda – men på ett annat sätt så hör de 
ihop. Och det är just denna samhörighet, 
detta möte mellan två världar, som jag tror 
rymmer något av evangeliets skönhet, 
utmaning och hemlighet.

Integration och inkarnation
Det som utgör evangeliets kärna och centr-
um är Jesus Kristus, och det storslagna i att 
Gud i Honom blir människa, att Gud blir en 
av oss. För några är det världens vackraste 
budskap, för andra ohyggligt 
provocerande. Bara tanken på att Gud 
skulle bli människa var i sin samtid hädisk, 
stötande och otänkbar. Att påstå något 
sådant var en skandal, och det är mot den 
bakgrunden vi kan förstå folkets iver att se 
Jesus korsfäst.

Det avancerade ordet för detta är inkarna-
tion (latin ”förkroppsligande”). Utan det 
faller hela den kristna tron ihop som ett 
korthus. Inkarnationen lär oss något om 
vem Gud är, och hur Gud handlar. Den lär 
oss också något om vad efterföljelse och 
kristet liv handlar om: att synliggöra vem 
Gud är, att i relation till sin omvärld bli 

”Gud med kött på” (jmfr. Inkarnation) som 
någon beskrev det. Det låter sig inte göras 
på distans, utan det är i våra liv och genom 
vårt handlande vi gestaltar och ger kropp åt 
vad vi tror: Visa mig din tro utan gärningar, 
så skall jag med mina gärningar visa dig min 
tro” (Jak. 2:18). 

Om distans inte är ett alternativ, då är när-
het nödvändigt för att kunna ”ge kropp” åt 
evangeliet. Grejen med genuin närhet är att 
den behöver vara ömsesidig, varför 
inkarnation inte kan frikopplas från 
integration. När Jesus blir människa, då 
blir han det fullt ut. Han delar våra villkor, 
inte som en charad, utan på riktigt: ”Han 
ägde Guds gestalt men vakade inte över sin 
jämlikhet med Gud utan avstod från allt 
och antog en tjänares gestalt då han blev 
som en av oss. När han till det yttre hade 
blivit människa gjorde han sig ödmjuk och 
var lydig ända till döden, döden på ett kors” 
(Fil. 2:6-8). 
I Jesus inkarneras inte bara Gud, utan Gud 
integreras också rakt in i vår värld. Gud 
står inte avmätt på distans och berättar om 
en annan verklighet, utan Gud delar vår 
mänsklighet.

EN helt ny värld
Låt oss återvända till början, till de till synes 
spretiga bilderna av nuvarande sociala 
utmaningar och den avlägsna himmelska 
visionen och konstatera att de har med 
varandra att göra, för vårt sätt att bemöta 
integrationens utmaning behöver förankras i 
den bibliska förståelsen av ett inkarnerat och 
integrerat evangelium. 

skILDa VärLDar?
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Då är integration, mångkultur, eller vad vi 
väljer att kalla det, inte ett problem. Det är 
en del av, och förutsättning för, en ny 
himmel och ny jord: ”Sedan såg jag, och se: 
en stor skara som ingen kunde räkna, av alla 
folk och stammar och länder och språk” 
(Upp. 7:9).

Det som är vårt mål, vår dröm och vårt 
hopp är en evighet där vi lever tillsammans 
i EN ny värld. I en tid som i mångt och 
mycket upplevs som splittrad är de goda 
nyheterna att vi rör oss mot en evighet där 
det som skilt oss åt förlorat sin makt över 
oss: ”Nu är ingen jude eller grek, slav eller 
fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus 
Jesus” (Gal. 3:28).

Det är i den riktningen vi rör oss, och även 
om dess fullbordan högst troligt hör 
framtiden till så får vi vara med och för-
kroppsliga vem Gud är, hur livet i hans 
efterföljd ser ut och låta den kommande 
världen anas. I mötet med varandra, i 
samtalen runt eldarna, i lek och allvar, i 
Bibelstudier och Lägerbål så kan vi ana 
konturerna av det rike som kommer. Därför 
är de läger som ni nu är på väg in i en del av 
något mycket, mycket större.

Mikael Celinder 
Förbundssekreterare
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tHE aLLIaNcE cHUrcH IN ZImbabwE
NatIoNaL scoUt work
Introduction 
The Alliance church in Zimbabwe has a 
vibrant ministry namely scout work which is 
done in most of the churches. I Pastor 
Laiton Ncube being the national coordi-
nator of the scout work stay in Gweru in a 
small area called Senga and that where l am 
pastoring a church assisting also 
Chirumanzu church (rural area about 150km 
from Gweru) which we planted in 2010. I 
also work with the Sunday School ministry 
at national level whereby l organize the 
teachers trainings at district and national 
level including some camps. I have been 
into this children ministry for 15years now.
Purpose
1. Win people for Christ, by helping 
them to become personal believers.
2. Impart knowledge about the 
environment and teach them how to live 
accordingly.
3. Stimulating them to be responsible 
and doing life skills training.
4. Train them about Basic Facts on 
HIV/AIDS.
5. Counseling sessions

Some of the groups have planned to revive 
them especially in the rural area where most 
of the children are orphans and infected 
with HIV/AIDS as they are so discrimina-
ted from others as some end up being street 
kids. Some no longer going to school but 
being used on herding the cattle.
in urban areas these child headed families 
they abuse each other as young as they are, 
boys sleeping with girl at their teen ages 

which cause STIs infections and other 
sickness. This is because they are no longer 
going to school and being abandoned by 
their relatives.
I am also the chairperson of Midlands 
Children’s hope Center which deals with 
children in the streets. In Gweru they are 
120 street children and we have 14 who 
goes to school at secondary level and 
primary level. Some are now at the 
University. The ones who are interested to 
go to school, we accommodate them at a 
boarding house where they stay together, 
no longer going in the streets.  The purpose 
of this organization is to re-unite them with 
families or relatives, rehabilitation, 
counseling, doing some life-skill projects.
Scout Leaders
We have about 34 trained leaders and 42 
help leaders from all the branches. The 
work is going well, as we are reviving the 
work again, we strongly believe that the 
work will be big. We are also having a 
national board committee for the scout 
work in Zimbabwe. District have 
sub-committees.

Activities
1. Bible Study
2. Leadership seminars/workshops
3. Tracking signs
4. Patrol system
5. Counseling sessions
6. Visit Organizations such as:
        - Old people’s homes
        - Mudavanhu Zimcare Trust
        - Jairos Jiri school
        - Zimbabwe Prisons Service
7. National Camps
8. Itinerary visit for me as a director  
              to all areas.
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9. City centers clean-up campaign.
10. Bible lessons
11. District outings
Note: We are also appealing with you to 
be in partnership whereby we share ideas, 
programs and other activities, including 
exchange programs that will be visiting each 
other maybe once in two years. 
I was once in Sweden for the camp from 
25 July to 18 August 2007. I was very much 
encourage to see many young people who 
love the Lord.
Challenges
• The scout department does not have 

some funds, especially for the materials; 
We are using the green book “TACZ 
SCOUT MANUAL” that was compi-
led by Gerd Pettersson. Would like to 
make some re-print so that every scout 
group will have the manuals.

• Funds to help orphans, child headed 
families with the school fees in order 
for them to continue schooling.

• Scout uniforms, scarf, ropes, strings 
etc.

• No funds to start some projects in 
order for this scout work to be 

• sustainable and self reliant.

My other goal is to go start scout work in 
Malawi as we did with the Bible College. My 
ministry is to work with a child that’s where 
l feel God has called me into. Every child 
must be tuned to Jesus and give his or her 
life to the Lord. In Malawi there are many 
children you see in the streets and homes as 
it s economy is too low.
Good News correspondence school which 
we had before was of a great help to child-
ren.
Now our economy is worsening whereby 
the life of a child is at risk, especially a girl 
child who are sexually abused by strangers 
and most by relatives. Most children are no 
longer going to school. 

bethel asseMbly sCout gRoup

Pastor Laiton ncube

nation sCout diReCtoR
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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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tack!

Tack från barn och ungdomar i norra 
Mocambique: 
Samuel, Quintio, Benito och Adriano har 
fått hjälp med skolmaterial. De går alla sista 
året på Escola Profisional i norra Mocambi-
que.  Här har var och en fått fem kollegie-
block, två pennor, sudd, linjal, pennvässare 
och ett paket färgpennor.  De går på en 
praktisk utbildning där man lär sig antingen 
jordbruk/fiske eller snickeri. Skolan är en 
internatskola. De elever som är för fattiga 
att betala skolavgifterna kan få ett fattig-
domsintyg som ger dem rätt att gå och bo 
på skolan gratis. Många av dessa ungdomar 
kämpar jättehårt för att få ihop pengar till 
allt annat man kan behöva; skolböcker, tvål, 
kläder, skor och sängkläder. Vissa år har 

barnen kunnat få hjälp  med sådana saker, 
andra år endast med skolmaterial. 
Samuel är jättetacksam för hjälpen han fått. 
Quintio instämmer och säger att han troligt-
vis skulle ha börjat stjäla för att kunna få råd 
att köpa sina skolböcker, om han inte fått 
hjälp från Sverige.  Han studerar snickeri. 
Benito gillar sakerna han fått och tackar så 
mycket. Adriano håller med och påminner 
oss om att han faktiskt fått hjälp alla sina 
tre år på skolan. Samuel läser jordbruk . På 
skolloven har han hjälpt bönderna i trakten 
att hacka på deras åkrar. På så sätt har han 
fått lite betalning så han kunde köpa sig 
stövlar som man måste ha på jordbruks-
utbildningen. De andra tre utbildar sig till 
snickare. 

för alla pengar ni samlade in vid förra årets UV-scoutläger. När allt räknats samman 
blev det 284 950 kr– ett fantastiskt resultat. Och det kan ju inte bli annat än bra när 
så många entusiastiska, kreativa och godhjärtade UV-ar och ledare bestämmer sig: 
vi har det så bra i Sverige, nu vill vi vara med och hjälpa barn i andra länder – barn 
som behöver vår hjälp. Här nedan kan ni läsa och få några exempel på vad pengarna 
användes till.  
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Tack från barn och deras mammor i 
södra Tchad
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 dör inte så ofta när de föder sina 
barn som tidigare. Och fler barn överlever. 
Men det är svårt att klara livhanken i detta 
fattiga land och många lever i hungersnöd 
under vissa perioder av året. Ibland regnar 
det för lite och ibland för mycket och då 
blir inte skörden så stor så att maten räcker. 
Många barn dör av diarréer och undernäring 
är vanligt. 
Det jobb som hälsovårdsteamet gör betyder 
jättemycket i dessa fattiga byar på lands-
bygden. Att det kommer någon som bryr 
sig om de små människorna och deras 

problem. De talar om hur man förebygger 
olika sjukdomar och hur viktigt det är med 
rent vatten. De visar hur man kan ge barnen 
vatten med socker och salt i för att före-
bygga att de blir uttorkade vid diarréer. I 11 
byar jobbar man intensivt med att informera 
mammor om hur de håller sina barn friska. 
Trots det är det ca 16,6% av barnen som 
lider av undernäring och 7,9% som har diar-
résjukdomar. Så det gäller att vara uthållig 
och inte ge upp – gamla seder och bruk kan 
vara svåra att komma åt. Kan man dessutom 
inte läsa och skriva så är det extra svårt att ta 
till sig ny information. 
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Tack från förskolebarn i Sydafrika
En av dom två förskolor i Sydafrika som fick 
extra hjälp tack vare alla pengar som sam-
lades in på UV-lägren förra sommaren var 
Praise förskola. I höstas fanns där 25-talet 
barn, nu är det lite färre. För pengarna har 
köpts in spis, kylskåp, köksredskap, mat och 
leksaker. Nu får barnen två mål fin mat varje 
dag. Marcus Bernström berättar efter ett be-
sök i mars: Det var uppmuntrande att höra 
Nurse berätta om barnen som med hjälp av 
maten gått upp i vikt. De orkar mer och har 
lättare för att lära sig. De flesta av barnen har 

tonårsföräldrar, och den största gruppen är 
ensamstående mammor. Ytterst få har jobb, 
de flesta går själva i skolan. Har man tur kan-
ske en farmor eller mormor kan hjälpa till att 
se efter barnen på eftermiddagen. 
Med enkla medel var förskolelokalen peda-
gogiskt uppdelad så att varje hörn hade sina 
egna aktiviteter. Och det fanns pussel och 
lego att leka med bl a.

Här kan ni se hur barnen har det på Praise förskola.
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Barnen äter med god aptit.. Majsgröt är alltid gott!
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scoutinvest
10-12/10 Långserums Fritidsgård
För ledarscouter födda - 01 eller tidigare.
Anmälan till SAU, jonas.abrahamsson@sau.nu 
036-30 61 73 senast 10/9. Pris 475:-

       Växtverk

kUrsEr ocH  arraNgEmaNg

Steg I 

26-28/9 Klinta, Bottnaryd
För alla födda -99 eller tidigare.              

Steg II 

14-16/11 Långserums Fritidsgård
Fortsättningskurs 

Steg III

Prel. 13-15/3 2015, Bäckalyckan,  
Vaggeryd 
Fortsättningskurs 
Anmälan till SAU,  
jonas.abrahamsson@sau.nu 
036-30 61 73, senast 10/9. 
Pris 375 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.



21 

LägErINsamLINg 2014

Barn hjälper barn

Scoutläger i sommar igen – härligt! Att bo i tält en vecka, träffa ledare och scouter, 
laga mat över öppen eld, fantastiska lägerbål, att dela med sig av Guds ord och att 
få vara med och hjälpa andra barn och vuxna till ett bättre liv – det måste vara en av 
sommarens höjdpunkter. 
Nedan följer information om barn i tre länder som vi vill lyfta fram lite extra – 
barn med stora behov. 
Vi har delat upp insamlingsprojekten så att varje lägerområde fokuserar på ett 
särskilt insamlingsprojekt. 

Barn i Centralasien - 
Lägerområde 1-3
En del barn drömmer om 
att få gå i skola. Tänk att få 
lära sig att läsa och skriva! 
För Nazir i Centralasien har 
det blivit mer än en dröm.  
Hans mamma och pappa 
fick aldrig gå i skola. De fick 
båda börja arbeta redan när 
de var små. De växte upp 

i fattiga familjer och alla 
måste hjälpa till för att det 
skulle finnas mat på bordet. 
Det var inte alla dagar det 
fanns något att äta. Inte 
fick de några bra jobb hel-
ler. Kan man inte läsa och 
skriva finns inte så mycket 
att välja på. Bara jobb som 
ger dåligt betalt och som 
sliter på kropp och hälsa. 

Men Nazir går i skola och 
han drömmer om att en 
gång få ett bra jobb så att 
han kan hjälpa sin mamma 
och pappa till ett bättre liv. 
Den som har utbildning 
har fler chanser i livet. ”Jag 
kommer att klara mig bra” 
säger Nazir och viftar med 
sin penna som ett trollspö.

SAM stödjer ett arbete med mobila skolor i Centralasien. Skolorna är till för ett folkslag som lever som 
herdar och flyttar med sina djur mellan olika platser. I de 40 mobila skolor som finns får mer än 500 barn 
möjlighet att lära sig läsa och skriva samtidigt som de kan bo kvar hos sina föräldrar. 
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Barn i Sydafrika 
Lägerområde 4-6
Följ med så besöker vi några 
olika förskolor i Sydafrika. 
Vi besöker först barnen på 
förskolan i Gutshwa. De 
är idag väldigt glada. Tack 
vare pengar som samlades in 
förra året på UV-lägren får 
nu barnen två mål mat om 
dagen, gröt till frukost och 
även till lunch men då också 
tillsammans med spenat och 
ibland lite köttfärs. Barnen 
sitter på små plastmöbler när 
man äter. För att maten ska 
kunna lagas på förskolan har 

man också köpt in den köks-
utrustning som behövs. Och 
pengarna har även räckt till 
lite leksaker men det finns 
behov av ytterligare lekmate-
rial. Förskolan håller till i en 
sliten kyrkolokal där barnen 
sitter direkt på golvet när 
de leker. En ny kyrka håller 
dock på att byggas. De flesta 
barnen har bara en mamma, 
som är i tonårsåldern. Det är 
inte lätt att försörja barn när 
man själv knappast är mer 
än ett barn och i många fall 
också arbetslös. 
På förskolan i Pinare träffar 

vi på barnen när de står i fru-
kostkö. Barnen får frukost 
och lunch på förskolan och 
för många av barnen är detta 
den enda maten de får. Flera 
av dem kommer från fattiga 
hem. Det är ca 300 barn på 
förskolan uppdelade i ålders-
grupper. Det är stora barn-
grupper på 40-50 barn och 
förhoppningsvis finns det i 
alla fall två förskollärare i en 
sådan grupp. Det är en härlig 
atmosfär på denna förskola 
med bra personal och vetgi-
riga barn.

SAM stöder ett förskollärarprogram i Sydafrika med 80-talet förskolor som har anknytning till Allians-
kyrkan i Sydafrika. Utbildning av förskollärarpersonal ingår samt stöd till två specifika förskolor med stora 
behov. 
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Barn i Mocambique 
Lägerområde 7-9
Tänk dig att du är 14 år och går i fjärde klass 
i skolan. Kanske skulle det kännas lite pin-
samt. En fjortonåring borde ju gå i åttan. Ja, 
så hade det förmodligen varit här i Sverige. 
Men Falado Fernando i Mocambique går 
bara i fyran. Han är lång och smal, iklädd en 
blå, ganska sliten t-shirt när vi möts. Han 
har stora variga sår på sina ben. Falado bor 
med sin mamma och två systrar. Pappan 
har dött för längesedan. Mamman har inget 
jobb utan försörjer sig på det hon odlar på 
åkern. Det ger henne och familjen mat, men 
inte mycket pengar i handen. I Mocambique 
måste man åtminstone kunna köpa anteck-
ningsblock, pennor, pennvässare, linjal och 
suddgummi för att få gå i skolan. Det har 
inte Falados mamma haft råd med och det 
är därför han har fått vänta så länge med att 
gå i skolan. Nu är han jätteglad för att han 
får lära sig läsa och skriva. Hans favoritämne 

är portugisiska även om jag märker att han 
inte är så bra på det än. Han pratar mycket 
hellre sitt eget språk makhuwa. Falado vill 
bli polis. Det känns så i hjärtat säger han. 
Falados skola har 350 elever i fem klasser. 
Ettan och tvåan har lektion i ett hus av 
cement. Deras klassrum har bänkar med 
bord framför. Man sitter fyra på varje bänk. 
Läraren står framme vid svarta tavlan och 
skriver. I ettan är det 150 barn, i tvåan 75. 
Trean, fyran och femman har sina lektioner 
i ett hus som ser ut som en lång hydda. Det 
är gjort av lera och har ett grästak. Klass-
rummen har bara några trästockar man kan 
sitta på. De som inte får rum på dem får 
sitta på marken och då kan det hända att 
myrorna kommer och biter dem i baken. 
Trean och fyran har ca 50 barn i varje klass. 
I femman är man bara 23. Att det blir färre 
och färre barn beror på att föräldrarna inte 
har råd, eller att barnen måste vara hemma 
och hjälpa till. 

SAM stöder organisationen Lamukani i norra Mocambique. De hjälper bland annat barn som inte har 
råd att köpa det skolmaterial som behövs för att få gå i skolan, ger läxhjälp och skoluniformer mm.
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Inledning
Temat för årets bibelstudier är “En ny värld” 
och kretsar kring frågor som invandring, 
mångkultur och inkludering. Temat kan syfta 
på att komma till ett helt nytt land, att upp-
täcka något nytt hos en annan människa eller 
att få upp ögonen för Guds rike. I bibeln 
finns exempel på människor som utvandrat, 
invandrat eller tvingats fly. Abraham och 
Sara utvandrade till Kanaan, Israels folk 
flydde från Egypten, Josef och Maria tog 
med sig den nyfödde Jesus och flydde också 
de till Egypten. Många av de första kristna 
fick fly eller gömma sig på grund av sin tro. 
Frågan om invandring och mångkultur är 
ständigt aktuell i vårt samhälle, och därför 
vill vi ge UV-scouterna en möjlighet att 
fundera kring detta. Syftet är i första hand att 
visa på alla människors lika värde och att alla 
har något att bidra med till scoutgruppen, 
samhället och kompisgänget.
Det finns också en koppling till en särskild 
bibeltext i dramat. Denna görs genom att 
aktualisera berättelsen om Josef från Gamla 
testamentet. Josef hamnade mot sin vilja i ett 
nytt land (Egypten) då han såldes som slav 
av sina bröder. Varje dag läser berättaren 
upp en text om Josef. Denna återspeglas 
sedan i dramat genom Johanna som får vara 
med om liknande upplevelser som de Josef 
hade. Kanske förstår scouterna i din patrull 
den här kopplingen direkt och kan reflektera 
kring den, kanske gör de inte de. Då kan 
du försöka hjälpa dem, eller så väljer du att 
fokusera på de andra frågorna och 
bibelverserna istället.  
VIKTIGT: Om det finns scouter i din kår/
patrull som har erfarenheter av krigs-
drabbade områden eller av att vara flykting 
så är det viktigt att ha uppsikt över dessa 
scouter då de kanske kan reagera på 
dramat eller samtalet efteråt.  Prata då ihop 

er i ledargänget om hur ni hanterar detta. Låt 
en ledare som har god kontakt med scouten 
det gäller fråga hur hon eller han upplevde 
dramat så att scouten inte behöver hantera 
sina upplevelser ensam. Det är också viktigt 
att inte någon av scouterna med 
invandrarbakgrund känner dig utpekad i 
samtalet i patrullen (eller efteråt), inga elaka 
kommentarer eller mobbning tolereras. Säg 
ifrån direkt, bestämt och med respekt både 
för den som säger något olämpligt och den 
som blir förolämpad.
I SAU:S verksamhetsplan slås det fast att ”Vi 
vill ta utmaningen att älska sin nästa som sig 
själv på stort allvar varför vi vänder oss emot 
objektifiering och diskriminering på grund 
av t.ex. kön, religion, etnicitet, sexualitet eller 
funktionshinder.” Det innebär att ingen ska 
behöva känna sig kränkt på grund av att man 
exempelvis kommer från ett land med en 
annan kultur eller religion. Verksamhets-
planen säger också att ”Vi vill ta vara på 
erfarenheter i mötet med andra kulturer, och 
vi vill ta ansvar genom att värna det globala 
perspektivet.” Vi hoppas att årets bibel-
studier kan uppmärksamma dessa frågor på 
ett sätt som gör att mötet med andra kulturer 
upplevs som något positivt istället för 
främmande och obehagligt.
I UV-scouts handlingsplan finns en mål-
sättning att uppmärksamma bön på ett 
särskilt sätt de närmsta åren. Det görs bland 
annat i detta drama genom karaktären 
Johannas vardagliga och avslappnade 
inställning till bön. För henne är det inget 
konstigt att be till Gud, inte ens högt när 
andra människor kan höra. Uppmuntra gärna 
UV-scouterna att fundera kring bön och hur 
vi ber. Reflektera gärna också tillsammans i 
ledargruppen hur man kan hjälpa scouterna 
till ett enkelt och vardagligt sätt att använda 
bön som ett samtal med Gud. 

INLEDNINg tILL bIbELstUDIErNa
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snäll och vill allas bästa. Han verkar ibland 
lite mesig och hamnar lätt i bakgrunden, men 
när du hänger med honom ensam så märker 
man att han är en kille som funderar mycket 
och har väldigt mycket bra att ge. 
 
Sofia är en väldigt spontan tjej. Hon har alltid 
något på gång och slänger ur sig sina ideer 
innan hon har hunnit tänka igenom dem. 
Man kan tycka att hon verkar lite hård på ut-
sidan, men på insidan är hon väldigt snäll och 
mjuk. Hon tycker om att umgås med Stefan 
för med honom vågar hon vara sig själv. 

Samtidigt är det klassfest i Lägeronesien, ett 
land långt ifrån Lägerryd. I detta land bor 
Johanna. Hon älskar att dansa, släppa loss 
och ha roligt tillsammans med sina vänner. 
Johanna älskar färgglada kläder och vågar 
uttrycka vem hon är. Gud är en väldigt viktig 
del av Johannas liv. Hon pratar med honom 
om det mesta, både om det som är  roligt och 
det som är jobbigt.

Under lägret ska ni få följa Stefan, Sofia och 
Johanna hur de träffas och vad som händer 
då. 

Rekvisita och scen:
Klassrum

Första kvällen:
Rekvisita: Långsam kärleksballad, ösig dans-
musik 
Roller: Stefan, Sofia, Johanna, klasskompisar 
(tips: fråga ett gäng ledarscouter om de kan 
vara med och agera klasskompisar på discot 
första kvällen och klassfesten sista dagen)

(Musik till klassfesten spelas i bakgrunden, 
förslagsvis långsam kärleksballad, stämningen 
ska var rätt så stel. Tänk ett mellanstadie-
disco. Lägerrydsdiscot stoppas och vi flyttar 
över till Lägeronesien. Där är klassfesten 
röjig och alla som är med släpper loss med 
allt de har. Go stämning och musik med 
mycket trummor)
Berättaren: 
Ikväll är det klassfest på Lägerrydsskolan. I 
Lägerryd bor två vänner, Stefan och Sofia. 
De har känt varandra sedan dagis och kan 
prata om allt. De går i samma klass och 
brukar också gå på UV tillsammans.

Stefan är en ganska blyg kille. Han är väldigt 

LägErINVIgNINgEN/
första kVäLLENs LägErbÅL

Till dramagruppen
Årets drama handlar om Stefan, Sofia och 
Johanna. Stefan och Sofia har känt varandra 
sedan barnsben och går i samma klass. 
Johanna kommer från ett annat land 
(Lägeronesien) och tvingas sedan att fly till 
Lägerryd med sin familj. Första kvällen får 
vi se deras respektive klassfester och se att 

dessa skiljer sig rätt rejält åt, därefter får vi 
följa hur Johanna kommer till sin nya klass i 
Lägerryd. 

Arbetsgruppen: Linn Bergström, Samuel 
Rydin, Stina Persson, Mikael Nilsson och 
Jonas Abrahamsson.  
Illustrationer: Lovisa ”Peppe” Andersson.
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Dag 1
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Rekvisita: 
I Lägerryd: Radio, bord och stolar 
I Lägeronesien: Liggunderlag, kudde och 
stolar, väskor.
Roller: Berättare, Stefan, Sofia, Sofias 
pappa, Johanna, Johannas mamma, 
Johannas pappa. 

Berättare: I Lägerryd sitter Stefan och Sofia 
fikar efter skolan, Stefan och Sofia skat-
tar och småpratar om vad som har hänt i 
skolan.
Sofias pappa: Scchhss….lyssna på radion
(Berättaren) Radion: “Pling: Dagens 
Lägernyheter. I Lägeronesien har en konflikt 
trappats upp som har tvingat stor del av 
befolkningen på flykt. Det tidigare väl-
bärgade landet har nu problem med både 
mat och vatten och de som flyr hittar 
ingenstans att bo.”
Sofia: Vad menar dom med det som sades 
på radion, pappa? 
Sofias Pappa: Lägeronesien är ett land 
på andra sidan jorden som har haft det 
väldigt bra, men på sista tiden så har de 
som bestämmer i landet inte kunnat komma 
överens som har gjort så att de som bor i 
landet inte längre har det så tryggt och bra 
som vi har det. Många människor har fått 
lämna sina hem och fly till andra länder. 
Sofia: Oj va hemskt! 
Berättaren: Samtidigt i Lägronesien har 
Johanna precis gått och lagt sig. Johannas 
föräldrar vet inte vad de ska göra och 
vänder sig till Gud.
Johannas Mamma: Vi måste göra något, 
det är inte säkert här längre.
Johannas Pappa: Nej, vi måste ge oss 
av. Kan vi inte be tillsammans att Gud ska 
hjälpa oss komma till en bra plats där vi kan 
få det bättre än här.
Johannas Mamma: Jo det gör vi. 
Johannas Pappa: Gud, vi ber att du ska 
hjälpa oss. Vi vill bo någonstans där vi inte 

behöver vara rädda, och där vi kan leva 
tryggt som familj. Tack för att du alltid är 
nära oss och vill hjälpa oss i våra liv.

(Föräldrarna väcker Johanna….)

Johannas pappa: Vi måste ge oss av, det är 
inte säkert för oss att vara kvar här längre.
Johanna: Men vadå?! Alla mina kompisar 
då, och skolan och….
Johannas pappa:  Jag vet! Det är lika svårt 
för oss allihopa, våra arbeten, vår släkt och 
våra vänner, hela vårt liv finns ju här. Men 
vi måste faktiskt tänka på vår säkerhet! 
Johannas mamma: Pappa har rätt 
Johanna, vi måste faktiskt ge oss av. 
Johannas pappa: Det är bäst att vi åker på 
en gång!

(De packar ihop sina väskor, ta med sig 
ALLT och beger sig iväg. De går runt 
publiken och kommer till slut tillbaka till 
scenen vilket då är i Lägerryd.)
Berättaren: Johanna tycker det är väldigt 
jobbigt att de ska lämna Lägeronesien. Hon 
är orolig för vad som kommer hända med 
släkten och vännerna som är kvar i hem-
landet. Samtidigt känns det jobbigt att 
komma till ett nytt land, där hon inte 
känner någon. Hur ska det blir att börja en 
ny skola? Kommer hon få några nya vänner? 
Johannas mamma: Det här måste vara 
Lägerryd, titta här är huset vi ska bo i. 
Johanna: Jag vill tillbaka hem! Det här är ju 
inte alls som hemma.
Johannas pappa: Men vi har ju precis 
kommit hit, vi får ge det lite tid. Det är sent 
och vi har rest länge, kommer kännas bättre 
imorgon när vi har fått sova. Vi går och 
lägger oss. 
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Bibelberättelse (berättaren läser denna 
direkt efter att dramat är slut)

Josef såld som slav, brödernas avund-
sjuka
Det finns väldigt många människor som 
precis som Johannas familj har blivit 
tvingade att lämna sitt land. I Bibeln finns 
en berättelse om en pojke som hette Josef. 
Han blev också tvingad att lämna sitt hem-
land, precis som Johanna. Josef hade många 
bröder. En dag fick Josef en väldigt fin 
jacka av sin pappa som hette Jakob. Josefs 
bröder blev avundsjuka eftersom Josef var 
sin pappas favoritson och brukade få fina 
presenter. Josef pratade också om hur han 
hade haft drömmar där hela hans familj 
bugade sig framför honom. Detta gjorde 
bröderna ännu mer arga på Josef och en 
dag slog dom ner honom och sålde honom 
som slav. När bröderna kom hem sa de till 
deras pappa Jakob att Josef blivit dödad av 
ett något farligt djur och visade Josefs kläder 
som de tagit från Josef och rivit sönder. 
Jakob blev mycket ledsen när han trodde att 
Josef hade dött. Det blev en lång och jobbig 
resa för Josef, och till slut hamnade han i ett 
nytt land han aldrig varit i förut.  Han såldes 
på en slavmarknad till en man som hette 
Potifar. I morgon får ni höra hur det blev 
för Josef i det nya landet, och ni får också 
veta hur det kommer att gå för Johanna i 
Lägeryd. 

Samtalsfrågor
• Vad var det som hände i dagens drama? 

• Kan du tänka på någon liknande situation 
i ditt liv då du har suttit hemma som Sofia 
och Stefan och sett på TV eller hört på 
radio om liknande grejer som det som 
händer Johannas familj ute i världen? 

• Johannas föräldrar ber till Gud när de 

inser att de är i en svår situation. Har du 
något exempel på när du har bett Gud om 
hjälp med en situation som känns 
väldigt jobbig?  

• Hur skulle du känna om du var tvungen 
att lämna allt som var bekant och tryggt 
och flytta någonstans långt bort precis som 
Josef i bibeln fick göra och som     Johanna 
i dramat gör? Hur skulle det vara att lämna 
ditt hem, dina kompisar och din skola?     

• Josef såldes för av sina egna bröder för 
att bli slav. Hur du någon gång upplevt att 
du blivit sviken av någon som står dig nära? 
Att någon annan satt dig rejäl i klistret? Hur 
kändes det?     

• Josefs bröder är avundsjuka på honom och 
det blir det som till slut tvingar bort Josef 
från dem? Har du upplevt avundsjuka någon 
gång? Hur tycker du att det är att umgås 
med en person som är avundsjuk på dig 
eller som du är avundsjuk på?

Bön
Tack Gud att du har lovat att alltid vara mig 
nära. När saker är enkelt men också när det 
är tufft. Hjälp mig att lita på dig och hjälp 
mig att alltid söka min hjälp hos dig. Gud 
beskydda mig och mina nära och kära från 
svåra saker. Låt den här världen få bli en 
bättre plats att bo på så att människor inte 
behöver lämna sina hem, kompisar och 
skolor för att fly.
Amen

Minnesvers
“Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i 
din hand.” (Ps 139:5)

Utmaning
Nästa gång du tycker att någon har något 
som inte du har. Istället för att tänka på vad 
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du inte har, försök kom på något som du 
faktiskt har och är tacksam över.
Aktivitet
Om du skulle vara tvungen att lämna ditt 
land och flytta till ett annat land där du inte 
har någon aning om vad som finns. Vilka 
fem grejer skulle du ta med dig? Motivera!

Kvällsandakt 
Gud är alltid med oss! Johannas familj 
vände sig till Gud med den jobbiga situa-
tionen de hamnande i och med kriget. Du 
kanske inte har upplevt krig på det sättet 
som de gör men du har säkert saker i ditt 
liv som kännas som riktiga krig. Saker du 
får kämpa med jättemycket för att klara av. 
Som kristen får man tro på att Gud är med 
i allt det som är enkelt i livet men också och 

kanske speciellt i det som är jobbigt. Där 
vill han vara med och uppmuntra och ge 
trygghet. Om du kan tänka på något som 
du tycker är jobbigt och svårt så kan du lita 
på att Gud vill vara med och hjälpa dig med 
det. Han blir jätteglad när vi vänder oss till 
honom och ber till honom. I Joh 14:1 står 
det: “Känn ingen oro. Tro på Gud och tro 
på mig”. Det kan vara skönt att istället för 
att gå runt och oroa sig för något lämna det 
i Guds händer. Då kan man be en bön där 
man säger exempelvis ”Gud, du ser det här 
som jag tycker är så jobbigt. Jag ber att du 
ska ta hand om det, hjälpa mig med det så 
att jag slipper gå runt och vara orolig för 
det”.
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Ledarscout:                   
Dagens bibelberättelse handlar om Josef 
som av sina bröder blir såld som slav till ett 
handelståg med ismaeliter på väg till 
Egypten. Tjugo siklar silver var han värd.
Anledningen till detta var att Josef hade 
drömt saker som gjorde hans bröder 
uppretade. I drömmen hade han till exempel 
sett hur solen, månen och stjärnorna böjde 
sej för honom, vilket symboliserade att hans 
familj skulle underordna sej honom. Detta 
skulle senare i Josefs liv visa sej vara en sann 
dröm som handlade om vad Gud planerade 
för honom.
När Josef säljs som slav är inte detta slutet. 
Den motgång som Josef tvingas genomlida 
skulle inte ha sista ordet. Gud ville något 
annat med honom. För bröderna var han 
värd tjugo siklar silver, men för Gud var han 
värd oändligt mycket mer.
Trots den förnedring som Josef tvingades 
genomlida när han såldes som slav kunde 
Gud använda den svåra situationen för att 
uppfylla sin plan med Josefs liv. Längre 
fram i veckan ska vi se hur det gick till.
Mot slutet av sitt liv kunde Josef säga till 
sina bröder som hade gjort honom så illa: 
Ni ville mej ont, men Gud har vänt det till 
något gott (1 Mos 50:20).

Att gå igenom svårigheter är aldrig roligt. 
Att av olika orsaker behöva uppleva sorg, 
hot eller orättvisor är det svårt att se någon 
mening med, och det är inte säkert att det 
behöver finnas någon sådan heller. Men 
oavsett vad vi går igenom kan Gud 
använda det för att i det långa loppet skapa 
något gott av det. Allt det vi lär oss genom 

svårigheter kan vi, när vi minst anar det, ha 
stor nytta av. Efteråt är vi exempelvis ofta 
mer förberedda än innan att hjälpa andra 
människor som går igenom samma sak. Det 
är lättare att känna igen sig, och vi kan då 
visa vad som hjälpte oss genom det svåra.
Även fast vi ibland går igenom saker som 
gör att vi känner oss betydelselösa och 
mindervärdiga har vi fortfarande ett oändligt 
högt värde för Gud. Det värde som andra 
människor klistrar på oss behöver inte säga 
sanningen om oss. Bara Gud vet sanningen 
om oss och vad vi kan betyda. 

Samtalsfrågor: 
• Vad är egentligen människovärde? Vad 
gör en människa värdefull? 
• Många människor kan berätta om hur de 
upplevt hur Gud hjälpt dem genom svåra 
perioder i livet, har du hört om något sånt 
exempel?
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anteckningar
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Dag 2 
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Rekvisita: Klassrum, Matteböcker
Roller: Berättare, Fröken, Johanna, Stefan, 
Sofia, (ev. klasskompisar)

Berättare: Det har gått några veckor. 
Johannas familj har flytt ifrån sitt land och 
kommit till Lägerryd som ligger djupt i de 
småländska skogarna. Det har varit tufft för 
hela familjen, men nu är de framme. Idag 
så är det dags för Johanna att börja på sin 
nya skola, “Lägerrydskolan”. Där får hon 
komma in i en ny klass. Samma klass som 
Stefan och Sofia går i. 
Det är första lektionen och det är snart 
dags för Johanna att presentera sig. Hon 
tycker i vanliga fall att det är roligt att träffa 
nya människor, men nu känns det väldigt 
nervöst. Det är ingen av de andra som har 
pratat med henne än och hon vet inte riktigt 
om de tycker om henne. Johanna sitter i sin 
bänk och ber Gud att han ska hjälpa henne 
hennes första dag i skolan. 
Fröken: Johanna, kan inte du komma fram 
och presentera dig nu?
Berättare: Johanna går upp och ställer sig 
framför klassen. Hon hör hur några av 
klasskompisarna fnissar och viskar när hon 
går upp, vilket gör Johanna än mer nervös 
än hon redan var. Johanna hälsar som hon 
är van vid att göra, men tydligen brukar man 
inte göra så i Lägerrydskolan för klassen 
börjar skratta åt henne. 
Johanna: (Gör en annorlunda hälsnings-
rörelse, och säger sedan…) Jag heter 
Johanna och jag kommer ifrån 
Lägeronesien. 
Fröken: Tack Johanna, kul att du har börjat 
här i vår klass. 
Berättare: Klockan ringer och berättar att 
skolan är slut för dagen. Alla elever utom 
Johanna skyndar ut ur klassrummet, som 
sitter kvar och forsätter försöka förstå vad 
som står i matteboken. 
(Fröken går runt i klassrummet och plockar 

undan matteboken som är kvar på en av 
bänkarna.)
Fröken: Jag går nu, Johanna. Kul att du har 
börjat i vår klass, vi ses imorgon. 
(Ute i kapprummet kommer Sofia på att 
hon har glömt sin mattebok i klassrummet.)
Sofia: Oj, Stefan, jag glömde min mattebok 
och vi har ju läxa tills imorgon, jag måste gå 
tillbaka och hämta den.
Stefan: Okej, jag följer med. 
(Stefan och Sofia går tillbaka till klass-
rummet där Johanna fortfarande sitter kvar)
Sofia: Någon har snott min mattebok! Jag 
vet att jag lämnade den här! 
Stefan: Oj det var inte bra, var kan den vara 
då? Är det säkert att den inte är i din väska? 
Sofia: Nej jag har letat överallt! Kanske är 
det den nya tjejen som har tagit den? 
(Sofia vänder sig till Johanna)
Sofia: Är det du som har snott min 
mattebok? 
Johanna: Nej jag har inte sett den, men jag 
hjälper dig gärna att leta. 
(Sofia, Stefan och Johanna letar lite, men 
kan inte hitta boken)
Stefan: Sofia vi måste gå nu, jag har 
fotbollsträning snart!
(Stefan och Sofia går ut ur klassrummet, 
Johanna går ut kort därefter.)
Berättaren: På väg hem från skolan så 
pratar Stefan och Sofia om Johanna. De 
kommer på att de nog inte har tagit emot 
henne så bra idag. Sofia har ju till och med 
anklagat henne för att stjäla. Johanna tyckte 
att första dagen i skolan kändes väldigt 
jobbig, det var svårt att komma ny och inte 
känna någon. Johanna går nedstämt ensam 
hem ifrån skolan. 
Stefan: De kanske inte känns så roligt att 
komma in i en ny klass där ingen är snäll 
mot en och på UV så pratar man ju om att 
man ska vara schysst mot alla och behandla 
människor lika.
Sofia: Det är nog bra om vi vi säger förlåt 
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till henne imorgon och frågar om hon vill 
vara med oss. 
Stefan: Ja det gör vi! Hon kanske är 
jättesnäll, hon hjälpte oss ändå att leta efter 
boken.

(Johanna kommer hem) 
Johannas pappa: Hej Johanna, hur var 
första dagen i skolan?
Johanna: Jo det var väl ganska bra.. Fast.. 
Sofia trodde att jag hade tagit hennes 
mattebok.. Tänk om alla kommer tro att jag 
är en tjuv.. 
Johannas pappa: Du är en bra tjej, jag 
vet att du inte har tagit matteboken och de 
kommer de andra förstå det också. Det tar 
alltid lite tid att komma in i en ny klass. Vill 
du att vi ska be tillsammans för det? 
Johanna: Ja det tycker jag! 
Johannas pappa: Gud, tack för att du alltid 
är med oss. Jag ber att du ska hjälpa Johanna 
att få nya vänner och att de ska förstå att 
hon inte har tagit matteboken. Amen
Johanna: Amen
Johannas pappa: Det är ju så fint väder så 
jag tycker vi går och badar i sjön här borta! 
(Eller nåt annat kul som ni kan göra på er 
lägerplats, ex. spela fotboll.)

Bibelberättelse (berättaren läser denna 
direkt efter dramat)
Det gick bra för Josef  i det nya landet. Hans 
husbonde Potifar märkte hur duktig Josef  
var och gjorde honom till sin närmaste man. 
Josef  skötte huset och alla som bodde där 
när Potifar var ute och reste. Men precis 
som Johanna blev oskyldigt anklagad för att 
ha gjort något som hon inte gjort så blev 
Josef  det också. Potifar hade en fru som 
också tyckte om Josef. Lite för mycket 
faktiskt. En dag när Potifar var bortrest kom 
Potifars fru till Josef  och började krama 
honom. Josef  blev förvånad, Potifars fru 
försökte till och med pussa på honom. 

Då sa Josef  till henne att sluta genast och 
sprang därifrån. Potifars fru skrek till 
vakterna i huset att komma. Så sa hon till 
vakterna att det var Josef  som hade försökt 
att tvinga henne att pussas istället för att 
hämnas på Josef  för att han sprang iväg. 
När Potifar kom hem och fick höra vad som 
hänt blev han mycket besviken. Han valde 
att lita på sin fru och Josef  hamnade i 
fängelse, för något som han var helt 
oskyldig till. Imorgon får ni höra hur det 
gick för Josef  i fängelset. 
                   
Samtalsfrågor

• Vad hände i dagens drama?      

• Johanna tycker att det är rätt obehagligt 
att presentera sig för den nya klassen. Hon 
känner ingen och vet inte vad de ska tycka 
om henne. Hur känner du när du ska träffa 
nya människor och presentera dig för dem? 
Roligt? Spännande? Läskigt?      

• Johannas nya klasskompisar skrattar åt 
henne för att hon hälsar annorlunda. Har 
du upplevt att du inte passar in någon gång? 
Hur kändes det?     

• Har du någon gång varit utomlands? Kan 
du tänka dig att börja skola i något av de 
länder som du varit på semester i? Hur tror 
du att det skulle vara?    

• Josef  blir i bibelberättelsen felaktigt 
anklagad för något han inte gjort. Det blir 
Johanna också i sin nya klass.  Har det 
någon gång hänt dig? Hur känns det när 
man blir orättvist behandlad eller oskyldigt 
anklagad?   
   
• Varför tror du att Johanna blir misstänkt 
för att vara tjuv? Varför tror du Josef  blir 
anklagad för att vilja bli ihop med en tjej 
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som redan är gift? Om det är svårt att få 
igång samtalet kan ledaren ge förslag på 
varför det kan vara så.  “Har det att göra 
med att de är annorlunda..?” 

Bön
Gud tack för att du har skapat mig speciell. 
Tack att jag får vara den jag är och att du har 
skapat alla människor olika. Hjälp mig att 
uppskatta olikheter. Att uppmuntra andra 
människor och inte skratta åt dem. Hjälp 
mig att ta hand om människor som
känner sig utanför och udda. Förlåt mig för 
de gånger jag felaktigt anklagat andra. Hjälp 
mig att vara välkomnande och accepterande.
Amen

Minnesvers
“Ni ska lära känna sanningen, och 
sanningen ska göra er fria.” (Joh. 8:32)

Utmaning
Nästa gång du möter en ny människa. Var 
välkomnande. Le mot honom eller henne 
och fråga henne eller honom något så att du 
visar att du bryr dig och är intresserad. 

Aktivitet
Lek ”galenpanna”. Ledaren delar ut en lapp 
som tejpas fast i pannan där det står en 
beskrivning av vem du är, exempelvis ”Jag 
är en gammal tant som nästan är döv”, ”Jag 
har inte tvättat mina strumpor på en 
månad” Alla får en lapp i pannan och går 
sedan runt och pratar med varandra. Man 
kan för att öppna upp för samtal ha en fråga 
man ställer till varandra, exempelvis ”Vad 
har du gjort än så länge under 
sommarlovet?”. När man lekt en stund ska 
alla stå i en ring och gissa vad som stod i ens 
panna. Poängen blir att det är ganska enkelt 
att märka på en kompis bemötande hur de 
uppfattar dig.

Kvällsandakt
Både Josef  i bibeln och Johanna i dramat 
blir felaktigt anklagade. Det är inte så roligt. 
Det är ju inte heller så roligt att bli anklagad 
för något som man faktiskt har gjort. Även 
om det kanske är vad man förtjänar är det 
ingen go känsla. Man kan få en riktigt stor 
klump i magen och känna sig skyldig. Om 
man erkänner kanske någon blir jättesur på 
en. Så är det inte med Gud, han har lovat att 
förlåta allt som vi gör fel bara vi 
erkänner det för honom. Det finns ingen-
ting som du har gjort som Gud inte kan 
förlåta. Han accepterar dig oavsett om du 
snott något på Ica eller om du hittat på 
massa lögner om dig själv. I första 
Johannesbrev 1:9 står det att ”om vi 
bekänner våra synder är han trofast och 
förlåter oss våra synder”. Det är ju super-
lyxigt. Att han någon som förlåter allt. Till 
Gud är vi alltid välkomna. Han vill hjälpa 
oss att leva bättre liv och hur ska han kunna 
göra det om han inte tar emot oss som vi 
är. Med alla dom fel vi gör och allt som vi 
misslyckas med. Gud möter oss alltid där vi 
är på vägen och tar oss vidare. Vi behöver 
inte springa ikapp honom, först bli perfekta 
för att få vara med honom. Han kommer 
till oss och vill ge oss förlåtelse och sedan 
hjälpa oss vidare.

Ledarscout:                   
Josef  har nu hamnat i Egypten. I 1 Mos 
39 står det om hur han blir såld till Potifar 
som var hovman hos Farao (ungefär som en 
kung). Han var nu en ung hebreisk kille i ett 
nytt land, i en ny kultur och bland helt nya 
människor som talade ett helt annat språk.
Men Gud hade inte övergett Josef  utan 
hjälpte honom i den här svåra situationen. 
Josef  blev snabbt omtyckt av Potifar och 
fick ta hand om allt han ägde.
Men precis som det ofta blir när man är 
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ny i ett sammanhang stöter han på svårig-
heter. Potifars hustru var en elak typ som 
flera gånger förförde Josef  och ville ligga 
med honom. När han bestämt sagt nej, får 
hon till slut tag på hans mantel, och kan 
på grund av det anklaga honom för att ha 
velat förföra henne. Han är nu oskyldigt 
anklagad, och kastas i fängelse. Men också i 
fängelset hjälper Gud Josef  och han blir så 
omtyckt av fängelsets chef  att han till slut 
får hjälpa till som fängelsevakt.

Att vara ny är aldrig enkelt. Ibland är man 
ny i ett land, en stad eller en klass, och då är 
det mycket man behöver lära sej och mycket 
som kan gå fel. Man hamnar plötsligt 
tillsammans med människor som man inte 
själv valt och som kanske är väldigt olik en 
själv. Då är det lätt att bli missförstådd, och 
anklagad för saker man inte sagt eller gjort.
Berättelsen om Josef  lär oss en del om det.

Josef  är en tuff  kille som trots de här svårig-
heterna vägrar att ge upp. Han tror på Gud 
och gör hela tiden sitt bästa.
Potifars fru ger oss ett bra exempel på hur 
man inte bör göra när någon kommer som 
ny. Hon är feg och utnyttjar Josefs underläge 
för sin egen skull. Istället kan vi använda 
vårt överläge för att försöka underlätta för 
dem som är nya och inte förstår det som vi 
andra förstår. För Gud har ju alla ett 
oändligt högt värde, och vi får visa det 
genom att behandla varandra med den 
kärlek som varje människa är värd.

Samtalsfrågor:
• Hur påverkar fördomar oss och hur vi 

är mot varandra? 
• Nämn några vanliga fördomar som du 

märkt av. 
• Hur kan man underlätta för kompisar 

som är nya och osäkra? 
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Rekvisita: Klassrum, ev. rekvisita till roliga 
timman
Roller: Stefan, Sofia, Johanna, Fröken, (ev. 
klasskompisar)

Berättaren: Stefan och Sofia går som 
vanligt till skolan tillsammans även idag, de 
småpratar om gårdagen och hoppas att 
något bra tillfälle att be om ursäkt till Jo-
hanna kommer att dyka upp. När de 
kommer in i klassrummet hälsar läraren på 
dem och lämnar över Sofias mattebok.

Fröken: Du glömde den här igår Sofia.
Sofia: Åh, tack. Jag var här och letade efter 
lektionen men kunde inte hitta den då.
(De börjar gå ner mot sina platser)
Stefan: Då var det ju inte Johanna som hade 
tagit den.
Sofia: Nej, du hade rätt igen, precis som 
vanligt. 
Stefan: Där sitter ju Johanna, vi går fram 
och hälsar.
(De går fram mot henne och hör då att hon 
ber.)
Johanna: Tack Gud för att du alltid med 
mig. Jag ber att jag ska få vänner i den här 
nya klassen och att de ska förstå att det inte 
var jag som tog matteboken. Amen.
Stefan: Hör du, hon ber!
Sofia: Va modigt av henne! 
Stefan: God morgon Sofia! 
Johanna: Hej på er!  
Sofia: Va gör du?
Johanna: Äh, jag bad lite bara, det är så gött 
att man kan ha med sig Gud överallt. 
Sofia: Häftigt! ( Det brukar de prata om 
ibland när vi är på uv.?)
Stefan: Du Johanna, vi har något vi skulle 
vilja säga till dig.
Sofia: Ja, asså förlåt det var inte meningen 
att anklaga dig för att ha tagit min mattebok. 
Fröken lämnade tillbaka den till mig nu, hon 

hade visst tagit hand om den.
Johanna: Åh va bra att den kom till rätta! 
Fröken: Sätt er ner så har det blivit dags att 
börja!
Berättaren: Sofia känner sig lättad över att 
situationen med Johanna löste sig, hon hade 
haft en klump i magen på väg till skolan 
över att hon anklagade Johanna. Johanna 
känner sig också lättad, hon är ju inte längre 
misstänkt för att ha tagit matteboken, Gud 
hörde hennes bön.    
Fröken: Stefan och Sofia, ni har väl inte 
glömt att det är ni som är ansvariga för 
dagens roliga timma? 
Sofia: Eeehh, nej givetvis inte. 
Stefan (viskande till Sofia): Det har vi ju 
visst, vi har ju inte planerat någonting alls ju! 
Sofia: Nej jag vet men vi måste komma på 
något snabbt! 
Berättaren: Johanna som har hört vad 
Stefan och Sofia viskar om går fram till dem 
och erbjuder sig att hjälpa till. De 
bestämmer att de ska prata om det på 
rasten.
(Klockan ringer ut, de går ut och ställer sig 
utanför klassrummet)
Berättaren: På rasten berättar Johanna att 
hon har en idé som de skulle kunna göra 
på roliga timman. Någonting som de ofta 
gjorde i Lägeronesien där Johanna 
kommer ifrån. Sofia tvekar lite för vad de 
andra i klassen ska tycka, men efter som 
de inte hade någon bättre idé så kör de på 
Johannas idé. 
(Klockan ringer in igen och de går in och 
sätter sig i klassrummet)
Fröken: Då har det blivit dags för roliga 
timman. Jag lämnar över till er nu då Stefan 
och Sofia.
Stefan: Johanna är med oss också!
(Johanna har någon “dold talang” som tex 
att göra några häftiga danssteg, ett trolleri-
trick, jonglera, stå på händer, berätta roliga 
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historier eller något annat partytrick. Kanske 
kan man vända sig till lägerdeltagarna och 
låtsas att de är en del i klassen och göra 
någon rolig aktivitet som alla kan vara med 
på.) 

(Johanna visar nu sin talang, eller gör någon 
lek tillsammans med klassen.)

Klassen/hela lägret: Applåderar och hejjar 
på. 
(Johanna avslutar och går tillbaka och sätter 
sig vid Stefan och Sofia.)
Sofia: Wooho, du var ju huuuur bra som 
helst ju! Bästa roliga timman någonsin!! 
Berättaren: Fröken avslutar roliga tim-
man och säger tack för dagen. Johanna, 
Stefan och Sofia går tillsammans ut genom 
klassrummet och slår följe hem ifrån skolan. 
De är väldigt glada över att roliga timman 
blev så lyckad och bestämmer att de ska gå 
tillsammans till skolan dagen därpå. 

Bibelberättelse (läses direkt efter dramat)
Josef  satt nu i fängelse. Men Gud var med 
Josef  och fängelsechefen märkte att Josef  
skötte sig bra. Detta gjorde att Josef  fick 
många uppdrag av fängelsechefen och 
han fick det lite bättre i fängelset.  En dag 
kom två nya fångar till fängelset. Det var 
en servitör och en bagare. Det jobbade i 
palatset hos Farao som var kung i Egypten. 
På natten hade bagaren och servitören en 
dröm. På morgonen berättade de om sina 
drömmar för Josef. Och Josef  hade fått en 
förmåga av Gud. Han kunde berätta vad 
drömmarna betydde. Servitörens dröm 
betydde att han skulle få tillbaka sitt jobb 
och slippa vara kvar i fängelset men baga-
rens dröm betydde att han inte skulle få 
komma tillbaka till palatset utan få ett hårt 
straff. Josef  sa till servitören att han skulle 
komma ihåg Josef  när han kom tillbaka till 
palatset, men servitören glömde bort Josef. 

Efter ett tag skötte Josef  hela fängelset och 
bestämde hur allt skulle skötas. Men han fick 
fortfarande inte lämna fängelset utan var 
inlåst tillsammans med de andra fångarna.               

Samtalsfrågor

• Vad hände i dagens drama?  

• Johanna ber ganska ofta. Även i skolan. 
Vad tycker du det? Kan man göra det? 
Brukar du göra det?      

• Josef  hamnar i fängelse men blir upp-
skattad där för det han som han är bra på. 
Johanna blir anklagad för att vara en tjuv 
med sedan upptäcker Stefan och Sofia att 
Johanna verkar vara en bra tjej. Har du 
någon gång gett någon en andra chans och 
blivit positivt överraskad?  

• Johanna räddar Stefan och Sofia när de 
glömt bort att de är ansvariga för roliga 
timmen. Hur känns det när man glömt bort 
att göra något man lovat?  

• I bibeln kan man läsa att Gud har skapat 
alla människor och att alla har en uppgift. 
Vad tänker du att det betyder för dig och för 
människor du träffar?  

• Josef  har en gåva i att han kan tyda 
människors drömmar. Har du funderat på 
vad du har för gåvor och färdigheter? 

• Stefan och Sofia hoppas att det ska bli ett 
bra tillfälle att be Johanna om ursäkt för 
gårdagens missförstånd. Hur känns det att 
be någon om förlåtelse? 

• Stefan och Sofia upptäcker att Johanna är 
en bra tjej som de gärna vill bli vän med. 
Vad uppskattar du hos en bra vän?
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Bön
Gud, tack att jag alltid får be till dig. Oavsett 
var jag är eller vad jag gjort. Tack för att 
du har gett mig speciella egenskaper, saker 
som jag är bra på. Hjälp mig att använda 
dem på bästa sätt. Tack att du är vännen 
som aldrig sviker. Hjälp mig att vara en bra 
vän emot andra och hjälp mig att uppskatta 
andra människor och alltid ge dem en chans. 
Amen

Minnesvers “Jo, att när ni samlas har var 
och en något att bidra med. (1 kor 14:26)

Utmaning
Bli en sån som är bra på att hitta det positiva 
hos andra. Bli en uppmuntrare. Nästa gång 
du ser någon som gör något bra. Säg det till 
honom eller henne. Visst är det kul att få 
uppmuntran? Du kan få uppleva att det är 
minst lika roligt att ge uppmuntran! 

Aktivitet
Josef  i bibeln är bra på att tyda drömmar, 
vad är du bra på för något? Gå ett
varv och säg något du är bra på. Om det 
är svårt man säga något man är bra på kan 
man säga något som man önskar att man 
vore bra på.

Kvällsandakt
Alla är vi bra på olika saker. Josef  i bibeln 
har en gåva att tolka drömmar. Den hjälpte 
både honom och andra. Johanna bidrar 
med något i sin klass som inte fanns där 
sedan innan. När du och jag kommer till 
en plats har vi alltid något att bidra med. 
När Gud skapar dig och mig lägger han ner 
gåvor i oss. Det betyder att ingen människa 
är hopplös. Varken du eller någon av de 
människorna du möter kan man se på som 
meningslös. Gud har inte skapat en enda 
människa till att klara av allt. Nej, han har 
skapat massa, massa olika människor för att 

vi alla ska ha något att bidra med. För att 
vi skulle kunna hjälpas åt och för att vi ska 
ha glädje av varandra.  Ingen är utan gåvor, 
talanger och färdigheter. Inte du heller. I 
Romarbrevet 12:6 står det: Vi har olika 
gåvor allt efter den nåd vi fått. 

Ledarscout:                   
Medan Josef  sitter i fängelset oskyldigt 
dömd, ligger farao (presidenten) i sin säng 
och drömmer obehagliga drömmar. Han 
vaknar orolig över vad han sett i drömmen. 
Sju feta kor kommer upp ur havet. Därefter 
kommer sju smala kor upp och äter upp de 
feta korna. Sju fina ax växer upp i gräset, 
och därefter sju tunna ax som slukar de fina. 
Vad betyder detta? Han kallar till sej visa 
män från hela landet för att få klarhet, men 
ingen kan tyda hans drömmar.
Plötsligt kommer en av dem att tänka på 
Josef  i fängelset. Han kan ju tyda drömmar! 
Han berättar om denne unga hebreiske kille. 
Farao kallar då honom till sej, och mycket 
riktigt kan Josef  tyda drömmen, eller som 
Josef  själv uttrycker det: Inte jag! Utan 
Gud skall ge farao ett lyckosamt svar. Det 
kommer nu sju goda år då allt kommer gå 
bra för landet. Sedan kommer sju dåliga år 
som kommer att präglas av djup fattigdom. 
Därför bör farao tillsätta någon som styr 
upp en insamling av resurser under de goda 
åren för de fattiga åren som kommer. Farao 
blir glad och imponerad av Josefs förmåga, 
och ger honom i uppdrag att vara styresman 
för hela Egypten.

Att lära känna andra människor är 
spännande. Det hör till att man då och då 
upptäcker helt nya sidor och talanger hos 
både sej själv och sina vänner. Gud har gett 
oss alla olika gåvor som kan betyda mycket 
för andra människor. När vi lär känna oss 
själva och varandra upptäcker vi nya saker, 
nya spår av Gud hos oss själva och i 



42 

varandra.
När Josef  blir inkallad till farao är han en 
oskyldigt dömd fängelsekund. När han 
lämnar farao går han därifrån iklädd fina 
kläder och smycken som Egyptens 
nytillträdde styresman. Varför? Därför att 
farao hade upptäckt Guds gåva till Josef. 
Det berodde också på att Josef  frimodigt 
ville använda sina gåvor i sitt nya land.
Du och jag är utrustade av Gud. 
Utmaningen är att inte låta fördomar på 
grund av ursprung eller annat styra hur vi 
ser på varandra, utan leta reda på allt det 
vackra som Gud lagt ner i våra liv, för att till 
slut kunna utbrista: Wow, det här visste jag 
inte om dej! Och ibland till och med: Wow 
det här visste jag inte om mej!

Samtalsfrågor:
• Vad betyder det att vara utrustad av Gud?
• Vilka gåvor tror du att Gud har utrustat 
dig med?
• Hur får man reda på vad man är bra på 
och hur man kan tjäna Gud och andra män-
nisor med hjälp av de gåvor/egenskaper 
man fått? 
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Dag 4
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(Josef  kungens närmaste man)
Rekvisita: Klassrum, 
Roller: Berättare, Sofia, Stefan, Johanna, 
Fröken

Berättaren: Nästa morgon i skolan så är det 
klassinfo första lektionen. Stefan och Sofia 
sitter som vanligt bredvid varandra. Johanna 
kommer in i klassrummet och är på väg att 
sätta sig på sin vanliga plats, men Sofia ser 
det och ber henne sätta sig med dem.
Sofia: Kan du inte komma och sitta med 
oss? Det skulle vara kul ifall du ville det 
tycker jag!
Johanna: Jo det vill jag gärna (Johanna drar 
sin stol till Sofia och Stefans plats)
Berättaren: Fröken kommer in i klass-
rummet och börjar berätta om att det snart 
är dags för nästa klassfest och att klassen 
måste välja ut några som kan tänka sig att 
vara festfixare. 
Fröken: Finns det några frivilliga som vill 
sitta med i festgruppen?
Sofia (skriker ut, utan att räcka upp 
handen): Jag vill! Jag och Stefan brukar ju 
planera våra klassfester. Kan inte vi få göra 
det igen? 
Fröken: Jo det får ni gärna göra, men det 
skulle vara bra att ta med någon annan i 
gruppen med. 
Sofia: Jag vet! Jag vet!! Vi tar med Johanna 
också. Hon är perfekt för det här tror jag!.. 
Är du på eller? Kom igen nu!! 
Berättaren: När Johanna blir föreslagen att 
få vara med i festgruppen skiner hon upp 
och blir alldeles varm inuti. Tänk att Hon 
har fått vänner som vill att hon ska vara 
med! Dessutom ska hon få planera en fest 
som är bland det roligaste hon vet! 
Johanna: Jo det vill jag jättegärna! 
Fröken: Perfekt! Ni tre kan få gå iväg en 
stund i eftermiddag och planera festen ihop. 

Berättaren: Senare på dagen får Stefan, 

Sofia och Johanna gå iväg ihop för att 
planera festen. Igen av dem har kunnat 
koncentrera sig så bra under dagen. De har 
mest suttit och tänkt på hur kul de ska få ha 
senare när de planerar festen. 
Stefan: Har ni några idéer för vad vi ska 
göra för fest?
Sofia: Det skulle vara bra om vi kunde 
komma på ett roligt tema.
Stefan: Ja, typ någon maskerad. 
Sofia: Precis! Sen måste vi hitta på något så 
att klassen vågar dansa lite mer..
Johanna: Brukar inte alla dansa?
Stefan: Nej, oftast så vågar ingen det. 
Johanna: Oj. När vi hade klassfest i 
Lägeronesien så dansade alla. 
Sofia: Åå, det skulle vara superkul om det 
kunde bli så här med ju!! Kan vi inte ha en 
sån fest som ni brukade ha?
Stefan: Jo det låter jättebra!! Kan inte du 
visa oss hur ni brukar dansa? 
Johanna: Okej, så här brukar vi dansa på 
våra fester. (Johanna visar några enkla dans-
steg) Kom igen, haka på nu! 
Berättaren: Stefan och Sofia försöker lära 
sig Johannas danssteg, men det går väl inte 
superbra. Men de skrattar och har roligt 
under tiden i alla fall. Ingen av dem har 
någonsin haft så roligt på en festplanering.
Sofia: Vad glad jag är att du har börjat i vår 
klass, Johanna!
Stefan: Ja det är verkligen jättekul och den 
här festen kommer bli hur bra somhelst.
Johanna: Det tycker jag med. Kan vi inte be 
lite?
Sofia: Jo det gör vi! 
Johanna:  Tack Gud att vi har blivit så bra 
vänner och för att vi har haft en så rolig 
stund tillsammans. Vi ber att hela klassen 
ska tycka att festen blir riktigt 
rolig. Amen
Stefan och Sofia: Amen
(De springer tillsammans glada därifrån.)
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Bibelberättelse (läses direkt efter dramat)
En natt hade Farao, som kung i Egypten, 
en mardröm. När han vaknade kallade han 
till sig sina tjänare och begärde att de skulle 
berätta vad drömmen betydde. Men ingen 
kunde förstå vad drömmen ville säga. Då 
kom Faraos servitör på att han träffat Josef  
i fängelset och att Josef  hade förmågan att 
berätta vad drömmar hade för uttydning. 
Farao kallade till sig Josef  och berättade sin 
dröm och Josef   förklarade vad drömmen 
ville säga, och det var att man var tvungen 
att spara mat i stora lador eftersom det 
skulle bli dåligt väder så att man inte kunde 
odla någon mat. och så blev det också några 
år senare. Tack vare att Josef  gjorde detta så 
klarade sig Farao och allt folket som levde i 
Egypten från att svälta när det blev 
hungersnöd i landet. Farao blev mycket 
imponerad av Josefs sätt att tyda 
drömmen så han gjorde Josef  till ledare för 
hela projektet med att spara ihop mat i de 
stora ladorna. Så gick det till när Josef  blev 
släppt ur fängelset och fick ett jobb hos den 
egyptiske kungen. 
                   
Samtalsfrågor
• Vad handlar dramat om? 

• Johanna får nu vara med Stefan och Sofia. 
Har du någon gång varit med om att bjuda 
in någon i ditt gäng som inte varit med 
förut? 

• Johanna blir jätteglad när hon inser att 
Sofia och Stefan vill ha med henne i fest-
planerargruppen. Hur känner du när det 
märks tydligt att dina kompisar verkligen vill 
ha med just dig? 

• Josef  i bibeln får uppleva en del tuffa 
grejer men blir sedan Faraos närmsta man 
och får använda sina gåvor för stora syften 
precis som Johanna får göra i fest-

kommittén. Gud har stora planer för våra liv 
och lägger ner drömmar och längtan i oss.  
Vad drömmer du om att få göra i ditt liv? 

• Sofia är en tjej som är väldigt spontan. 
Hon gör och säger saker som det känns rätt 
för stunden. När fröken frågar vem som vill 
planera festen är hon inte sen att anmäla sig 
som frivillig. Stefan är lite mer eftertänksam. 
Han tänker först och pratar sen. Har du 
funderat på om du tycker att du är mer som 
Sofia eller som Stefan? Eftertänksam eller 
spontan?  

• Något av det roligaste Johanna vet är att 
gå på fest. Vad är det roligaste/bästa du vet?     

Bön
Gud tack för att du har skapat alla männ-
iskor. Tack för att du har skapat mig och 
alla mina kompisar. Tack att jag ta emot av 
dina gåvor varje dag. Hjälp mig att komma 
ihåg att det är du som har gett mig en massa 
saker. Hjälp mig också att ge andra. Till 
exempel genom att bjuda in andra och att 
bry mig om andra. Gud, låt mig få leva efter 
den perfekta plan du har gjort för mitt liv. 
Ta hand om mig och använd mig varenda 
dag. Amen

Minnesvers
Tacka Herren ty Han är god, evigt varar 
hans nåd. (Psalm 107:1). 

Utmaning
I bibeln står det att allt gott vi får, det får vi 
från Gud. Nästa gång du gör något riktigt 
roligt eller får något riktigt bra - försök 
komma ihåg att tänka på att Gud är den 
som har gett dig det här goda.

Aktivitet
Josef  kommer att bli en av landets viktigaste 
personer. Det hade man kanske inte kunnat 
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gissa om man sett honom som slav eller i 
fängelset. Han överraskar. Kör gissa-vem-
leken. Alla får en lapp där de ska skriva 
något om sig själva (gärna något lite 
speciellt) som man tror att de andra inte 
vet. Exempelvis ”jag tycker inte om tacos”. 
När alla skrivit en lapp samlas de ihop och 
blandas. En ledare drar en lapp i taget och 
läser upp. Deltagarna ska gissa genom att 
räkna till tre och sedan på tre peka på den 
personen de tror att det är. Den som skrivit 
lappen får så klart spela med och låtsas att 
den tror att det är någon annan.

Kvällsandakt
Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, 
kommer från ovan från himlaljusens fader, 
hos vilken ingen förändring sker och ingen 
växling mellan ljus och mörker. Jak. 1:17. 
Det finns massa grejer I alla våras liv som 
är är väldigt bra. Många av oss har väldigt 
mycket att vara glada och tacksamma för. 
För kompisar, härligt läger, härligt väder(?), 
roliga dagar, god mat och så vidare. Om 
man tror på Gud och på bibeln så får man 
tro att Gud som är god har valt att ge dig 
och mig allt detta som en present till oss 
för att han tycker om oss så mycket. Och 
om man blir medveten om det så kan man, 
istället för att bara gå runt och vara lite 
allmänt glad och nöjd över det man får rikta 
glädjen och tacksamheten mot Gud. Det 
är naturligt och Gud är alltid nära och kan 
höra på dina tack. Tänk dig att du får dig en 
superfin present och öppnar den och du blir 
jätteglad. Den som gett dig presenten sitter 
brevid och du sitter bara tyst och är glad 
inombords. Jag tror att den som har gett 
oss alla presenter, alla fina gåvor I livet blir 
ganska så glad om vi talar om vår 
tacksamhet för honom. 

Ledarscout:
Farao har nu lärt känna Josef  lite och sett 
vilka gåvor som Gud gett till honom. Han 
var både glad och tacksam för den hjälp han 
fått av Josef  att uttyda hans drömmar. Han 
tänkte att om nu Gud gett Josef  en sådan 
gåva och gett honom så viktig kunskap, vem 
kan då vara klokare än han? Det hela slutar 
med att farao utser Josef  till styresman över 
hela Egypten. Han säger till Josef: Utan din 
vilja skall ingen i hela Egyptens land lyfta 
hand eller fot. Josef  blir en av de viktigaste 
personerna i hela landet.
Farao börjar lita på Josef  och ger honom 
det största förtroende han kunde få, att vara 
faraos närmaste man. Han klär honom i 
fina linnekläder och sätter på honom vackra 
smycken och hans egen ring.

Vilken resa Josef  får vara med om! Trots 
fängelsevistelser och andra motgångar blir 
till slut Josef  en högt uppsatt man i sitt nya 
land. Han blir det för att han finner någon 
som värdesätter honom och det han kan. 
Någon lyssnar till honom. Någon tror på 
honom. Någon litar på honom. Gud har 
trott på honom hela tiden, och det har gett 
Josef  styrkan att fortsätta genom mot-
gångarna. Till slut finns också en människa 
som tror på honom och värdesätter hans 
talanger. En sådan person kan vi också vara 
för varandra. En människa som ser, lyssnar 
och litar på dem som är annorlunda och 
har svårt att platsa. Det krävs ibland mod 
att våga gå mot strömmen, men samtidigt 
kan vi på det sättet vinna vänner som vi inte 
skulle gjort annars.
Har du någon gång gått emot strömmen?
Har du fått möjligheten att berätta om vad 
Gud betyder för dig för någon annan?
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anteckningar
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Berättare: Det har blivit dags för terminens 
höjdpunkt, KLASSFEST! 
(Klassfesten pågår; musik, dans och glädje)
Stefan: Woow, vilken bra fest det blev, jag 
är helt slut nu!
Sofia: Verkligen mycket roligare än förra 
året, tänk att vi får göra samma saker som 
man gör i Lägeronesien också!
Johanna: Jag håller med! Så roligt att ni 
tycker det! Ni är verkligen fantastiska 
kompisar. Jag är så glad att jag fått lära 
känna er! 
Stefan och Sofia: Vi också! 
(Gruppkram)
Berättare: Johanna har fått vara med om ett 
riktigt äventyr. Hon har fått komma till ett 
nytt land och lära känna nya vänner. Det har 
inte bara varit enkelt men det har lärt henne 
mer om vem Gud är och att Han verkligen 
går att lita på. 

Bibelberättelse (läses direkt efter dramat)
Josef hade nu blivit Faraos kompis och 
närmaste man. Han var ansvarig för lagret 
med all mat och delade ut den till alla 
människor som behövde så att ingen 
behövde vara hungrig. Ibalnd tänkte han på 

sina bröder och sin pappa Jakob och 
undrade hur de hade det. Kanske hade dom 
också dåligt med mat? och det hade dom. Så 
Jakob sa till sina söner att åka till Egypten 
för att köpa mat, han hade hört att det fanns 
mycket sparad mat i Egypten. Först kände 
Josefs bröder inte igen honom och Josef sa 
ingenting. Han såg att hans lillebror 
Benjamin inte var med så han beordrade 
sina bröder att resa hem och hämta 
Benjamin om de skulle få köpa mer mat 
av honom. Josefs bröder reste hem och 
hämtade Benjamin och när de kom tillbaka 
berättade Josef för dem vem han var. Först 
blev bröderna väldigt rädda för Josef och 
att han skulle hämnas på dom för att de 
hade sålt honom som slav den där gången 
för många år sedan. Men Josef sa till dem 
att inte vara rädda och det blev istället ett 
stort kramkalas. Bröderna reste glada hem 
och berättade för sin pappa Jakob om allt 
som hade hänt. Jakob tog med sig hela sin 
familj och flyttade till Egypten för att få vara 
tillsammans med Josef, och det blev en stor 
fest när Josef fick träffa sin pappa efter så 
många år. 

Dag 5 aVsLUtNINg
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anteckningar
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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. H som i Helig 
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. Min båt är så liten
32. Kärleken övervinner allt 

33.  Jag är en UV
34. Jag går på livets väg
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)

andakts- och lovsånger
22. H som i Helig
                C                       F       C                              G               C
//: Du är H som i helig, H som i härlig, H som i himmel och hav. Du är H som i helig, 
F        D7/F#  G                         C
H som i härlig, H som i himmel och hav. :// 
      F                  C/E                         D7         G         C
Ja, H som i Herre, H som i HURRA, H som i helt underbar.

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

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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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 Sara Vittgård 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 Sara Vittgård 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 Sara Vittgård 036-30 61 74)
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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 Sara Vittgård 036-30 61 74)

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. min båt är så liten
         D                      F#m7     Bm7        G              D/F#     Em7                     A
Min båt är så liten och havet så stort, men jag är inte ensam för du är med ombord.
       D               A/C#                    G                 D/F#              G                 D/F#       
Du vet om alla grund och skär, du hittar dit där hamnen är. Du håller stadig kurs när 
         A/C#     A
jag är rädd. 
D/F#   G                 D/F#   F#        -/A# Bm7  -/A       G             D/F#               A      
Och en dag kommer jag ända fram till himmelen. Vi ska sjunga så det gungar då min vän. 
D/F#       G
Tänk att du, 
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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 Sara Vittgård 036-30 61 74)

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. min båt är så liten
         D                      F#m7     Bm7        G              D/F#     Em7                     A
Min båt är så liten och havet så stort, men jag är inte ensam för du är med ombord.
       D               A/C#                    G                 D/F#              G                 D/F#       
Du vet om alla grund och skär, du hittar dit där hamnen är. Du håller stadig kurs när 
         A/C#     A
jag är rädd. 
D/F#   G                 D/F#   F#        -/A# Bm7  -/A       G             D/F#               A      
Och en dag kommer jag ända fram till himmelen. Vi ska sjunga så det gungar då min vän. 
D/F#       G
Tänk att du, 

         D/F#           F#      -/A#    Bm7-/A   Gmaj7           A              Bm7   -/A        
redan nu, räckt din öppna hand till mig, så att vi får va tillsammans idag. 
Gmaj7              A                D
Konungarnas Konung och jag.   
(©Ulrika Lindman. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2014. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)

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

33. 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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34. 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)

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
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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)

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 Sara Vittgård 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 Sara Vittgård 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 Sara Vittgård 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)



66 

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)

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.
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                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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