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UV-LägEr 2015!

För många unga människor är friheten 
och flexibiliteten viktig idag. Vår tillvaro 
förändras snabbt med teknikens hjälp. 
Individualiseringen manar oss att själva 
klara av våra liv och kämpa för det vi 
själva drömmer om. Det kan vara eko-
nomisk frihet, oberoende, status osv.  
Det är inte bra att binda upp sig eller 
sin tid, det ger inte flexibilitet och frihet.  
Att organisera sig har blivit omodernt 
och tråkigt. Frikyrkan kan upp-
fattas som oattraktiv eftersom den kom-
mer ur en tradition där man organi-
serade sig och bildade föreningar. Men 
om vi ser på de människor som varit 

med och skapat förändring så var de 
sällan ensamma? Tänk på medborgar-
rättsrörelsen, 
kvinnorättsrörelsen eller frikyrkorörel-
sen. Det var vanliga människor som fak-
tiskt förändrade världen, genom att 
organisera sig. Och de visar att vi kan 
vara med och förändra världen, vi kan 
göra skillnad.  Men vi behöver tydliga 
mål att arbeta mot och vi behöver or-
ganisera oss. Och det krävs en hel del 
organisation för att genomföra ett UV-
scoutläger. Målet vet vi vad det är – att 
barn och unga människor ska få en tro 
på Jesus Kristus. 

KAN VI FÖräNDrA VärLDEN?
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Om vi blir osäkra på vår eller Guds för-
måga under vägen så kan vi läsa ur 
Romarbrevet: Må hoppets Gud fylla er 
med all glädje och frid och ge er ett allt 
rikare hopp genom den heliga andens 
kraft. Vi har en Hjälpare. 

Att förändra världen innebär egentligen 
att förändra människor. Och ofta börjar 
det i det lilla sammanhanget, och hos 
mig själv. Det är något stort att få en ny 
inriktning för sitt liv, när värderingar, 
mål och drömmar får utformas utifrån 
en tro på Jesus.  När någon väljer att 
organisera sig för Guds rike istället för 
att satsa allt på sig själv.

I år handlar bibelstudierna om bön. 
Bönen är ett viktigt redskap i arbetet 
med UV-scout. Förhoppningen är att 
inspirera till ett naturligt och enkelt för-
hållningssätt till bönen. Som ett ständigt 
pågående samtal med Gud. Som föränd-
rar tillvaron. 

Så låt oss organisera för ett UV-scoutlä-
ger som gör skillnad och be om att Gud 
fyller oss med glädje och hopp inför en 
härlig lägervecka.  

KRISTUS HAR SEGRAT -  
VI KAN SEGRA!

Jonas Abrahamsson 
UV-scoutkonsulent

Foto: Joanna Palmquist
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Jesus säger ”låt barnen komma till mig 
och hindra dem inte! Ty Guds rike till-
hör sådana.” Mark 10:14
När det kommer till bön så kan det vara 
svårt att förklara vidden av detta för våra 
scouter, det djupa, det mystiska, det 
enkla och samtidigt så svåra. Men Jesus 
ger en ledtråd i hans ord, att riket tillhör 
barnen. Hur är barn? Vad kan han ha 
menat? Barn är nyfikna, mottagliga för 
nya saker och fortfarande formbara, de 
vill lära sig mer. Goda egenskaper som 
även vi vuxna kanske behöver hitta till-
baka till. 
Men även handlar det nog om enkelhe-
ten, utan krusiduller. Att vi får komma 
till Jesus med alla våra tankar och önsk-
ningar likt ett barn kommer till sina 
föräldrar och säger att den vill ha en hel 
uppsjö av saker mest hela tiden, men 
bara för att de inte får det slutar barnet 
inte att tro på sin förälder eller dess för-
måga att förse det som behövs (om vi 
utgår från en familj i ett typiskt svenskt 
socialt sammanhang).  Men när det kom-
mer till bönen kan ibland vi vuxna lägga 
över våra besvikelser eller upplevelser i 
tron eller av kyrkan på barnen och inte 
låta dem upptäcka Gud själva i sitt sö-
kande. Vi har redan en färdig mall, el-
ler vår erfarenhet som ibland begränsar 
Gud. Tänk om vi kunde låta bönen bli 
en upptäcktsfärd där vi kan lära barnen 
men också deras enkla och självklara tro 
kan lära oss ledare något. 

Vad är bön?
Bön är ett samtal med Gud. Ett samtal 

som inte är begränsat till att jag sitter still 
med knäppta händer efter bibelstudiet i 
min patrull. Bönen kan vara pågående 
hela tiden. Berätta det för scouterna, att 
Gud är närvarande vart vi än är, när vi 
badar, när vi är i patrullen på UV, hem-
ma, i skolan när jag ska sova. Han är all-
tid där och alltid intresserad av mig och 
hur jag har det. Det handlar delvis om 
att berätta om vad jag behöver men även 
om att tacka Gud för att han är stor, för 
att han är med mig, att han tar hand om 
mig när jag är glad och allt är bra men 
även när jag är ledsen och tråkiga saker 
händer. Jag kanske inte alltid känner att 
Gud är nära men jag vet att han lovar det 
i sitt Ord, bibeln. Jag får be för mig själv 
men även för andra. 
Precis som när jag pratar med en kompis 
får jag även lyssna. Gud vill också prata 
med oss. Kanske inte så ofta i hörbara 
ord men i tankar, känslor och ingivelser. 
Och vi får tro att Jesus är intresserad även 
av att möta barnen i deras böner och 
samtal med honom, att det inte krävs en 
vuxen tro för detta. 
Det finns inga särskilda former som mås-
te hållas, t.ex. knäppta händer, blunda 
eller säga Amen på slutet för att Gud ska 
höra. Han ser till våra hjärtan. 
Vi kan få hjälp att be genom lovsånger, 
genom att vara ute i Guds natur, dikter 
och färdigskrivna böner. 
Hur ber vi i patrullen?
Det finns många olika varianter man kan 
testa.
- öppen fri bön, vem som helst får be. Ett 
bra tips är att säga t.ex. att jag börjar och 

Om bÖNEN - Tankar och praktiska tips
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t.ex. ledare 2 avslutar. Däremellan är det 
öppet för vem som helst att be så vet alla 
att det finns en ram för bönen. 
- Popcornbön, ungefär samma som ovan 
(men med ett roligare namn), här är det 
mer korta böner som poppar upp, sam-
ma person kan be flera gånger men alla 
försöker hålla det kort för att alla kan 
känna att man kan delta.
- kläm-bön, man sitter i en ring och hål-
ler varandra i händerna. En person bör-
jar be när denne är klar klämmer man på 
nästa persons hand och bönen går vidare 
runt hela ringen. Man kan be högt eller 
tyst. Man kan även använda ett ljus som 
man skickar runt, när man har ljuset ber 
man och ger sedan vidare till den som sit-
ter jämte.
- Ämnesbön, man kan bestämma att nu 
tackar vi Gud för den han är och för sånt 
som är bra. Sedan kan man bestämma att 
nu ber vi för andra, sedan ber vi för egna 
böneämnen osv. Så hjälper vi scouterna 
att se att det är mer än bara önskningar. 
- Lappar, man skriver sin bön på en lapp 
och om man vill kan man läsa upp den. 
Kan även vara utifrån ämnen: Tack Gud 
för … Vi ber för …
- Rita sin bön
- Sjunga lovsånger

Förbön
ibland är det skönt att be, och det finns 
ett behov av att be, för en person i taget. 
Prata i patrullen om vad förbön är, an-
passa efter åldern och hur patrullen ser 
ut. 
- Ring-förbön, liknande som ovan, alla 
sitter i en ring, gå varvet runt och man 
berättar om det är något man vill ha för-

bön för. Be sedan i tur och ordning för 
den som sitter till höger. Man kan be 
högt eller tyst. När den som ber är klar 
säger den namnet på personer till höger 
som då tar vid och börjar be för den som 
sitter till höger om sig. Osv. osv. 
- Heta stolen, en person som vill ha för-
bön sitter i mitten och denne berättar om 
det är något särskilt som man ska be för, 
om det är ok för personen så lägger alla 
händerna på denne och så ber man högt 
eller tyst för böneämnet. 

Jag tror att en nyckel i att få igång scou-
terna att be är att göra det enkelt. Att vi 
ledare inte ber för långa och krångliga 
böner som de känner att de behöver leva 
upp till. 
Om man gör en runda i gruppen innan 
den ”tydliga” bönestunden börjar och 
alla får säga något de är tacksamma för 
eller vill att vi ska be för så är de ju redan 
deltagare i bönen. Gud hör allt och kän-
ner våra hjärtan. Det är en början att de 
vågar uttrycka något även om det inte är 
direkt bön från början. 
Ett annat sätt att göra det naturligt för 
scouterna och även i andra sammanhang 
är att våga säga till dem ”kan vi inte be 
för detta, här och nu?” om de kommer 
och berättar något om de är ledsna eller 
liknande. Att vi i enskilda stunder med 
scouten gör det naturligt att blanda in 
Gud och bönen, i alla situationer. 

Sara Linnarsson, ungdomspastor  
Gnosjö Missionsförsamling
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Temat för bibelstudierna under årets UV-
scoutläger är bön, vilket är ett ämne som 
lyfts fram i många SAU/SAM-samman-
hang under året. Utan tvekan är det ett 
ämne som de allra flesta skulle betrakta 
som både bra och viktigt, samtidigt som 
det för många av oss är förenat med viss 
komplexitet. Framför allt tror jag att det 
beror på en upplevd dissonans mellan 
lära och liv, teori och praktik. Vi värde-
rar helt enkelt bönen högt, men kämpar 
samtidigt med att låta bönen bli en in-
tegrerad del av våra liv. Jag tycker mig 
möta många för vilka bönen blivit ett då-
ligt samvete, ett ”borde”, likt träningen, 
kosthållningen eller något av de andra 
områden som vi varje (ny)år lovar oss 
själva att ta tag i, men där det ofta rinner 
ut i sanden.

Här finns en spänning som är svår att 
förhålla sig till: å ena sidan behövs både 
viljebeslut och rutiner för att bönen ska 
bli en naturlig del av våra liv, en förank-
ring i något annat än bara känslan som 
drivkraft för bönen. Å andra sidan finns 
risken att bönen blir en isolerad förete-
else, en aktivitet vid sidan av mitt ”van-
liga” liv, som inte har så mycket med vår 
vardag att göra.

Jag tror att den stora utmaningen är att 
låta bönen bli en integrerad och naturlig 
del av livet, ett inte alla gånger välfor-
mulerat och fromt samtal, utan snarare 

ett direkt och ärligt samtal med Gud om 
våra liv och allt vad de rymmer. Ett sam-
tal som ger utrymme för både tacksägelse 
och frustration, tro och tvivel, glädje och 
sorg.
Varför är det viktigt? Jo, för att det är just 
så våra liv ser ut. De är sällan det ena eller 
det andra, utan ofta både och. Vi lever 
i ett spänningsfält, en berg- och dalbana 
av intryck och erfarenheter som gör att 
vi alltid kommer att befinna oss i rörelse 
och förändring. Denna rörelse påverkar 
hur vår bön uttrycks, formuleras och 
praktiseras. 

Detta tror jag är helt i sin ordning, men 
det utmanar vår förståelse av vad bön är. 
Om vår bön har kunnat följa ett givet 
mönster som av någon anledning slås 
sönder, så är det lätt att bönen tystnar ef-
tersom vi berövats ett språk som tidigare 
känts naturligt.
Konsekvensen av detta blir att (vi tror) 
att bönen tystnar när livet inte blir som 
vi tänkt oss. Men är det så? Tystnar verk-
ligen vår bön, eller förändras den?

En Bibelbok som tangerar denna fråga 
är Jobs bok. Jobs bok är berättelsen om 
en framgångsrik och mäktig man vars liv 
slås i spillror när allt han äger och har tas 
ifrån honom. Till en början är Job sak-
lig och nykter och konstaterar att ”Vi tar 
emot det goda från Gud, skall vi då inte 
också ta emot det onda?” (Job 2:9). Trots 

Tala om mED gud
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den misär som drabbar Job så verkar 
hans Gudsrelation till en början till synes 
oförändrad, men det förändras och Job 
uttrycker en sällsynt avskalad sorg och 
frustration och säger: ”Jag äcklas av livet. 
Jag kan inte hålla tillbaka min klagan, jag 
vill ge ord åt min bitterhet” (Job 10:1).

Jobs bok är en lång uppgörelse med Gud, 
och strukturen är påfallande lik en rätte-
gång varför Jobs bok beskrivits som God 
on trial (Gud inför rätta). Jobs bön är 
konfronterande och provocerande, men 
också innerlig och helhjärtad. Där: mitt 
i Jobs processande med Gud, invävt i 
klagan och frustration, så finns de verser 
som ändå tycks utgöra Jobs hopp, mitt i 
allt: Jag vet att min befriare lever och till 
sist skall träda fram på jorden. Här, med 
min kropp, vill jag skåda Gud, ja, honom 
vill jag skåda, jag vill se honom med egna 
ögon, inte som en främling. Jag förtärs 
av längtan.
Trots att Jobs liv slagits i spillror, trots att 
han tvingas omvärdera sitt liv så är Jobs 
hopp inte släckt. Istället drivs han av en 
trotsig och obändig längtan efter Gud. 
Till en början handlar Jobs klagan nästan 
uteslutande om Gud, men kommer med 
tiden mer och mer att riktas till Gud. 
Och just det tror jag är själva nyckeln i 
förståelsen av vad bön är: ord riktade till 
Gud. Ordens riktning tycks viktigare än 
vilka ord som används. 
När vi nu laddar för läger så tror jag 

därför att det viktigaste vi kan lära UV-
scouterna och varandra är vem Gud är. 
Vi vet inte vilken riktning våra eller UV-
scouternas liv tar, och därför är det vikti-
gaste vi har att förmedla vem Gud är. För 
till sist så är det varken vår eller Jobs bön 
som räddar oss, utan den som vi vänder 
vår bön till. När berättelsen om Job går 
mot sitt slut så är Jobs främsta erfaren-
het ett möte med en levande Gud: Förr 
hade jag bara hört om dig, nu har jag sett 
dig med egna ögon (Job 42:5). Alla frå-
gor har inte fått svar, mycket förblir ett 
mysterium, men Jobs tillit till Gud har 
stärkts trots livets skörhet.

Därför: om vår bön ska bli något mer än 
ett dåligt samvete så är behöver vi påmin-
nas om att det är den vi vänder oss till, 
bönens objekt, som är den som föränd-
rar allt. Det är i mötet med Honom som 
allt förändras. Därför kommer alltid vårt 
viktigaste uppdrag som ledare vara att 
leda människor till mötet med Jesus, för 
i det mötet förändras allt. Det är ingen 
garanti för ett enkelt, friskt eller bekym-
mersfritt liv – men det är att möta den 
befriare som lever och till sist ska träda 
fram på jorden. I bönen hör vi inte bara 
om Gud – i bönen får vi likt Job se Ho-
nom med egna ögon.

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

De miljöområden som man kan ar-
beta med på läger är bl a.

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

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

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

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

Ingen kan göra allt - men alla kan göra 
något

Mattias Lindstam

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

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

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

ÅTErKOPPLA TILL LägrET

Lägereko-eko-eko-eko!
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PATrULLUTrUSTNINg

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

q Portionsskopa
q	Träslev
q	Förskärare	
q	Potatisskalare
q	Osthyvel

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

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

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

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

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

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

q	UV-scoutboken
q	Ledarhandledningen

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

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

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

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

LägErrEgLEr

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

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

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

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

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

de oftast med sig en egen kniv. Vi som 
UVscoutledare har här en ansvarsfull 
uppgift att ge rätt ”knivkultur” till våra 
UV-scouter.
-Samla hela kåren under första dagen på 
lägret och förklara vad vi använder kni-
ven till och vad vi inte använder kniven 
till.
-Får man tälja var som helst, eller bara 
i täljrutan? Kanske kan det vara aktuellt 
med ett knivcertifikat för de som har 
gjort knivpunkten i ”Lilla UV-scout bo-
ken”. 
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TACK!

TACK FRÅN SKOLBARN I DE MO-
BILA SKOLORNA I 
CENTRALASIEN
I Centralasien kan nu ännu fler barn få 
sin dröm uppfylld och gå i skolan. Peng-
arna som ni samlade in förra sommaren 
har bland annat använts till att färdigstäl-
la en byggnad så att fler barn får möjlig-
het att komma dit och lära sig läsa och 
skriva. Tidigare fick inte alla barn som 
ville gå till skolan plats, och de som kun-
de komma dit satt utomhus på marken 
medan en lärare undervisade. Nu kan 
skolan ta emot ytterligare 50 glada barn 

och alla kan känna sig trygga inne i en 
ren och säker byggnad.
En pappa till en av eleverna heter Pachi 
Sahib. Han berättar att tack vare skolan 
är barnen de första i sina familjer som lär 
sig läsa och skriva – någonsin. ”Vi vuxna 
kan inte ens skriva våra namn, och nu 
kan våra barn läsa på flera olika språk! 
Ibland får de hjälpa oss när vi har svårt 
att använda våra mobiltelefoner. Vi är så 
glada att våra barn nu kommer att vara 
redo för framtiden och kunna förändra 
sina liv. De får möjligheter som vi aldrig 
haft! 

… alla fantastiska UV-scouter för att ni vill vara med och dela med er av det 
ni har till barn i andra länder som behöver hjälp. Nu har vi räknat alla pengar 
ni samlade in under förra årets läger, och det blev totalt 306 316 kr – ett helt 
fantastiskt resultat! Tänk vad många barn som kommer få det bättre för att ni 
tillsammans bestämt er för att hjälpa dem! Här följer några exempel på vad era 
pengar har bidragit till. 

Imran har kunnat gå i skola tack vare de mobila skolorna UV-scout varit med och samlat 
in pengar till. Han är den förste i sin familj som lärt sig läsa och skriva
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TACK FRÅN FÖRSKOLEBARN I 
SYDAFRIKA
Förskolan i Emalahleni är en av de för-
skolor fått extra hjälp tack vare alla peng-
ar som samlades in på förra sommarens 
UV-scoutläger. Förskolan drivs av Mar-
tha och där går totalt 40 barn, den yngste 
är nio månader och de äldsta barnen är 
fem år. I ett i övrigt ganska trist område, 
strax utanför Witbank i Sydafrika ligger 
skolan som en liten oas. För de flesta av 
barnen som går på skolan är detta den 
enda plats där de har möjlighet att leka. 
För många av dem är det här de får da-
gens viktigaste måltid och för några är 
detta den enda plats där de känner sig 

helt trygga. I Sydafrika saknas förskolor, 
och de som finns är ofta dyra. Därför har 
många föräldrar inget alternativ än att 
lämna barnen ensamma hemma med-
an de arbetar. På Marthas förskola får 
många barn gå fastän deras föräldrar har 
svårt att betala någon avgift. Vart ska de 
annars ta vägen, säger Martha? Tack vare 
sommarens UV-insamling kan nu fler 
barn känna sig trygga hos Martha. För 
pengarna de fått har de nu också kunnat 
sätta upp stängsel runt skolgården, köpa 
in ordentlig köksutrustning och en hel 
del leksaker och pedagogiskt skolmate-
rial. Tusen tack till alla er som var med 
och gjorde det möjligt!

Barnen på Marthas förskola i Sydafrika är väldigt glada över alla nya leksaker och allt 
pedagogiskt skolmaterial de nu kan använda på dagarna!
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TACK FRÅN SKOLBARN I 
MOÇAMBIQUE

Tack för alla skolmaterialspaket vi fått! 
Förra året kunde vi dela ut mer än 400 
paket och i år räknar vi med att kunna 
hjälpa minst 600 barn med skolmaterial. 
Många av de här barnen skulle hoppa 
av skolan om de inte hade fått den här 
hjälpen. Utan utbildning är det jättesvårt 
att få ett bra jobb och man fortsätter att 
vara lika fattig som sina förfäder. Hela 
landet behöver folk med bra utbildning. 
Vad ska man göra när det inte finns några 
läkare, lärare eller sådana som kan bygga 
vägar eller hus? 

Vi har också kunnat hjälpa 30 barn med 
extra lektioner. Det är ju inte så lätt att 
göra läxan hemma när man inte har 

någon vuxen som kan läsa och skriva. 
Många av de här barnen bor hos någon 
släkting, kanske en gammal mormor, ef-
tersom deras egna föräldrar är döda. De 
30 barnen får också mat på centret tre 
månader per år, då det är svårt att få tag 
på mat i byn där de bor. Förra året fick 
många av barnen mässlingen. När man 
varit sjuk är det viktigt att äta ordentligt 
efteråt så man fort blir stark igen, annars 
kan man få andra sjukdomar. Med hjälp 
av era pengar kunde barnen få mat en ex-
tra månad. Alla klarade sig bra och har 
vuxit som normala barn ska göra! 

Tack så jättemycket för er hjälp! Det är ju 
roligt att dela med sig av det man har och 
ni ska veta att barnen blir jätteglada för 
den hjälp de får!
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Många barn i Moçambique har fått ett alldeles eget skolpaket under året. Detta gör att de kan 
fortsätta gå i skolan och ett få bra jobb i framtiden.
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Scoutinvest
9-11/10 Långserums Fritidsgård
För ledarscouter födda - 02 eller tidigare.
Anmälan till SAU, jonas.abrahamsson@sau.nu 
036-30 61 73 senast 10/9. Pris 495:-

       Växtverk

KUrSEr OCH  ArrANgEmANg

Steg I 

25-27/9 Klinta, Bottnaryd
För alla födda -00 eller tidigare.              

Steg II 

13-15/11 Långserums Fritidsgård
Fortsättningskurs 

Steg III

Prel. 11-13/3 2016, Bäckalyckan,  
Vaggeryd 
Fortsättningskurs 
Anmälan till SAU,  
jonas.abrahamsson@sau.nu 
036-30 61 73, senast 10/9. 
Pris 385 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.
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LägErINSAmLINg 2015

Barn hjälper barn

Scoutläger i sommar igen – härligt! Att bo i tält en vecka, träffa ledare och scout-
er, laga mat över öppen eld, gå på fantastiska lägerbål, lära mer om Gud och att 
få vara med och hjälpa andra barn till ett bättre liv – det måste vara en av som-
marens höjdpunkter. 
Nedan följer information om barn i tre länder som vi vill lyfta fram lite extra – barn 
med stora behov. Precis som förra året har vi delat upp insamlingsprojekten så att 
varje lägerområde fokuserar på ett särskilt insamlingsprojekt. 

BARN I MOÇAMBIQUE
Lägerområde 1-3

Tänk dig att du är 14 år och går i fjärde 
klass i skolan. Kanske skulle det kännas 
lite pinsamt. En fjortonåring borde ju gå 
i åttan. Ja, så hade det förmodligen va-
rit här i Sverige. Men Falado Fernando 
i Moçambique går bara i fyran. Han är 
lång och smal och är ofta iklädd en blå, 
ganska sliten t-shirt. Han har stora va-
riga 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 Moçambique måste man åtminstone 
kunna köpa anteckningsblock, 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 han inte hunnit 
bli 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. Årskurs ett och två har lektion i 
ett hus av cement. Deras klassrum har 
bänkar med bord framför. Man sitter fyra 
på varje bänk. I årskurs ett går det 150 
barn, i årskurs två 75. Årskurs tre, fyra 
och fem har sina lektioner i ett hus som 
ser ut som en lång hydda. Det är gjort 
av lera och har ett grästak. Klassrummen 
har bara några trästockar man kan sitta 
på. De som inte får plats på dem får sitta 
på marken och då kan det hända att my-
rorna kommer och biter dem i baken. I 
årskurs tre och fyra går ca 50 barn i varje 
klass. I årskurs fem 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 Moçambique. De hjälper bland an-
nat barn som inte har råd att köpa det skol-
material som behövs för att få gå i skolan, 
ger läxhjälp och skoluniformer. 
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BARN I CENTRALASIEN
Lägerområde 4-6

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 fin-
nas mat på bordet. Det var inte alla da-
gar det fanns något att äta. Inte fick de 
några bra jobb heller. 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 folk-
slag som lever som herdar och flyttar med 
sina djur mellan olika platser. I de 40 mo-
bila skolor som finns får mer än 500 barn 
möjlighet att lära sig läsa och skriva samti-
digt som de kan bo kvar hos sina föräldrar. 

Bildtext: Falado är glad över sitt ”skolpaket” 
han fått som gör att han kan gå i skolan. 
I år kommer skolpaketen bestå av en skol-
väska i tyg, en plastficka för två blyertspen-
nor, en kulspetspenna, en linjal, ett sudd, en 
pennvässare, ett paket färgpennor och fem 
anteckningsböcker. Från och med årskurs 
åtta får barnen collegieblock istället för an-
teckningsböcker och en liten metallåda med 
passare, gradskiva och diverse andra geome-
triska verktyg.
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BARN I TCHAD
Lägerområde 7-9

I den lilla staden Bol vid Tchadsjöns kant 
bor Fatime med sin mamma och sina sex 
syskon. Fatimes pappa är död och hen-
nes mamma har svårt att få pengarna att 
räcka till mat. Familjen bor i ett vass-
hus som de flesta familjer i Bol och de 
har några getter och höns som ger dem 
inkomst. Varje morgon går Fatime till 
pumpen och hämtar vatten, sedan tar 
hon på sig sin skoluniform och går till 
skolan. Hon går i första klass i evange-
liska skolan i Bol och tycker det är jätte-
roligt. Fatimes äldre syster har aldrig lärt 
sig att läsa och skriva men Fatime vill lära 
sig att läsa, skriva och räkna. Efter skolan 
går Fatime hem och byter kläder och se-

dan går hon runt till grannarna och säljer 
mango och citroner. Pengarna ger hon 
sedan till sin mamma så de kanske kan 
köpa lite kvällsmat. 
Fatime tycker om att leka och busa men 
hon tycker också om att hjälpa till att 
sopa gården och bära vatten. Hon dröm-
mer om att kunna köpa en ny klänning 
eftersom den klänning hon har nu är 
trasig. På kvällen rullar familjen ut sina 
madrasser och hänger upp sitt myggnät. 
Sedan lägger Fatime sig på en madrass 
bredvid sina två småsystrar och tittar på 
stjärnorna och somnar. Hon ser fram 
mot en ny dag i skolan i morgon. 
Tack för alla pengar ni samlar in så att 
Fatime och andra barn i Bol kan få möj-
lighet att gå i skolan även om de kommer 
från fattiga familjer. 
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Inledning
Årets bibeldrama och bibelstudier hand-
lar om bön. Bön är ett sätt att kommuni-
cera med Gud, ett samtal. Bön är något 
som verkar finnas naturligt hos oss männ-
iskor, en längtan som är nedlagd i oss. En 
längtan till något större vi kan vända oss 
till, något utanför oss själva. Samtidigt är 
bön något vi lär oss, något som vi behö-
ver träna oss i. Vid ett tillfälle säger en av 
lärjungarna till Jesus -Herre lär oss att be. 
Detta är vad årets bibelstudier handlar 
om - att vi ska lära oss att be. Med hjälp av 
drama, samtalsfrågor och bibelverser vill 
vi lära oss mer om bön. Hur kommer det 
sig förresten att det ofta kan bli lite stelt 
när vi ska be? Vi kan känna prestations-
krav inför Gud och inför andra människ-
or, speciellt om vi ska be högt så att andra 
hör. Tänk vilken fantastisk möjlighet vi 
har att kunna vända oss till Honom som 
skapat oss och älskar oss, och vi kan göra 
det när som helst och var som helst. 
Bönen borde verkligen inte vara något 

jobbigt som vi känner att vi måste göra 
för att kunna gå vidare med nästa sak, 
utan något vi längtar efter att göra. 
Ibland används orden att vara “uppkopp-
lad mot Gud”.  Precis som våra mobiler är 
uppkopplade mot internet för att kunna 
uppdatera appar och för att mailfunktio-
nen ska fungera så behöver vi vara stän-
digt uppkopplade mot Gud för att våra 
andliga liv ska kunna fungera. Kanske är 
detta en bra bild för att förstå bibelversen 
om att “Be ständigt”. Bön är inte begrän-
sat till särskilda sätt eller platser - den är 
ett sätt att leva.

Arbetsgruppen: Lina Skoghäll, Emil Ring, 
Hanna Törngren, Therese Axelsson och 
Jonas Abrahamsson. 
Illustrationer och lägermärke: 
Emelie Jägerström

Inledning till bibelstudierna

bÖN - TILLSAmmANS mED gUD
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Ulrika – är UV-ledaren som är om-
tyckt av UV:arna. Hon är klurig och 
vill få UV:arna att tänka själva. Hon har 
en stark tro på Gud och vill gärna att 
UV:arna ska lära känna Gud som hon 
har gjort.  
Hugo – är den som har mycket frågor. 
Han är vetgirig. Hugo är inte uppvuxen 
i en kristen familj och har precis kommit 
med i UV-scout.
Albin – kan vara lite orolig av sig men 
han är en smart kille som ofta löser pro-
blemen.
Nova - är ledaren i gruppen som gillar 
att bestämma, men hon kör inte över 
någon. Ibland gör hon först och tänker 
sedan.

KArAKTärEr I DrAmAT

Kvällsandakter
I år finns inga färdiga förslag till kvälls-
andakterna - istället vill vi uppmuntra 
de som håller i kvällsandakterna att dela 
med sig av sina tankar om bön och böne-
svar. Dela gärna med dig av någon hän-
delse som du eller någon du känner varit 
med om som är förknippad med bön. 
Tänk på att inte bara prata om känslor, 
eller hur det kändes vid ett särskilt till-
fälle. Det är viktigt att vår tro inte bara 
handlar om hur vi känner utan också får 

substans genom att knytas till bibelordet. 
Här nedan finns några bibelord om bön 
som kan användas i samband med an-
dakterna:

Matt 7:7-11 “Gud ger oss det som är 
gott när vi ber” 
1 Thess 5:16 “Be ständigt och tacka 
Gud” 
1 Joh 5:14-15 “Att be efter Guds vilja” 
Fil 4:6 “Gör er inga bekymmer” 
1 Pet 5:7 “Kasta era bekymmer på Gud”



26 

DAg 1 
bön är att umgås med gud
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Rekvisita: tidning, en stol, en fotboll, en 
matchtröja till Hugo, en svart domartrö-
ja till Ulrika, visselpipa, en skylt där det 
står “nästa dag”.  
Roller: Ulrika, Albin, Nova, Hugo 

Alla i patrullen leker någon lek, exempelvis 
tidningsleken, stämningen är hög.
Ulrika (tittar på klockan): Oj, vad tiden 
går fort. Nu får vi avsluta leken hörrni 
så vi hinner med att ha andakt innan vi 
slutar för ikväll.
Leken slutar, de plockar iordning lite och 
sätter sig för att lyssna på Ulrika.
Ulrika: När jag var liten så var mitt fa-
voritställe i hela världen hos farmor och 
farfar. Jag älskade att vara hos dem. De 
bodde på landet och det fanns alltid mas-
sa att hitta på där och farmor lagade jämt 
mina favoriträtter: köttbullar eller pann-
kakor. Jag har fortfarande inte träffat 
någon som gör så goda pannkakor som 
farmor gjorde. hur är det med er, har ni 
något favoritställe?
Albin: Jag tror nog det är mitt rum fak-
tiskt, där kan jag liksom bara kasta mig 
på sängen när jag kommer hem från sko-
lan och bara vara.
Hugo: Jag gillar och vara på fotbollspla-
nen. När jag spelar fotboll glömmer jag 
allt annat och bara spelar.
Nova: Jag är likadan som du Hugo fast 
när jag är i stallet. Då glömmer jag bort 
allt utom hästarna.
Ulrika: Vet ni att Jesus också hade ett 
favoritställe? Kan ni gissa vilket?
Hugo: Kanske gillade han sjön, där var 
det ju bara han som kunde gå omkring, 
på vattnet alltså.
Alla fnissar lite åt Hugo….

Nova: Jag tror det var hemma hos hans 
mamma och pappa kanske.
Albin: Eller hos de där kompisarna han 
hade, vad heter de nu igen, Lastarus?
Ulrika: Lasaros menar du?
Albin: Just det!
Ulrika: Det var bra gissningar. Men det 
jag tänkte på var kyrkan, eller templet 
som det kallades på den tiden. Det står 
i Bibeln att när Jesus var tolv år så med 
smet han iväg från sina föräldrar en gång 
bara för att få vara i templet. De blev ju 
arga såklart och frågade honom varför 
han smitit och så. Då sa han att han ville 
vara hos sin pappa. Det var Gud han me-
nade. I templet kände han att han kunde 
bara vara, sitta hos Gud.
Hugo: Men vaddå? Gud finns väl inte 
bara i kyrkan eller?
Ulrika: Nä, det har du alldeles rätt i. 
Men ibland är det som om man kan 
känna hans närvaro lite extra i kyrkan, så 
kanske var det därför Jesus sa så.
Albin: Det är väl för att allt i kyrkan 
handlar om Gud så då känner man lik-
som lukten av honom så fort man kom-
mer in där.
Ulrika: Haha, ja, det var klurigt sagt, Al-
bin. Hur som helst, att vara med Gud är 
som att vara på sin favoritplats. När man 
är med Gud så får man vara sig själv och 
kan slappna av för han älskar oss rakt ige-
nom precis som vi är. Nu ska vi snart be 
UV-bönen men innan vi gör det tänkte 
jag om någon av er kanske ville be en 
egen bön?
Hugo: Jag kan göra det!
Ulrika: Vad bra. Då ber Hugo först en 
egen bön, sen ber vi UV-bönen.
Hugo (extremt högtidligt): Käre, dyre 
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Jesus. Helgat varde denna kväll och vi 
tackar dig för den. Gud, du är den store 
skaparen och vi är dina små barn. Vi ber 
att du ska välsigna och fröjda oss hela 
veckan som ligger framför. I den helige 
andens namn. Amen.
Alla ber UV-bönen och ser lite förvirrade 
ut.
Ulrika: Tack ska ni ha för ikväll, vi ses 
nästa vecka. Eller ja, Hugo, vi ses ju på 
fotbollsmatchen imorgon för jag ska vara 
domare.
Nova: Då ses vi också, för jag och Albin 
ska dit och heja!
Gänget vinkar hejdå och går hemåt.

NÄSTA DAG!
(Håll upp en skylt där det står “nästa dag”)
Hugo springer in på scenen, fintar och 
dribblar och skjuter bollen i mål samtidigt 
som han ramlar och stukar foten. Ulrika 
blåser i pipan och matchen är slut. 
En speakerröst: Och trots att en av våra 
bästa spelare Hugo Alvarsson ramlade 
och tvingades bryta så vann hemmalaget 
med 3-0!
Hugo sitter och ser lite ledsen ut med 
sitt ena ben uppe på bänken (eller sto-
len eller var man nu har för rekvisita). 
Albin, Nova och Ulrika kommer fram 
till honom.
Ulrika: Grattis till vinsten, Hugo, och 
det snygga målet!
Nova: Ja, vad duktig du var! Synd bara 
att du ramlade. Hur gick det?
Hugo: Det gick väl ganska bra men foten 
gör ont och är svullen. Tränaren sa att 
det kanske dröjer flera veckor innan jag 
kan spela igen.
Albin: Åh, nej, stackars dig. Fotbollspla-

nen som är din favoritplats och allt!
Ulrika: Hörrni, jag tycker vi ska ta och 
be för att Hugos fot ska bli bra fort.
Albin (lite skeptisk): ska vi be här, nu, 
på fotbollsplanen menar du?
Ulrika (ler lite): Ja, precis det menar jag. 
Vi sa ju igår att Gud inte bara finns i kyr-
kan, eller hur? Jag kan be så kan ni vara 
med. Får vi hålla våra händer på dig när 
vi ber, Hugo?
Hugo (ser lite skrämd ut): Eeeeh, jodå, 
det går väl bra.
Ulrika, Nova och Albin lägger sina händer 
på Hugos axlar.
Ulrika: Tack Gud för att vi kan be till 
dig varsomhelst. Vi ber att du ska göra 
Hugos fot frisk så fort som möjligt så att 
han kan spela fotboll igen. Amen.
Hugo: Jag ber snälle Gud att min fot ska 
sluta göra ont och att jag kan vara med 
och spela nästa match. Amen.
Ulrika: Hugo, jag tänkte på en sak. När 
du bad på UV igår så lät inte riktigt lika-
dant som när du bad nu. Vet du varför 
det blev så?
Hugo: Ja, på UV så ville jag liksom be 
sådär som alla gör i kyrkan med de där 
orden ni använder och så. Men nu pra-
tade jag bara med Gud om min fot, typ.
Ulrika: Jag tycker du ska strunta i de där 
orden som en del använder när de ber i 
kyrkan och prata med Gud som du vill. 
Jesus sa en gång att våra böner kommer 
inte fram bara för att de har många, fina 
ord. De böner som kommer fram är de 
som vi ber från hjärtat.
Hugo: Då tror jag denna bönen kom 
fram! Nu ska jag gå till omklädnings-
rummet och hämta mina grejer, pappa 
står säkert och väntar på mej.
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Hugo reser sig och haltar iväg, men sen 
stödjer han lite mer på foten och när han 
försvinner ser man att han till och med tar 
ett litet skutt. Ulrika, Nova och Albin går 
småpratandes därifrån åt ett annat håll.

Samtalsfrågor
-Vad hände i dagens drama?
-Har du en favoritplats? Vilken?
-Varför tror du att Jesus tyckte så mycket 
om att vara i templet/kyrkan?
-Ulrika pratar om att vi får vara oss själva 
inför Gud, kan du vara det? Har du bett 
till Gud någon gång? Hur känns det?
-De ber tillsammans på UV och efter fot-
bollsmatchen, vi kan be överallt inte bara 
i kyrkan. Var och när har du bett? Känns 
det olika bra på olika platser?
-Känner du att du kan be till Gud om 
allt? 
-Vad brukar dina böner handla om? 
Be tillsammans: Berätta för varandra om 
bönämnen och saker ni vill tacka för. 

Bön
Tack Jesus att jag får be till dig. Tack för 
att jag får be till dig när som helst och att 
du alltid lyssnar. Att jag får prata med dig 
om allt, på mitt sätt och med mina egna 
ord. Tack för att du vill vara min vän. 
Jag ber att jag skall våga vara mig själv i 
alla lägen och att jag vågar vara mig själv 
inför dig. Amen.

Minnesvers
Filipperbrevet 4:6

Utmaning
Be en bön till Gud idag. Kanske vill du 
be för någon du känner och bryr dig om. 

Skriv ner namnen på alla i patrullen på 
lappar. Alla drar varsin lapp och sedan får 
man särskilt be för den personen man får 
under veckan.

Aktivitet
Lappar med olika känslor. Man kör i par, 
båda får varsin lapp med en känsla. Man 
ska sedan mötas och hälsa på varandra 
och fråga hur den andre mår, detta ska 
man göra på ett sätt så att det visar käns-
lan som står på lappen. Patrullen som tit-
tar på ska sedan gissa vilka känslor som 
personerna hade på sina lappar. 

Ledarscout
Vi pratar mycket om att det är viktigt att 
be i UV-scout. Bön, precis som bibelläs-
ning, är något som det är lätt att känna 
dåligt samvete över. Vi vet att vi behö-
ver göra det, men det är lätt att glömma 
av och svårt att hitta tiden. Istället för 
att må dåligt över detta kanske vi skulle 
tänka att det viktigaste inte är kvantitet 
utan kvalitet. När vi ber så gör vi det med 
hjärtat. Bön är inget tvång - det är en 
möjlighet. Varje dag har vi förmånen att 
vända oss till Gud - det är ju fantastiskt! 
Bönelivet är något som är viktigt för 
varje kristen - men det verkar också som 
att bön är något som vi ska göra tillsam-
mans. Att vara kristen är inget enmans-
jobb - det är gemenskap, se Matt 18:20. 
Att be högt tillsammans med andra kan 
kännas pinsamt och något som man kan 
behöva göra många gånger för att det ska 
kännas bekvämt. Att be för någon eller 
tillsammans med andra är också en 
fantastisk möjlighet som vi  ska använda 
oss av. Det står i Bibeln att Jesus drog sig 
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undan för att vara tillsammans med sin 
Far, och han kunde inte hålla sig ifrån 
templet som tolvåring, Luk 2:46. Precis 
som Jesus ska vi försöka hitta stunder till-
sammans med vår Far och upptäcka hur 
naturligt det är för oss att umgås med 
Gud.

Samtalsfrågor
När ber du? Var?
Hur hittar man bra rutiner för sitt 
böneliv?
Varför är det viktigt att be tillsammans 
med andra?

Hitta orden
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Anteckningar



32 

DAg 2
bön är att lita på gud 
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Rekvisita: Ficklampa, reflexvästar, en dock-
bebeis
Roller: Ulrika, Nova, Albin, Hugo, Eli, 
Hanna, berättaren 

Nova, Hugo och Albin står och pratar på rasten 
i skolan.
Nova: Åh, vad jag längtar tills UV nästa 
vecka!
Hugo: Jaaa! Mörkerspårning är så coolt. Det 
är nästan det bästa på hela terminen.
Nova: Synd att du var sjuk förra gången det 
var, Albin. Men nu ska du vara med va? Den 
chansen kan du inte missa! Alltså, förra gång-
en, vi såg knappt någonting och vad rädd jag 
blev när det hoade i skogen. Kommer du ihåg 
det, Hugo?
Hugo (skrattar): Ja, och så var det bara en 
bandspelare som ledarscouterna ställt dit.
Albin (har under samtalet sett ganska samman-
biten ut): Alltså, jag får se om jag kan komma. 
Vi kanske ska på kalas för min mammas…
ehhh…moster.
Nova: Men måste du följa med på det då? 
Det är ju inte ens någon rolig, bara en gam-
mal som fyller år. Din mamma är ju super-
schysst, jag vet att hon skulle låta dig gå på 
UV istället om du vill. Vi kan fråga henne 
tillsammans när vi kommer hem från skolan, 
jag ska ju ändå med dig hem idag!
Albin (argt): Nej! Isåfall frågar jag väl själv. 
Jag är väl ingen tönt heller!
Albin går därifrån.
Hugo: Oj, vad konstigt det blev. Varför blev 
han så arg. Albin är ju nästan aldrig arg.
Nova: Nä. Hoppas han slutar vara arg tills vi 
ska gå hem från skolan.
Efter skolan står Nova och Hugo och väntar på 
Albin. Stämningen är inte så bra. Ingen vågar 
säga något, de börjar gå tysta hemåt.

Nova (lite tyst och trevande): Albin, förlåt om 
jag sa något dumt. Får jag ändå följa med dig 
hem?
Albin (svarar lika tyst och utan att titta på de 
andra): Ja, det är klart du får.
De går tysta en bit till
Albin (fort, alla orden på en gång och med 
darrande underläpp för att gråten är på väg): 
Det är lika bra jag erkänner och ni kanske 
kommer tycka jag är en tönt och inte vill vara 
mina kompisar mer men jag är mörkrädd, 
jätte, jätte mörkrädd så därför vill jag inte gå 
på mörkerspårningen. (Detärlikabrajagerkän-
nerochnikanskekommertyckajagärentöntoch 
intevillvaraminakompisarmermenjagärmörkrä
dd,jätte,jättemörkräddsådärförvilljagintegåpå 
mörkerspårningen.)
Hugo: Men Albin, jag känner många som är 
mörkrädda. Varför sa du inte det direkt?
Nova: Klart vi vill vara dina kompisar ändå! 
Fattar du väl, knäppis?!
Albin (ler lite lättat): Vad bra. Jag tycker det 
är så pinsamt så jag vill helst inte berätta det 
för någon, det är bara mamma och pappa 
som vet.
Hugo: Till oss kan du säga vad som helst 
kompis!
Nova: Just det! Vi är ju de tre musketörerna!
Hugo: Om jag och Nova lovar att gå på var-
sin sida om dig med stora ficklampor, kan du 
inte följa med då, Albin? Vi vill att du ska 
vara med!
Albin: Jo, men det kanske jag skulle våga. Jag 
ska fundera lite.
Hugo: Nu ska jag svänga hem till mej. Hejdå!
Hugo går ut åt ett håll och Nova och Albin åt 
ett annat.

PÅ UV!
Ulrika håller på och plockar fram grejer, typ 
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några ficklampor, reflexer/reflexvästar.
Hugo, Albin och Nova plus några till som är 
med i patrullen kommer.
Ulrika: Då var det dags för mörkerspårning! 
Hoppas det blir lika spännande som förra 
gången. Kul att du kan vara med den här 
gången, Albin.
Albin nickar och ser väldigt rädd och nervös ut.
Ulrika: Innan vi går så ska vi ha andakt för 
det hinner vi inte sen när vi kommer tillba-
ka. Idag är vi några ledare som ska spela ett 
drama för er.

DRAMA I DRAMAT
Berättare: Det var en gång en tjej som hette 
Hanna. Hanna var väldigt ledsen för hon 
kunde inte få några barn och det ville hon 
väldigt gärna ha. Hanna blev retad för att 
hon inte hade några barn och då blev hon 
ännu mer ledsen. Hanna var så ledsen så att 
hon tillslut knappt åt eller drack någonting. 
En gång om året reste Hanna och hennes 
man till ett ställe som hette Shilo. Där fanns 
ett tempel dit man kunde gå och be till Gud.
Hanna: Nu ska jag gå till templet och be till 
Gud att han ska låta mig få ett barn. Nu är 
det sista gången jag tänker be om det. Hän-
der det ingenting nu så ger jag upp. Då tän-
ker jag aldrig mer äta eller dricka, då försvin-
ner jag hellre.
Hanna går upp mot templet och går in och fal-
ler på knä och gråter högt..
Hanna: Gode Gud, ge mig en son. Om du 
gör det så ska jag låta honom tjäna dig hela 
livet.
Berättaren: I templet fanns en präst som 
hette Eli. Han var ganska gammal. När han 
såg Hanna be trodde han att hon var full ef-
tersom hon var så ledsen och inte kunde stå 
upp.

Eli: Här får du inte vara om du är full, gå ut 
härifrån!
Hanna: Jag är inte full! Jag är bara så ledsen 
och nu lämnade jag allting jag är ledsen för 
till Gud, en gång för alla!
Eli (ser förvånad ut): Jaha, förlåt. Gud har 
hört din bön och han kommer ge dig vad du 
bett om!
Berättaren: Hanna gick ut från templet och 
kände sig lugn och glad. Hon bestämde sig 
för att börja äta och dricka som vanligt. Och 
efter ett tag fick hon barnet som hon längtat 
efter.
Ulrika: Bra va? Tänkte ni på en sak? Hanna 
kände sig bättre och började äta och dricka 
innan hon ens visste om Gud skulle svara 
på hennes bön eller inte. Jag tror att det var 
för att hon visste att hon kunde lita på Gud. 
Hon hade lämnat över allt till honom och då 
kändes det bättre med en gång även om hon 
inte kunde veta hur det skulle gå. Tänk på 
det om ni är ledsna eller oroliga över något, 
ni kan alltid be till Gud om hur ni känner! 
Nu ska vi se till att komma iväg. Ställ er med 
de ni ska gå med så går jag runt och delar ut 
reflexer/västar.
Hugo, Nova och Albin ställer sig tillsammans.
Nova: Vi måste göra som Hanna innan vi går 
på spårningen!
Hugo: Vaddå? Be om ett barn? Jag har nog 
med syskon, tack!
Nova: Nej…Albin är ju lite ledsen och orolig 
för spårningen och då sa ju Ulrika att om vi 
litar på Gud så kan vi be att han tar bort det 
ledsna hos Albin innan spårningen börjar!
Albin: Vad smart du är, Nova! Det gör vi!
De ställer sig i en ring och håller varandra i 
händer och sänker huvudena lite.
Nova: Gud jag ber att Albin ska känna sig 
glad och lämna det räddiga för spårningen 
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till dig.
Albin: Nu ber jag att jag inte ska vara rädd 
på spårningen och att du ska vara med Gud. 
Amen.
Gänget tittar upp.
Albin (med ett stort leende): Det funkade! Jag 
känner mig inte alls rädd längre! Gud kom-
mer ju vara med mig. Det ska nästan bli lite 
roligt att få gå på mörkerspårning med er.
Hugo: Såklart det ska bli roligt! Nu kör vi! 
Hit med västarna, Ulrika!
Hugo snappar åt sig västarna från Ulrika och 
de och springer iväg. Man hör på avstånd efter 
att de sprungit iväg hur de först skriker och sen 
skrattar. 

Samtalsfrågor!
-Vad hände i dagens drama?
-Vad gör du om en kompis blir arg eller led-
sen? 
-Albin erkände att han var mörkrädd, hur 
gör du om en kompis berättar något hemligt 
för dig? 
-Är det lätt eller svårt att lita på Gud? Varför?
-Hanna ville så gärna ha ett barn, hon bad 
till Gud. Hur var hennes känsla efter att hon 
hade bett?
-Har du varit orolig eller rädd någon gång 
och bett till Gud? Hur kändes det? 
-Albin bad om att han inte skulle vara mörk-
rädd. På vilket sätt har du känt att du kunnat 
lita på Gud någon gång när du bett?
Be tillsammans: Berätta för varandra om bön-
ämnen och saker ni vill tacka för. 

Bön
Tack Jesus för att jag kan räkna med dig, att 
det du har sagt är sant. Att jag får prata med 
dig om allt. Hjälp mig att gå till dig först när 
jag är osäker eller orolig. Hjälp mig att vara 

en bra kompis som andra kan lita på. Jag ber 
att jag skulle våga lita på dig ännu mer Gud. 
Amen.

Minnesvers 
Ps 37:5

Aktivitet
Gör en bönelåda på valfritt sätt. Den kan ni 
ha kvar och använda resten av veckan. 

Utmaning
Skriv bönelappar om saker ni är oroliga för 
och lägg i bönelådan och be för dem.

Ledarscout
Hanna upplevde en jobbig tid i sitt liv. Hon 
vände sig till Gud genom att gå till templet 
och be. Alla upplever vi jobbiga tider i livet 
ibland och då kan vi också be till Gud. Kan-
ske är det så att Gud talar till oss mer än vad 
vi tror? Genom våra tankar, bibeln, andra 
människor, skapelsen osv. Det är inte så svårt 
att lita på Gud när allt är bra och vi upplever 
att Gud är nära. Hur gör vi för att kunna lita 
på Gud på samma sätt som Hanna gjorde 
- även när omständigheterna inte är som vi 
önskar? Detta handlar om en attityd - en in-
ställning till livet, “det är inte hur man har 
har det - det är hur man tar det”. Vår tro är 
inte bara till för de ljusa och roliga stunderna 
- den är minst lika viktig när livet skaver och 
det går tungt. Men Gud vill vara med oss i 
hela livet, vad som än händer. Gud vill att vi 
ska veta att vi kan lita på honom alltid. Han-
nas känsla förändrades när hon bett, även om 
inte hennes omständigheter hade förändrats. 
Gud stod med henne mitt i det jobbiga och 
hon fick känna sig lugn. 
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-Hur märks det på en människa att han/hon 
litar på Gud?
-Finns det olika områden i livet där det är 
svårare eller lättare att lita på Gud? Vilka? 
-Hur kan man göra för att lämna över något 
som man tycker är svårt/jobbigt till Gud? 
-Har du varit med om någon gång då du har 
litat på Gud? Hur kändes det? 
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Anteckningar
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DAg 3
Om gud inte svarar



39 

Rekvisita: Kuddar
Roller: Albin, Nova, Hugo, Ulrika

Det är fredag, Hugo, Albin och Nova är på 
väg hem från skolan. Det är lite fredagskänsla 
och Hugo och Albin skrattar och skojar med 
varandra, men Nova ser ledsen ut och hänger 
med huvudet.
Albin: Nova, hur är det med dig? Du ser 
ju jätteledsen ut, och du brukar ju alltid va 
glad…
Hugo: Ja, du har ju inte varit glad på hela 
dan, har det hänt nåt?
Nova: Ja, jag ville inget säga i skolan innan, 
men min mormor är jättesjuk, mamma sa 
igår att hon kanske inte överlever.
Hugo och Albin lägger armen om Nova.
Hugo: Då förstår vi verkligen att du är led-
sen. Finns det nåt vi kan göra för att hjälpa 
dig eller muntra upp dig?
Albin: Vi kan hitta på precis vad du vill!
Nova: Tack, men jag är inte så sugen på att 
hitta på nåt nu. Känner mig bara ledsen, 
och det finns nog inget som ni kan göra. 
Det enda som jag skulle bli glad av är ju att 
mormor skulle bli frisk igen.
Albin: Vi fattar… men… kan vi inte be till-
sammans, att din mormor ska bli frisk igen.
Hugo: Det gör vi gärna, om du vill alltså?
Nova: Om ni vill får ni gärna be, det känns 
som jag knappt orkar be själv.
Hugo: Då gör vi det! Gud, vi ber att Novas 
mormor ska bli frisk. Vi ber att du ska göra 
henne frisk.
Albin: Vi ber också att Nova och dom andra 
i familjen inte ska behöva känna sig oroliga 
utan att dom kan känna att du vill vara med 
både dom och mormor. Amen.
Nova: Tack för att ni hjälper mig att be. 

Nu ska jag gå hem, hoppas att mormor har 
blivit bättre.
Albin: Hejdå, och ring om det är nåt.
Hugo: Ja, vi är dina vänner och behöver du 
hjälp med nåt är det bara att säga till.
Alla går hem till sig.
Dagen efter är Albin hos Hugo, de leker 
kuddkrig. (Kom inspringandes med kuddar 
och skrik och tjoa och ha roligt. Offra gärna en 
dunkudde så att fjädrarna flyger:-) det ska va 
lite action) 
Plötsligt knackar det på dörren och Nova kom-
mer in. Hugo och Albin ser med en gång att 
hon är ledsen.
Albin: Hur är det med dig?
Hugo: Har det hänt nåt med din mormor?
Nova: Ja, hon dog inatt. Igår när jag kom 
hem från skolan sa pappa att hon var mycket 
sämre. Så mamma och mina mostrar hade 
varit där hela dan igår och på natten. Och 
sen typ kl 3 inatt dog hon.
Hugo och Albin ger Nova en kram, sen sitter 
alla tre sitter tysta och bara tittar rakt fram. 
Efter en stund säger Nova eftertänksamt
Nova: Vi bad ju igår och jag trodde verk-
ligen att hon skulle bli frisk, men det blev 
hon inte… det kanske inte funkar att be 
trots allt…
Alla tre sitter tysta en stund
Albin: Ska vi gå och fråga Ulrika? Hon vet 
ju mycket om Gud och så, och det är ju hon 
som lärt oss att man kan be till Gud om allt.
Hugo: Ja, det är faktiskt ett bra förslag! Eller 
vad tycker du Nova?
Nova: Ja, det gör vi
Barnen går iväg till Ulrikas hus och knackar 
på, Ulrika öppnar
Hugo: Hej, vi skulle vilja prata med dig om 
en väldigt viktig sak, får vi komma in?
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Ulrika: Javisst, självklart, kom in och sätt er! 
Ni ser ledsna ut, har det hänt nåt?
Hugo: Ja, det kan man väl säga…
Nova: Min mormor dog i natt. Hon har 
varit sjuk ett tag och igår blev hon jättedålig. 
Då bad vi för att hon skulle bli frisk, men 
det blev hon inte…
Albin: Så nu behöver vi hjälp av dig för vi 
fattar ingenting! Varför blev hon inte frisk? 
Vi hade ju bett!
Ulrika: Så bra att ni kom hit så vi kan prata 
om det, för det här är inte så lätt att förstå, 
men jag ska försöka förklara. Vi lever ju i en 
värld där det sker goda saker, som kommer 
från Gud. Men det händer också onda saker, 
och dom kommer inte från Gud. En del 
onda saker händer ju för att människor väl-
jer att göra fel, till exempel när någon mob-
bas eller alla krig som finns i världen. Men 
sen finns det andra saker som bara händer 
för att det helt enkelt finns ondska i världen, 
som till exempel sjukdomar och så. Gud har 
lovat att i himlen ska allt bli bra och då ska 
det inte hända något ont. Men innan dess 
när vi lever här på jorden kommer det att 
hända onda saker.
När vi ber till Gud för något så ber vi att 
han ska ändra, så att det onda som håller på 
att hända ska stoppas och istället så ska det 
hända något bra. Så att vi liksom kan få en 
glimt av hur det ska bli i himlen redan nu. 
När man ber kan man i alla fall va säker på 
att Gud alltid svarar.
Hugo: Nej Ulrika, nu har du faktiskt fel! 
Vi bad att Gud skulle göra Novas mormor 
frisk, men det blev hon inte!
Ulrika: Du har rätt Hugo, för det blir inte 
alltid som vi vill när vi ber. Gud är lite som 
en förälder. När ni frågar om något hemma 
säger de ibland ja, ibland nej och ibland 

vänta. Så är det med Gud också, när vi ber 
så säger han: ja, nej eller vänta.
Albin (eftertänksamt): Varför tror du inte att 
Gud gjorde Novas mormor frisk när vi bad, 
var det inte en tillräcklig bra bön?
Ulrika: Jo, det var en tillräckligt bra bön. 
För alla böner vi ber är bra böner, Gud har 
sagt att han vill att vi ska komma till honom 
med allt vi önskar oss och att vi kan be pre-
cis hur vi vill. Men det kommer inte alltid 
att bli som vi vill.
Ibland kan vi förstå varför det inte blir 
som vi vill när vi ber. Om jag till exempel 
skulle be Gud att jag skulle få 10 kg godis 
varje dag skulle jag nog inte få det, för det 
skulle ju inte va alls bra för mig. Men andra 
gånger, som nu, förstår vi inte varför det 
inte blev som vi bad. Jag har också varit med 
om såna gånger. När vi lever på jorden där 
ondskan finns kommer vi inte få ja på alla 
böner, och vi kommer heller inte att kunna 
förstå varför. Men har lovat att han ska vara 
med oss i allt som händer och vi kan ändå 
fortsätta be, för nästa gång kanske det blir 
som vi bett.
Men när det händer mig, när det inte blir 
som jag bett och jag inte alls förstår varför, 
då brukar jag prata med Gud. Jag brukar 
berätta hur jag känner det och be honom 
att hjälpa mig, och så brukar jag be att han 
ska vara nära mig tills det känns bättre igen. 
Förstår ni lite mer nu?
Albin: Ja, jag förstår att man kanske inte 
alltid kan förstå sig på Gud.
Hugo: Men att man kan fortsätta och be 
ändå, för nästa gång kanske det händer…
Ulrika: Precis så tänker jag också! Tror 
aldrig att vi kan förstå om det kommer bli 
så som vi bett eller inte, men vi kan fortsätta 
och be ändå. När det blir ja får vi tacka 
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Gud, och när det blir nej får vi be Gud 
hjälpa oss när vi är ledsna. Men hur känns 
det för dig Nova?
Nova: Jag skulle nog behöva göra som du sa 
att du brukade göra, be att Gud ska hjälpa 
mig och vara nära mig nu...
Ulrika: Vill du att vi ska göra det nu?
Nova: Ja, det vore skönt.
Ulrika: Jesus, vi ber att du ska vara med 
Nova nu när hon är så ledsen. Vi ber att 
hon ska får känna det som att hon sitter i 
din trygga famn, fast hon inte förstår så ber 
vi att hon ändå ska få känna att du vill vara 
nära henne.
Hugo: Och så ber vi att hon inte ska behöva 
var sååå ledsen utan kan få känna sig lite 
glad ibland.
Albin: Och att du ska va med hennes mam-
ma och pappa och lillebror också. Amen.
Ulrika: Nu skulle jag vilja ge er en kram, 
sen tycker jag att vi går ut i köket och fikar!

Samtalsfrågor 
-Vad hände i dagens drama? Hur tror du 
det kändes för Nova när de bett för hennes 
mormor och hon ändå inte blev frisk?
-Har du varit med om något liknande? 
-Hur kan vi tänka när vi inte fått det böne-
svar vi önskade?
-Får jag vara arg på Gud när han inte svarar 
som jag vill?
-Har du bett till Gud och känt att Gud inte 
svarar på din bön? Vad tänkte du då?

I Gal 6:2 står det “Bär varandras bördor” 
Detta betyder att vi får hjälpa varandra när 
vi har det jobbigt, som barnen i dramat 
gjorde. Har du varit med och hjälpt någon 
annan och bett, har någon annan hjälpt dig 
att be?

Be tillsammans: Berätta för varandra om 
bönämnen och saker ni vill tacka för. 

Bön
Tack Jesus att jag får komma till dig med 
alla mina böner. Tack för att jag får komma 
till dig med alla mina tankar, när jag är glad, 
ledsen eller arg. Tack att du har lovat att 
alltid vara med mig. Var med mig när det 
stormar i mitt liv, var med mig mitt i allt 
som händer i mitt liv. Jag ber att du skall 
hjälpa mig Gud, i svåra saker, i det jag inte 
förstår. Tack för att du bara är god Gud. Ge 
mig styrka att vända mig till dig mitt i allt 
och tro att du är med mig i det. Amen.

Minnesvers 
Psaltaren 121:8

Utmaning
Uppmuntra varandra! Låt lägerböckerna 
gå runt och skriv någon bra egenskap om 
varandra….. 

Aktivitet 
Lek visk-leken. Sitt i en ring och någon 
börjar viska något till den som sitter jämte. 
så fortsätter man att viska tills man kommer 
till den som började som får säga om det var 
rätt ord. 

Ledarscout 
Detta är ett jobbigt ämne. Varför blir det 
inte som vi ber? Varför händer dåliga saker 
med bra människor. Och hur kan det finnas 
en god Gud när världen ser ut som den gör 
(teodicé-problemet). Livet kan vara grymt 
och orättvist. Detta är frågor som män-
niskan brottats med genom historien och 
det finns inga lätta svar. När allt kan kännas 
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hopplöst måste vi försöka hitta tröst och 
hopp hos Gud.
Hur kan vi tänka när vi inte får det bönesvar 
vi bett om? 
Får man vara arg och besviken på Gud?
Du kanske har hört sången “Han håller hela 
världen i sin hand”. Tror du att Gud har 
kontroll över allt som händer?
Det är lätt att anklaga Gud när det inte blir 
som vi vill. Hur kan vi göra för att istället få 
en attityd där vi litar på Gud i det svåra? 
Hur kan vår tro få växa istället för att tyna 
bort i jobbiga tider? 
Läs texten “Fotspår i sanden” och samtal om 
vad den innebär. 

Fotspår i sanden 
En natt hade en man en dröm. Han drömde 
att han gick längs en strand tillsammans 
med Gud. På himlen trädde plötsligt hän-
delser från hans liv fram. Han märkte att vid 
varje period i livet fanns spår i sanden av två 

par fötter: det ena spåret var hans, det andra 
var Guds. 
När den sista delen av hans liv framträdde 
såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då 
såg han att många gånger under sin levnads-
vandring fanns det bara ett par fotspår. Han 
märkte också att detta inträffade under hans 
mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. 
Detta bekymrade honom verkligen och han 
frågade Gud om detta. ”Herre, Du sa den 
gången jag bestämde mig för att följa Dig 
att Du aldrig skulle överge mig utan gå vid 
min sida hela vägen. Men jag har märkt att 
under de allra svåraste tiderna i mitt liv har 
det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte 
förstå att Du lämnade mig när jag behövde 
Dig mest.
HERREN svarade: ”Mitt kära barn jag 
älskar dig och skulle aldrig lämna dig under 
tider av prövningar och lidande. När du såg 
bara ett par fotspår - då bar jag dig.
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Anteckningar
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DAg 4 
Att bry sig om andra
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Roller: Ulrika, Nova, Albin; Hugo, Teo
Rekvisita: Fotbollsskor

En helt vanlig kväll på UV
Ulrika: Idag ska jag berätta om Petrus och 
Johannes, kommer ni ihåg dom?
Nova: Ja, jag minns! Dom var kompisar till 
Jesus va?
Ulrika: Ja, de var med bland lärjungarna, 
som Jesus närmaste vänner kallades.
En dag var de på väg till templet. Då gick 
de förbi en port som kallades Sköna Porten. 
Där satt det en man som var förlamad och 
hade varit det hela sitt liv. Han kunde ju inte 
jobba, så för att kunna överleva hade han 
några vänner som varje dag bar honom till 
den där porten, så satt han där hela dagarna 
och tiggde.
Nu när Petrus och Johannes kom gjorde han 
som han brukade och sträckte fram sin skål 
för att kanske kunna få lite pengar. Petrus tit-
tade på honom, men sen sa han: ”Silver och 
guld, det har vi inte, men det vi har det vill vi 
ge dig. Vi ber att Jesus ska göra dig frisk så att 
du kan börja gå igen”
Vet ni vad, den här mannen blev frisk på en 
gång och gick med Petrus och Johannes. Tror 
ni han blev glad?
Hugo: Så klart han blev, är väl ingen som 
tycker det är roligt att va sjuk.
Ulrika: Ja, det står att han blev så glad att 
han hoppade och tackade Gud. Men jag tror 
att han blev glad på flera sätt, först för att han 
blivit frisk men också på ett annat sätt också, 
kan ni komma på vilket?
Alla tänker… 
Albin: Nu kunde han ju börja jobba igen!
Ulrika: Precis! Innan hade han ju bara kun-
nat tigga och det ville han ju inte, men nu 
kunde han ju börja jobba istället och det kän-

des ju mycket bättre för honom. 
Men nu har jag en fråga till: Varför tror ni 
Petrus och Johannes bad för den här man-
nen? Han vad ju bara någon de mötte på 
gatan…
Hugo: Har inte Jesus sagt nåt sånt typ att 
man ska hjälpa andra och så…
Albin: Ja! Gyllene regeln!!! Det du vill att an-
dra ska göra för dig, det ska du göra för dom! 
Och om jag är sjuk eller nåt vill jag ju att 
andra ska be för mig, då kan ju jag göra det 
för andra!
Nova: Ja, jag fick en ide! Skulle inte vi kunna 
göra så. Att vi blir som Petrus och Johannes 
och ber för andra som behöver hjälp…
Hugo: Vi kan väl hjälpa dom på andra sätt 
också.
Albin (lite ”mekanisk” röst): Får jag presente-
ra: Räddningspatrullen, som består av Nova, 
Hugo och Albin, med mottot ”Alltid redo att 
hjälpa”
Ulrika: Det här tycker jag är en jättebra ide! 
Kör hårt, och glöm inte gyllene regeln… Ska 
bli spännande att träffa er nästa vecka och se 
vad som hänt.
Barnen går ut och småpratar om vem dom ska 
kunna hjälpa.
Nästa dag i skolan:
Nova: Hej: Har ni hittat nån vi kan hjälpa 
än?
Hugo: Nej, inte jag i alla fall…
Albin: Inte jag heller, men det måste väl dyka 
upp nån som behöver hjälp. Hoppas bara att 
vi klarar av det…
Nova: Vi får hålla ögonen öppna, för vi är 
räddningspatrullen
Albin och Hugo: ”Alltid redo att hjälpa”
Barnen gör tecknet för sin ”klubb”
Hugo: Nu är det bäst vi går, gympan börjar ju 
strax. Idag är det ju fotboll, jag är så laddad! 



46 

Visst har ni också med era fotbollsskor?
Albin: Jadå, dom är med!
Nova: Jag också!
Går iväg mot fotbollsplanen
Nova: Vänta lite, visst ser det ut som det sit-
ter nån där bakom busken?
Hugo: Nej, det gör det nog inte. Bäst vi skyn-
dar oss nu, så vi inte missar fotbollen!
Albin: Jo, det gör det faktiskt… är kanske är 
nån som behöver vår hjälp, bäst vi går och 
kollar.
Hugo: Okej då, vi är ju faktiskt räddnings-
patrullen…
De går fram och det sitter nån bakom busken
Nova (lite förvånat): Hej Teo! Sitter du här? 
Vi börjar ju strax gympan!
Albin: Du ser ledsen ut, har det hänt nåt?
Hugo: Finns det nåt vi kan hjälpa dig med 
kanske?
Teo: Nej, jag behöver ingen hjälp.
Albin: Fast du ser ledsen ut?
Teo: Nejdå, det är jag inte… ja.. eller… Äh, 
det är väl lika bra att säga som det är, fast ni 
får lova att inget säga till nån!
Albin, Hugo, Nova: Visst vi lovar!
Teo: Det är så här att min pappa är arbets-
lös, så därför har vår familj inte så mycket 
pengar… Nu har mina fotbollskor har blivit 
för små, och vi har inte råd att köpa nya till 
mig. Jag fattar att det är så, fast jag tycker det 
känns så pinsamt. Det var därför jag slutade 
på fotbollen, och jag vill verkligen inte va 
med på gympan idag. Tänkte att jag kommer 
efter den och säger att jag försovit mig eller 
nåt… Fast ni lovar att inget säga va?
Nova: Å vad jag önskar att jag hade haft ett 
par nya, snygga fotbollsskor som jag kunde 
gett till dig…
Albin: Några fotbollsskor har vi inte, fast vi 
skulle kunna hjälpa dig på ett annat sätt, som 

kanske är ännu bättre
Hugo: Hur tänker du då?
Albin: Kan vi inte be att Teos pappa får ett 
jobb igen. Du vet, vi tror på Gud. Och det 
är så att man kan få be Gud om hjälp när 
det är nåt som är svårt, som man är orolig 
för eller som man inte klarar själv. Skulle du 
vilja att vi bad för att din pappa snart skulle 
få ett jobb?
Teo: Alltså, jag vet inte riktigt… jag känner 
mig inte så säker på att jag tror på Gud som 
ni gör… får man be till honom ändå?
Hugo: Jadå, man får be ändå! Alla som vill 
får be!
Teo: Då får ni gärna be. Pappa har försökt få 
jobb rätt länge nu utan att lyckas.
Nova: Vi ber nu direkt. Och vi brukar blun-
da och knäppa händerna när vi ber, bara för 
att då kan det va lite lättare att koncentrera 
sig på det man gör.
Jesus, vi ber att du ska hjälpa Teos pappa att 
få ett jobb snart.
Albin: Vi ber att dom inte ska behöva oroa 
sig mer utan känna sig lugna med att det 
kommer ordna sig.
Hugo: Och så ber vi också att du ska hjälpa 
Teo så att han inte ska behöva tycka att det 
är så jobbigt att va med på gympan. Amen.
Nova: Känns det okej?
Teo: Jo, det känns faktiskt ganska skönt. Pap-
pa skulle nog behöva lite hjälp från Gud…
Hugo: Nu har nog lektionen börjat, kanske 
är bäst vi går dit. Ska du med Teo?
Teo: Jag vet inte… tänk om nån säger nåt 
dumt till mig om att jag inte har några fot-
bollsskor…
Albin: Teo, vi vill va dina vänner! Vi lovar att 
hjälpa dig om nån säger nåt dumt, eller hur?
Nova: Självklart!
Hugo: Du kan räkna med oss!



47 

Teo: Okej då, jag hänger med. Tack för att ni 
är så schyssta!

Samtalsfrågor
-Vad hände i dagens drama?
-Vad gör du för att bry dig om andra? Vad 
kan du bidra med?
-Har du bett för någon annan någon gång? 
Hur?
-Om du känner någon som hamnar utanför 
ibland - hur kan du göra för att hjälpa den 
personen att känna sig som en i gänget?
-Vågar du berätta om/dela med dig av din 
tro? 
Till ledaren: var försiktig med denna fråga 
om inte alla i patrullen har en tydlig tro.
-Vad har du som inte är saker eller pengar 
som du kan ge till någon annan? Vad har du 
för egenskaper/gåvor som du är bra på som 
du kan hjälpa andra med?

Be tillsammans: Berätta för varandra om bön-
ämnen och saker ni vill tacka för. 

Bön
Tack Jesus för människor som finns i mitt 
liv, tack för vänner och familj. Jag ber att jag 
skulle få vara en bra kompis och att jag skulle 
hjälpa andra människor som behöver hjälp. 
Jag ber att jag mer skulle flytta fokus från 
mig själv och se andra. Hjälp mig att se andra 
människor med kärlek. Amen.

Minnesvers 
Sefanja 3:17 Herren, din Gud, bor hos dig, 
hjälten och räddaren. Han jublar över dig i 
sin översvallande kärlek. 

Utmaning
Gör ett änglahyss! Gör något bra för någon 
annan utan att berätta att det var du som 
gjorde det. 

Aktivitet
Ljuset. Tänd ett ljus och låt det vandra runt 
bland UV:arna. Den som håller ljuset får be 
eller berätta något eller sitta tyst innan ljuset 
lämnas till nästa person.
Skriv ner böneämnen på lappar och lägg dom 
i bönelådan.

Ledarscout
Alla har vi fått en personlighet och olika 
egenskaper av Gud. Dessa kan vi använda för 
att hjälpa andra människor. Gud vill hjälpa 
oss att utveckla dem och han vill hjälpa oss 
att upptäcka ännu mer om hur vi kan få bety-
da något för andra. Genom hela livet är Gud 
med oss och vill hjälpa oss att upptäcka nya 
gåvor.  Läs om nådegåvorna i 1 kor 12. 
Utmana ledarscouterna att berätta för varan-
dra om vad de har för bra egenskaper som de 
kan använda för att hjälpa någon annan. 
Hur gör vi för att hitta våra gåvor ännu mer?
Vi kan vara bra på något utan att vara bäst. 
Ibland ser vi ner på oss själva och det vi kan 
för att det finns andra som är bättre, men 
Gud vill att vi ska använda det vi kan utifrån 
den kapacitet vi har. Vi behöver våga se att 
vi är bra på saker och använda det vi har fått 
för andra. 
I dramat fick barnen dela med sig av sin tro 
till andra. Fundera över hur ni skulle kunna 
göra det?

Be om att få upptäcka vilka gåvor ni har och 
att få bli använda av Gud. 
Lös korsordet: 
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Vågrät
1. Sista ordet i räddningspatrullens motto. 

3. Skulle Teo och de andra spela på gympan.

5. Vad hette porten som tiggaren satt vid

6. En av lärjungarna som hjälpte tiggaren

Lodrät
2. Den andra lärjungen som hjälpte tiggaren

3. Blev tiggaren efter att lärjungarna bett för 
honom

4. Vad var anledningen till att tiggaren inte 
kunde jobba. Han var...
6. Vad bad räddningspatrullen om att Teos 
pappa skulle få.
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Anteckningar



50 

Roller: Ulrika, Nova, Albin, Hugo, Rasmus
Rekvisita: Ryggsäckar, 

Ulrika: Tack ska ni ha för den här terminen, 
jag hoppas ni får ett riktigt härligt sommar-
lov! Har ni vägarna förbi mitt hus så kom 
gärna in och ät en bulle och drick lite saft. 
Men innan ni får gå hem så ska vi be 
UV - bönen.

Alla: “Gud min Fader, du är nära. Vart jag 
går så är du med. Utav dig vill jag få lära, 
sanning, rättvisa och fred. Tack för livet som 
du ger mig, rymd och skogar, jord och hav. 
Gör mig sådan du vill ha mig. Använd mig 
varenda dag. Amen! 
Nova: Helt galet vad fort det har gått, UV 
är redan slut och om fyra dagar är det som-
marlov. Tjohooo! 
Hugo: Yes! Fast att UV är slut är ju inte så ro-
ligt, tur att det snart är läger. Fatta vad grejer 
det har hänt på UV på senaste, typ varje gång 
vi har bett för något så har det blivit bra. Min 
fot, Teos farsa fick ett jobb…
Albin: Och jag vågade gå mörkerspårningen, 
blir det nån på lägret, så räkna med mig alltså!
Nova: Gött Albin! Å vi kunde be så att jag 
inte kände mig så ensam och arg på Gud  när 
mormor hade dött. 
Ulrika: Hörrni gänget, nu får ni ta era grejer 
och följa med så jag kan låsa här. Tänk att jag 
ska behöva slänga ut er sista gången (skrattar 
lite) Vad är det ni pratar om som är så spän-
nande?
Nova: Vi pratade om allt häftigt som hänt 
på UV, att allt vi har bett om har Gud hjälpt 
oss med. 

Ulrika: Mmmm, det är det som är det fina 
med Gud. Men, ni har väl inte glömt bort att 
tacka honom för allt han hjälpt er med? Har 
ni tänkt på hur UV-bönen går? Först ber vi 
och liksom påminner oss själva om att Gud 
är nära och med oss jämt. Sen tackar vi för 
allt som han gett och sen ber vi om att han 
ska använda oss så vi kan hjälpa andra och 
göra bra saker. Vi ber ju inte om att vi ska 
få något speciellt själva faktiskt. Därför bru-
kar jag be UV bönen ibland hemma med för 
då blir jag påmind om att Gud alltid är med 
och jag kan passa på att tacka för andra saker 
också när jag ändå är igång. 
Hugo: Mamma som alltid tjatar om att man 
ska säga tack även när man får äcklig mat 
hos mina kusiner, och så har vi glömt tacka 
Gud...Ibland hade det varit lättare om han 
syntes, då hade man kommit på det när man 
såg honom.
Albin: Hihi, ja, du har rätt Hugo. Fast nu 
kan man ju säga att han syntes genom Ulrika.
Nova: Nu räcker det med snack, grabbar. 
Knäpp händerna så tackar vi Gud innan vi 
går hem.
Albin och Hugo knäpper lydigt och fort sina 
händer, Ulrika också med ett stort leende på 
läpparna. 
Nova: Tack Gud för att du har hjälpt oss 
med allt vi bett om. Vi tycker du är häftig.
Hugo: Ja, och ha en bra sommar. Amen. 
Gänget och Ulrika går småpratande ut….

Gänget samlas, alla har varsin ryggsäck. De går 
medan de pratar. 
Albin: Nova, det var en perfekt idé att göra 
en utflykt som uppvärmning innan lägret. 

DAg 5 
gud är med dig
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Hugo: Pappa sa att de huggit ner en del träd 
och vad det var så att det ser lite annorlunda 
ut när man kommer upp i skogen bakom fri-
luftsgården. Så vi skulle vara noga så att vi 
hamnar på rätt stig och inte går vilse, sa han.
Nova: Det är lugnt. Jag har koll på vägen, 
och vi är ju tre som kan hjälpas åt. 
Gänget går och småpratar om vad de ska göra 
på sommarlovet, hur spårningen kommer bli på 
lägret...o.s.v. 
Hugo: Men, var är vi nu? Här känner jag inte 
alls igen mig. Skulle vi inte svängt av mot 
sjön för rätt längesen? 
Albin: Jag känner inte heller igen mig! Här är 
ju bara skog. Jag tror du har rätt, Hugo.
Nova: Skit också. Jag tänkte inte alls på var vi 
gick, jag tänkte bara på allt roligt vi ska hitta 
på i sommar. 
Albin: (Med darrande underläpp).Det kanske 
inte blir så mycket roligt i sommar om vi är 
vilse och ingen kan hitta oss.  
Plötsligt börjar det mullra och regndroppar fal-
ler. 
Nova (fullständigt hysterisk) :  Det är åska! 
Det åskar! Blixten kommer slå ner här och vi 
kommer brinna upp och ingen kommer veta 
att det är oss dom hittar för det kommer bara 
vara tre små högar av kol som finns kvar! 
Albin (ledsen, men inte lika hysterisk): Det var 
ju det jag sa, det blir ingen rolig sommar!
Hugo: Ska jag som nyss börjat på UV behöva 
vara den som kommer på det här: vi måste be 
till Gud, fattar ni väl. Han har ju hjälpt oss 
varje gång hittills. 
Nova och Albin stannar upp och tittar med 
stora ögon på Hugo.
Nova (ganska tyst medan hon darrar i krop-
pen): Du har rätt, Hugo. Kom så håller vi 
varandra i händerna och ber.
De tar varandras händer.

Hugo: Gud, vi är vilse men du vet var vi är. 
Visa oss vilken väg vi ska gå så vi kan komma 
hemma eller skicka åtminstone hit lite hjälp.
Albin: Gode Gud hjälp oss så vi kommer 
hem och får vara levande på sommarlovet. 
Tittar upp lite och börjar skrika: Gud syns! 
Där kommer han!
Alla tittar upp och tittar åt det håll som Albin 
tittar. Där kommer Rasmus, en ledarscout från 
UV gående.
Nova: Det är ju inte Gud, det är ju Rasmus, 
från elitpatrullen i UV. Känner du inte igen 
honom?
Hugo: Det kunde lika gärna varit Gud!
Rasmus: Men Hej! Vad gör ni här? 
Nova springer fram till Rasmus och kramar ho-
nom och gråter lite
Albin: Jo, vi skulle på utflykt men så gick vi 
vilse och sen kom åskan, och sen bad vi till 
Gud om hjälp och då kom du!
Rasmus: Ojdå. Men va häftigt ändå, för jag 
satt hemma och plötsligt så fick jag en tanke 
att jag skulle gå en promenad just på den här 
sidan sjön, jag visste inte riktigt varför men 
det kändes som om Gud sa till mig att det var 
viktigt att jag gick just den här vägen. Så då 
gjorde jag det. Nu förstår jag ju att det var för 
att jag skulle hitta er. 
Albin: Vilken tur att Gud kan prata med vem 
som helst när som helst...alltså, inte för att du 
är vem som helst, Rasmus. Du är verkligen 
vår hjälte! Du hörde Gud och så kom du och 
räddade oss. Så coolt!
Nova: Hugo är faktiskt också lite hjälte för 
det var han som kom på att vi skulle be till 
Gud om hjälp. 
Hugo: Äh, det var ju det enda jag kunde 
komma på. Åååå just det, denna gången mås-
te vi verkligen komma ihåg att tacka! 
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Alla fyra ställer sig i ring och håller varandras 
händer.
Hugo: Tack bästa Gud att du skickade Ras-
mus som kan hjälpa oss att hitta hem. Nästa 
gång lovar vi att vara mer noga med kartan. 
Rasmus: Tack Jesus att du sa till mig att gå 
den här vägen så jag kunde hjälpa Nova, Al-
bin och Hugo. Tack för att du kan använda 
alla som vill lyssna på dig och vara din kom-
pis. Amen. 
Rasmus: Jag tror ni har fått nog av äventyr 
va? Så nu går vi hem till mig, jag har ved och 
grejer så vi kan grilla korv till lunch.
Hugo: Ja! Jag är superhungrig! Kan vi låna 
din telefon när vi kommer till dig och ringa 
våra föräldrar och säga var vi är bara.
Rasmus: Självklart, jag glömde faktiskt mo-
bilen hemma, men ni kan ringa allihop när 
vi kommer hem.
Albin: Tänk, denna veckan har vi sett Gud 
både i Ulrika och Rasmus. Undrar när han 
dyker upp nästa gång? 
Nova: Han är ju med hela tiden, Albin, “vart 

jag går så är du med”, du vet. Men ibland 
får han för sig att synas lite extra. Och ibland 
kan han nog få för sig att synas i oss också. 
De fyra går iväg. 

Bön
Tack Jesus för att du alltid finns nära mig. 
Tack Herre att jag kan få be till dig var jag än 
är. Hjälp mig att se dig ännu mer i mitt liv, i 
min vardag, i skolan, på jobbet, hemma, hos 
kompisar, ja överallt. Hjälp mig att be till dig 
i alla lägen. Jag ber att jag skulle få inspirera 
andra att be till dig. Ta hand om mig och 
använd mig varje dag. Amen.

Kom ihåg: Gud är lika nära dig när du kom-
mer hem som på UV-lägret.

Minnesvers: 1 Thess 5:16 

Du kan be till Gud när som helst och hur du 
än mår. Glöm inte att tacka Gud när du får 
bönesvar!
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Om bön:
Hur gör man när man ber?
Bön är att prata med Gud. Till Gud kan du 
säga precis som det är och du kan vara dig 
själv. 

Ord som används när man ber:
Amen - betyder ungefär “låt det hända”, 
och det säger man när man håller med. Man 
backar upp bönen.
Halleluja - betyder ungefär “prisa/tacka 
Gud”. 

Om att bli en kristen:
Varför ska man bli en kristen?
I bibeln står det att vi behöver tro på Jesus för 
att lära känna Gud.

Hur blir man en kristen?
Be till Jesus, så här kan du be:

Tack Jesus för att jag får tro på dig. Förlåt mig 
för det som jag gör som inte är bra Hjälp mig 
att leva som du vill. Amen

Berätta för en ledare, dina kompisar och din 
familj att du blivit en kristen. 
Be och läs bibeln så växer din tro. 

Vem är den helige Ande?
Den Helige Ande kallas också för Hjälparen. 
Den Helige Ande hjälper oss att tro, be och 
berätta för andra om vår tro. 

Här kan du läsa i bibeln:
Om frälsningen - Johannesevangeliet 3:16

Om bön - Filipperbrevet 4:6

Om den Helige Ande - 
Johannesevangeliet 15:26

Faktaruta: 
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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. Jag vill klappa i händerna
26. Gud han har kontroll!
27. I sin hand
28. Jag är älskad idag
29. Han är stor
30.  Hos Dej
31. Varsågod
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            F
för du är Guds barn.
Vers:
Bb                                             C                                  
Visst kan man väl känna sig lite misslyckad ibland. 
        Bb                                         C
Men Gud vill att du ska känna att du är bra! Du vet väl att…..
(© Sara Vittgård)
 

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. Jag vill klappa i händerna
                 G                             C                          Em7                                 Dsus4
//: Jag vill klapp-klapp-klappa i händerna. Jag vill stamp-stamp-stampa med fötterna.
C         G/B      Am7 G/B C    D11 D G    
Jag vill använda hela mig för att tacka dig. (Fine) 
C                 G/B                  Am7      D11    D    G  
För att du är god och för din nåd som varar för evigt.
C                 G/B Am7   D11 D G D11
För att du är stor vill jag tacka dig :// 
 (©Cajsa Tengblad. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2015. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)

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

28. Jag är älskad idag
     D11 D  G     Am7   D     D/F#             G            C            D11           D    
//: Jag är älskad, älskad idag. Ingenting kan hindra mig från att komma till dig 
D11 D G      Am7             D  Am7 G/B       C         D11  D  G
Jag är älskad, älskad HURRA! Ingenting kan skilja mig från dig. (Fine)
       D                Em7                C D2    D                Em7        Am7            D11   D 
Det spelar ingen roll hur jag ser ut. Det spelar ingen roll att jag inte är perfekt
       D                Em7           D/F#             G         Am7      G/B          C    D11 D
Det spelar ingen roll om jag misslyckas nån gång. I Gud har alla samma värde. ://
 (©Cajsa Tengblad. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2015. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)

29. Han är stor
            C                           F            C             G7         2:a C
//: Han är stor han är bäst honom gillar jag mest. Jesus.://
             F            G               Em   Am    Dm               G7            C
När jag vaknar på morgonen så vet jag, när jag är med mina kompisar så vet jag.

             F                    G             Em     Am                D          -7    G7 
När jag lägger mig på kvällen så känner jag att han är med mig hela da´n. 
(Lotta Bengtsson; Utgiven för SAU:s Barnkörläger 2003, kontakta Sara Vittgård, 036-306174)
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30. Hos Dej
            D                 Am                     D7                G
//:Jag får vá hos Dej, jag får be till Dej, jag får lovsjunga ditt namn.
           Gm                         D                Em                 A7    2:a D
Du har tid med mej när jag söker Dej, min Herre, min Gud.://
(Leif  Lundberg © Life music)   
 

31. Varsågod
F     
Varsågod och sitt eller varsågod och stå. Varsågod och be högt eller titta på
Bb                                                              F
Varsågod och jubla om något gör dig glad, men om du vill bua – tycker jag
C7                                     Bb7                          F
Allt som du kom hit med, allt som är din värld, lämna det i Guds hand. (Fine)
Fm7 C7#9   F    Fm7 C7        F  Fm7  C7#9      F
1.Nu   är du här. Välkommen hit just   som   du är
            Fm7              C7                Bb7            C7
Kanske nöjd, kanske rädd, kanske ensam eller arg.
Fm7   C7#9  F   Fm7 C7        F  Fm7  C7#9      F
2.Nu   är du här. Välkommen hit just   som   du är
             Fm7             C7               Bb7         C7    
Kanske trött, kanske vild, kanske full av energi.
 (©Ulrika Lindman. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2015. 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)
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30. Hos Dej
            D                 Am                     D7                G
//:Jag får vá hos Dej, jag får be till Dej, jag får lovsjunga ditt namn.
           Gm                         D                Em                 A7    2:a D
Du har tid med mej när jag söker Dej, min Herre, min Gud.://
(Leif  Lundberg © Life music)   
 

31. Varsågod
F     
Varsågod och sitt eller varsågod och stå. Varsågod och be högt eller titta på
Bb                                                              F
Varsågod och jubla om något gör dig glad, men om du vill bua – tycker jag
C7                                     Bb7                          F
Allt som du kom hit med, allt som är din värld, lämna det i Guds hand. (Fine)
Fm7 C7#9   F    Fm7 C7        F  Fm7  C7#9      F
1.Nu   är du här. Välkommen hit just   som   du är
            Fm7              C7                Bb7            C7
Kanske nöjd, kanske rädd, kanske ensam eller arg.
Fm7   C7#9  F   Fm7 C7        F  Fm7  C7#9      F
2.Nu   är du här. Välkommen hit just   som   du är
             Fm7             C7               Bb7         C7    
Kanske trött, kanske vild, kanske full av energi.
 (©Ulrika Lindman. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2015. 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. 

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)

2. Vi har ansvar inför Gud som gett oss livet
vi förvaltar hela skapelsen han gjort.
Och på läger och på hajker får vi lära
oss hur vi bäst kan leva nära vår natur

3. Vi vill att alla ska få känna vi hör hemma
i vår kår för där får alla vara med.
Vi gör knopar vi tar märken och vi tävlar
Det är ju också sån’t som hör vårt UV till.
(Lars-Gunnar Jonsson)
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36. Medvind 2012
G F/G     C/G              
1.Nu är jag äntligen här, med vinden i ryggen och vind i mitt hår
G    F/G
En känsla av frihet jag får
G F/G C/G            
Nu är jag äntligen här, får känna hur allting vibrerar av liv

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

2.Nu är jag äntligen här i denna Guds skapelse, 
tänk att just jag är en juvel som Han spar
Nu är jag äntligen här, på denna plats, 
ja gemensamt vi står och sjunger TACK till vår Far 
Jag tar ett steg, tar ett till, tillsammans med Gud för jag hör honom till 
Bb              F       Eb   Bb/D  
Men när dagar kommer som inte är enkla
Bb             F       Eb   Bb/D  Bb
Och när jag behöver en hjälpande hand
Ab   Eb/G
Hissar jag segel och litar på Jesus att Han ger 
       F            G     Ab                                   Bb  Bb    C
mig vinden i ryggen och visar mig åt vilket håll jag ska styra min färd JUST NU!
(© Sara Vittgård)

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.:// 
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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)
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47. I din närhet
D   A/C#     Hm7 E    G/A A D A/C# Hm7 Em G/A
//: I din närhet, I din närhet, I din närhet, i din närhet.
A/G    F# Hm7         F#      H
Där vill jag va, där vill jag va, Gud.
H/D# Em   G/A        G/D  D
Vid ditt hjärta, i din närhet varje dag. ://

A/G F#m Hm7        F#m      H
Där förvandlas jag, där förvandlas jag.
H/D#   Em     G/A         G/D   D
Vid ditt hjärta, i din närhet varje dag.

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

48. I din öppna famn
G             Hm                Em  D   C       Em        D
En enkel kärlekssång till Dig dyre Jesus, vill jag sjunga.
G           Hm                 Em  D          C       Em    D
Tacksam för allt som Du gjort. Du min Herre frälsarkonung.
Am            Em              D             G       
Mitt hjärta gläds när du kallar mig Din. 
Am              Em                D
Var finns en plats så underbar.
 G Hm C                G Hm C
Som i Din öppna famn, i Din öppna famn.
   Em     Hm          C              G/D D G 
Helig och varm, himlen jag fann, i Din öppna famn.
(© Craig Musseau, Sv.Text: Bengt Johansson)

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

50. Kom va mitt centrum



69 

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)



72 

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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