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Är vi nöjda nu?
Jag har funderat en del på ordet förnöjsam-
het. Jag läste en artikel om en forskare 
som menade att en förnöjd människa 
lever längre tack vare att man då har en 
lagom nivå av stresshormoner i kroppen. 
Det är ännu inte vetenskapligt bevisat 
men mycket verkar tala för att det stämmer 
eftersom en hög stressnivå har en negativ 
inverkan på immunförsvaret. Några tips 
för att bli mer förnöjd fanns också med, 
t.ex: 
Bry dig om dina medmänniskor och vårda 
relationer, träna hjärnan och självkänslan 
och gör saker som du tycker är värdefulla.

Visst passar det in bra på UV-scout-
läger?! Vi bryr oss varandra och hjälps åt 
och vi tränar hjärnan genom att lösa olika 
uppgifter. Och så vill vi att alla ska förstå 
att de är älskade av Gud och har ett stort 
värde. 
Men finns det inte alltid något att klaga 
på eller försöka förbättra? Livet blir aldrig 
perfekt eller färdigt. I bibeln står det faktiskt 
att vi ska vara nöjda, så jag antar att vi 
borde försöka vara det. 
Och visst ger religionen god lön om man 
nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta 
kom vi till världen och tomhänta ska vi gå 
ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara 
nöjda (1 Tim. 6:6).

Paulus talar om att han har så att han 
klarar sig i sitt arbete med att sprida Guds 
rike, men han har heller ingen strävan att 

bli rik på pengar eller andra materiella 
ting. Han har vad han behöver och är 
nöjd med det. Paulus har hittat en rikedom 
som är värd mer än pengar:
Jag kan leva fattigt och jag kan leva i över-
flöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att 
vara mätt och att hungra, att leva i överflöd 
och att lida brist. Allt förmår jag genom 
honom som ger mig kraft (Fil 4:12).

I år är temat på bibelstudierna Tvärtom. 
Och vad kan vara mer tvärtom idag än 
att ärligt kunna säga att man är nöjd? 
Har jag kläder och mat så är jag faktiskt 
det, nöjd. 

Men det finns såklart saker vi inte ska 
vara nöjda med. Orättvisa levnadsvillkor, 
övergrepp och miljöförstöring ska vi ta 
avstånd ifrån. Och när det gäller det sist-
nämnda bör vi nog ha lite dåligt samvete 
eftersom vi lever i den del av världen som 
vi gör. Skulle alla leva som vi svenskar gör 
skulle inte resurserna räcka till, det skulle 
behövas 4,2 jordklot om alla människor 
skulle ta del av samma levnadsstandard 
som vi.

Det vi inte heller kan vara nöjda med är in-
ställningen till vår medmänniska. Sveriges 
flyktingpolitik har varit minst sagt svängig 
senaste tiden. Det har bidragit till osäker-
het och sorg för många människor. 
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I en demokrati har alla har rätt till en åsikt 
och att lägga sin röst på det parti man 
mest sympatiserar med, såklart. Men om 
vi kallar oss kristna kan vi inte blunda för 
Bibelns budskap. 
Om en invandrare slår sig ner i ert land, ska 
ni inte förtrycka honom. Invandraren som 
bor hos er skall ni behandla som en infödd. 
Du skall älska honom som dig själv, ni var ju 
själva invandrare i Egypten. Jag är Herren er 
Gud (3 Mos 19:33). 

I Nya Testamentet talar Jesus om männis-
kosonens dom när alla folkslag ska samlas 
inför honom och han säger: 
Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag 
var törstig och ni gav mig att dricka, jag var 
hemlös och ni tog hand om mig, jag var na-
ken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni 
såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte 
mig.[…] det ni har gjort för dessa minsta 
som är mina bröder, det har ni gjort för mig 
(Matt. 25:35-36;40). 

Vilket starkt budskap i medmänsklighet! 
Men också en varning för vad som händer 
om vi väljer att inte se till vår medmänniska 
Vi ska också komma ihåg att det inte är 
särskilt längesen som halva Sveriges 
befolkning flyttade till USA för att få ett 
bättre liv, och många av dem var ju som 
bekant smålänningar. Och fortfarande 
idag flyttar ca. 50 000 svenskar utom-
lands för att plugga, arbeta eller bilda familj 
i ett annat land.

Vår identitet är inte i första hand som 
svenskar utan som kristna. Vår första prioritet 
är inte att försvara svenska värderingar 
och svensk kultur, det är evangeliet om 

Jesus Kristus vi ska försvara och sprida. 
Och Jesus var ju inte svensk. 

Troligtvis har du precis som jag råkat ut 
för människor som sprider lögner och 
själviskhet i stil med: ”Nästan alla flyk-
tingar som kommer hit är kriminella och 
många är terrorister”, eller ”Dom hör inte 
hemma här med sin främmande kultur” 
osv. Säg då vänligt men bestämt ifrån. 
Det är inte sant! Det är människor vi talar 
om. Människor som råkade födas i krig, 
förtryck och fattigdom istället för överflöd 
och trygghet. Människor som behöver vår 
hjälp. Och vi behöver dem. Om det skulle 
innebära att vi måste sänka vår levnads-
standard genom att exempelvis betala 
någon procent mer i skatt under en period 
för att kunna hjälpa fler, är inte det i linje 
med Bibelns budskap? 

Vi får också möjligheten att dela med oss 
av vårt överflöd i lägerinsamlingen, läs 
mer om den här i ledarhandledningen. 
Ett UV-scoutläger är ett tillfälle att nöja 
sig med lite mindre av det som vi tar för 
självklart i det vardagliga livet. Det är ett 
tillfälle att försöka vara nöjda med det vi 
har och söka rikedomen som bara finns i 
budskapet om Jesus. Och jag vill säga att 
tacksamheten i Guds nåd och förnöjsamheten 
i Guds kärlek är mer värd än allt annat. Jag 
vill tro att det är sant och jag vill försöka 
leva därefter. 
Låt oss tacka Gud för hans nåd och be att 
vi alla får känna förnöjsamhet på sommarens 
UV-scoutläger - Kristus har segrat!

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

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

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

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

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

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

Ingen kan göra allt - men alla kan göra 
något

Mattias Lindstam

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

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

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

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

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

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

q Portionsskopa
q	Träslev
q	Förskärare 
q	Potatisskalare
q	Osthyvel

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

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

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

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

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

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

q	UV-scoutboken
q	Ledarhandledningen

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

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

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

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

LÄGERREGLER

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

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

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

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

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

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

UV-SCOUTRÅDET

Sara Pripp Jonas Davidsson Alma Catoni

Kristoffer Kaspersson Klas-Göran Park
Ordförande

Jonas Abrahamsson
UV-scoutkonsulent

Rickard Sjölander
Sekreterare

Hannah Gunnarsson
SAU-styrelsen

Paulina Zackrisson
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Scoutinvest
En ledarutbildning för ledarscouter födda -04 eller tidigare 
12-14 oktober på Långserums Fritidsgård
Anmälan: senast 23 september till Jonas Abrahamsson: jonas.abrahamsson@sau.nu

KURSER OCH  ARRANGEMANG

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

Kursen är tänkt som en endagarskurs och genomförs antingen på lokalplanet eller regionalt.  

Växtverk
En ledarutbildning för dig som är 15 år och uppåt. Under 3 helger får du lära dig mer om scouting, 
kristen livsstil, ledarskap och träffa många nya kompisar.
Växtverk Steg 1: 9-11/11 på Långserums Fritidsgård. 
Anmälan till Jonas Abrahamsson: jonas.abrahamsson@sau.nu

UVa-natta
2018 arrangeras UVa-natta i Sandsjöfors, datumen är 22-23 september. Missa inte denna roliga hajk 
som riktar sig till de äldsta UV-scoutpatrullerna!
Pris: 350:- per patrull
Anmälan: celinder@telia.com

Redo att leda
Detta är en ekumenisk helg för scoutledare 
på Nyhem utanför Mullsjö som arrangeras 
av SAU, equmenia, Sjundedagsadventist-
samfundet, Royal Rangers, SALT & 
Frälsningsarmén. 

Mer info: www.redoattleda.nu
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Livet med GUD är

OSLAGBART
Nästa år är det dags för storläger igen och vi har fått den stora äran att vara läger-
chefer på det! Vi bär båda på en längtan att få göra Jesus känd bland våra unga 
och vi vet att det är många som under olika läger inom SAU fått upptäcka att livet 
med Gud är OSLAGBART. Kan vi få vara en del av att fler ska få upptäcka 
det så gör vi det med glädje! 

I ledningsgruppen har det under arbetet med att ta fram ett namn och tema sakta men 
säkert växt fram en målbild och vi har en vision av ett läger med Gud i centrum, 
ett läger där vi hela tiden är medvetna om att vad vi än gör under denna vecka så har 
vårt arbete en djupare mening. Vi reser inte bara ett tält, vi reser tältet som en del i vårt 
arbete med att sprida Guds rike. 

Vi drömmer också om ett läger där ALLA bär på känslan av att de är värdefulla och 
känner att de behövs! Tänk om vi under veckan kunde få varenda UV-scout, varenda 
ledarscout, varenda ledare, varenda funktionär att djupt inom sig känna att

 ”Jag är Unik”
”Jag är Underbar”
”Jag är Makalös”
”Jag är Suverän”
”Jag är Magnifik”
”Jag är Briljant”

”Jag är ett Mästerverk”
 Jag är Värdefull”
” Jag är Genial”

Och allt det är jag för att jag är skapad av Gud och han har gjort mig OSLAGBAR! 

STORLÄGER 2019: OSLAGBART
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Det finns en otrolig kapacitet inom UV-scout! När vi tillsammans gör läger så blir de 
OSLAGBARA och DU är en viktig del i det! Vare sig du diskar, går och badar med dina 
uvar, drar el, delar ut mat eller håller i ett lägerbål, så är din insats ovärderlig! 

Vi är lägerchefer, men det är inte vi som gör detta lägret, det är vi tillsammans! 

Vi kommer att göra allt vi kan för att detta ska bli en OSLAGBAR vecka, men det kom-
mer inte räcka långt. Vi behöver alla vara med och bidra med det vi är bra på!  

Är du med oss? 

/Ester Davidsson och Ida Widerberg
Lägerchefer OSLAGBART 2019
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TACK!

Nya möjligheter för barn i Centralasien 

Amir är en väldigt smart och glad liten 
kille, men han har svårt att styra sina ar-
mar och ben på grund av en CP skada. 
Han har också nedsatt hörsel och svårt 
att tala. För några år sedan kom han till 
vår förskola för barn med funktionshinder. 
Genom lek och träning fick han alltmer 
kontroll över armar och ben. Han lärde sig 
äta själv och även ta några steg med en 
liten rollator. 

Nu i somras var det dags för honom att 
börja i den ”vanliga” förskolan, i en grupp 
för barn med hörselnedsättningar. Han är 
nu så stolt att han kan sitta med under lek-
tionerna och hänga med när läraren teck-
nar, och även svara själv genom att visa 
med fingrar och händer! Och att han också 
fått nya kompisar! Tack att ni hjälper till att 
göra det möjligt för Amir och andra små 
killar och tjejer att gå i förskola och få lära 
sig nya saker och få nya kompisar.

Stort tack till alla UV-scouter för att ni vill vara med och hjälpa barn i Centralasien, 
Egypten, Tchad och Mocambique. Förra året samlade ni tillsammans in 332 287 kronor. 
Helt fantastiskt! Här kommer några glimtar från några av de projekt som ni har varit 
med och hjälpt. 
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Skolgång i Moçambique

UV-scoutläger, så roligt och så mysigt! 
Mycket bus och många nya kompisar, an-
dakter och en möjlighet att hjälpa andra 
som har det svårt på andra sidan jorden! 
Pengarna ni skänkte förra året har gått till 
att hjälpa barn i Moçambique att kunna 
gå i skolan. En del har inte råd med skoluniform 
och då kan man bli utan undervisning 
och allt annat kul som händer på skolan. 
Man får gå hem och hugga ved, hacka på 
åkern och bära vatten istället. Så vi hjälper 
till med skoluniformer för en del barn. Ett 
gäng barn får extra skolhjälp så de kan 
hänga med bättre i den vanliga skolan. Vi 
har också gett anteckningsböcker, pennor, 
sudd och annat till flera hundra barn under 
året. 

Sådant får man inte i skolan i Moçambiqe, 
utan det får man köpa själv. Fattiga familjer 
har inte råd med det så då får man vara 
utan och missar jättemycket av undervis-
ningen. Utan penna, inga bokstäver! Att 
rita i sanden är inte riktigt samma sak. När 
det är torka och svält, hjälper vi en grupp 
barn med mat. Allt detta kan vi göra för 
att ni är med och ger på UV-scoutlägret! 
Nu blev det ännu roligare, eller hur?! 
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Säkra brunnar med rent vatten i Tchad

”Jag heter Julie och bor sjuttio meter från 
en förbättrad brunn. Varje dag går jag 
upp tidigt för att sopa gården, hämta vatten 
till hela familjens behov till att tvätta sig eller 
duscha och dessutom fylla krukorna för 
vattnet vi behöver i huset. Skillnaden från 
hur det var innan brunnen förbättrades 
med brunnskant var bl.a. att man fick ställa 
sig i kö för att vänta på sin tur att hämta 
upp vattnet från brunnen för att förhindra 
att halka på stockarna som ligger på 
öppningen på brunnen. 

Det tar inte så lång tid för mig att hämta 
vatten numera och jag har tillräckligt med 
tid att gå i skolan. Får och grisar kan inte 
ramla ner i brunnen eller förorena omkring 
som tidigare. Alla som hämtar vatten ifrån 
brunnen är mycket nöjda med den förbättrade 
brunnen som ger rent dricksvatten.”
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LÄGERINSAMLING 2018 - MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

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

funktionsnedsättningar och låter dem inte 
gå i skolan eller leka med andra barn. I 
dessa länder finns i stort sett ingen statlig 
verksamhet för barn med funktionsned-
sättningar. 

Det är lätt att tro att alla människor jorden runt har samma rättigheter som vi; att få gå 
i skolan, att få rent vatten från en brunn eller kran, att man räknas som en riktig människa 
även om man har en funktionsnedsättning och att få gå till domstol när man blivit be-
handlad fel. Tyvärr lever väldigt många barn i länder och kulturer där de inte har det som 
vi kallar mänskliga rättigheter.
2016–2018 har vi fokuserat på att stärka barns mänskliga rättigheter, och nu är vi inne 
på sista året. Vi har haft fantastiska insamlingar till de olika projekten inom kategorierna 
Människovärde, Utbildning och Vattenförsörjning. SAM bedriver flera projekt inom 
dessa områden och i dessa länder. Nedan presenteras några exempel på projekten som 
pengarna går till, men det finns fler. Tack för att ni även i år vill vara med och bidra till 
barns rättigheter i andra delar av världen!
 

Lägerområde 1-2 Människovärde
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SAM stöder en skola i Egypten och en för-
skola i Centralasien, som båda har spe-
cialiserat sig på barn med fysiska och in-
tellektuella funktionsnedsättningar. I båda 
fallen jobbar man även med att få föräld-
rarna att förstå att det kan finnas olika 
anledningar till att deras barn föddes med 
en funktionsnedsättning, och att hitta sätt 
som underlättar för dem att bo och leva 
tillsammans med sina barn och hjälpa 
barnen att utvecklas. På skolan i Egypten 
finns bland annat syklass, musikrum, da-
torsal, snickeriverkstad, vävrum och man 
tillverkar kort och ljus. På gården finns ett 
växthus där man odlar sallad och svamp. 
Salladen säljs till Svenska Institutet. På 
skolgården finns också en butik där man 
säljer de olika sakerna barnen producerat. 
På förskolan i Centralasien erbjuder man 
även diverse hjälpmedel som exempelvis 
rullstolar, som inte bara förändrar barnens 
liv, utan underlättar livet för hela familjen. 

Eftersom barnen med funktionsnedsätt-
ningar ses som ett straff från Gud i denna 
kultur, mår många familjer mycket dåligt. 
Men på förskolan får föräldrarna möjlighet 
att träffa en psykolog för att hitta sätt att 
hantera vardagen, något som är mycket 
uppskattat.
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Lägerområde 3-6: Utbildning
Alla barn har rätt att gå i skolan och få 
en bra utbildning. I Sverige måste alla 
barn gå i skolan, men i andra länder är 
det inte lika självklart. Att barn inte går i 
skolan kan bero på många olika saker. Det 
kanske inte finns en skola där barnet bor, 
föräldrarna kanske inte har råd att betala 
skolavgiften eller en skoluniform, eller så 
måste barnet hjälpa till med arbete hemma. 
SAM stöder en flickskola i Centralasien och 
hjälper också barn i Mocambique med 
skolmaterial.
På flickskolan i Centralasien kommer 
många av eleverna från fattiga familjer 
och får hjälp med allt från skoluniformer till 
internatkostnader. Det går ca 260 elever 
på skolan och hälften av dem bor på det 
tillhörande internatet eftersom skolan ligger 
långt hemifrån. I detta land är det fler pojkar 
än flickor som får gå i skolan. Och efter-
som det inte finns så många kristna här, 
har många kristna det mycket svårt. Men 
genom den kristna flickskolan får tjejerna 
här ändå en bra utbildning. 

Många familjer i Mocambique har inte råd 
att köpa anteckningsböcker och pennor. En 
del av pengarna från insamlingen på årets 
UV-läger kommer att gå till detta. Skolan 
är nämligen gratis men om man inte har 
något att anteckna på sitter man bara och 
tittar på när de andra barnen lär sig saker. 
SAM:s missionärer hoppas även kunna 
hjälpa några särskilt duktiga men fattiga 
ungdomar att fortsätta sina studier. Det 
finns nämligen en skola en bit därifrån där 
man får lära sig om snickeri och jordbruk, 
förutom de vanliga ämnena i klass 8-10. 
Eftersom man bor på skolan behöver barnen 
hjälp med kläder, gummistövlar, tvål och 
tvättmedel, gympakläder och busspengar 
så de kan hälsa på sina familjer på loven. 
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I Tchad har man i många byar grävt brunnar 
för hand. Brunnarna är djupa hål i marken 
och man tar upp vatten med en hink. Ty-
värr har brunnarna inte alltid lock och då kan 
det hända att barn eller djur som t.ex. get-
ter, ramlar ner i brunnen. Skräp och annat 
hamnar också lätt i vattnet och när det 
regnar spolas allt möjligt ner i 

brunnen som gör vattnet smutsigt. Regnet 
gör också att hålet i marken vittrar sönder 
och öppningen blir bredare och bredare. 
Då måste man hugga stammar att lägga 
över öppningen som man kan stå på när 
man hissar ner hinken för att få upp vatten. 
När man gräver en brunn för hand kan 
den kollapsa och det är svårt att komma 

Lägerområde 7-9: Vattenförsörjning
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långt ner, men man försöker ändå gräva 
mellan 15 och 25 meters djup. 
Vi vill med er hjälp vara med och hjälpa 
människor att kunna få rent vatten året 
om. Därför måste de brunnar som finns 
förstärkas och grävas djupare. Man byg-
ger också en mur runt öppningen ovanpå 
marken så att det inte ska kunna rinna ner 
smutsigt regnvatten i brunnen och så att 
barn inte kan råka ramla i. Man tillverkar 
och bränner tegelstenar på plats, skaffar 
fram sand och grus och ordnar med en 
murare. Våra pengar används till att köpa 

cement och allt annat som behövs för att 
göra en betongplatta runt brunnen, för-
stärka öppningen och att bygga muren 
runt omkring öppningen. Ett hälsovårds-
team åker också runt och undervisar om 
hur man underhåller och skyddar brunnarna.  

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



24 

Till dig som är ledare och ska hålla i sam-
lingarna efter att dramat spelats upp på 
lägret, kommer här lite information om 
materialet. Grundtanken med temat är att 
lära våra UV-scouter och ledare att man 
ska våga att tänka tvärtom. Hur skulle Je-
sus tänka i de situationer som våra UV:ar 
hamnar i? Behöver man tänka likadant som 
alla andra i klassen eller som kompisgänget 
gör? Vågar vi som vuxna tänka som Jesus 
skulle ha gjort, och vara tydliga exempel på 
förebilder som tänker tvärtom? För om san-
ningen ska fram, så har våra UV:ar oss som 
förebilder, hur vi än ser på oss själva. Själv-
klart får det vi säger och gör, betydelse för 
hur våra UV-scouter uppfattar budskapet 
om Jesus. Vågar vi vara ledare som tänker 
och gör tvärtom?
Varje dag så används en sång som vi kallat 
för ”Tvärtom-låten”. Förhoppningen är att 
texten ska fastna i huvudet och så småning-
om trilla ner i hjärtat på både UV-scouter 
och ledare. Öva gärna på låten innan, så 
blir den inte helt ny för kåren när man kom-
mer till lägret. 
Efter varje dramatext finns bearbetning och 
uppgifter som är till nytta när ni träffas i pa-
trullen eller med ledarscouterna. Tanken är 
inte att ni ska hinna igenom alla frågeställ-
ningar och bibelställen. Istället kan ni i god 
tid före lägret läsa igenom materialet och 
fundera på vilka frågor och vilka uppgifter 
som skulle passa just era UV-scouter. 
Till varje dag finns även förslag på ord eller 
meningar som man kan ha som ett gemen-
samt uppdrag. Ett ord kanske räcker för de 

mindre UV:arna och till de lite äldre kan 
man ta en hel mening. Skriv varje enskild 
bokstav på ett A6-papper så är det lättare 
för alla i patrullen att se vad som händer, 
om du har möjlighet så plasta även in dom. 
Blanda bokstäverna väl och låt patrullen 
klara uppgiften att lista ut vilket ord eller 
mening det ska bli av alla bokstäver. Även 
i det momentet har ni ett bra tillfälle att tala 
om vad dagens tema betyder och hur vi kan 
tänka med som Jesus skulle ha gjort. Om du 
har plastat in bokstäverna och dessutom 
gjort hål i de två översta hörnen, kan du trä 
ett snöre igenom alla hålen och hänga upp 
ordet eller meningen i t ex mat-tältet och 
låta dagens tema få finnas med under hela 
dagen. 
Ta gärna tid tillsammans i ledarteamet och 
be för samlingarna i patrullerna. Kanske får 
just dessa samlingar betyda något speci-
ellt för någon eller några i patrullen. Våga 
vara öppna och transparanta som ledare 
och berätta gärna exempel från era egna 
liv. Kanske har du vågat att tänka tvärtom 
i någon situation. Kanske finns det exempel 
på tillfällen då du inte vågat göra eller säga 
tvärtom, fast att du vet att det du gjort varit 
helt fel. För om det är något som en UV-
scout kommer ihåg efter ett läger, så är det 
just de egna ledarnas berättelser från sina 
egna liv. Våga berätta de glada och posi-
tiva berättelserna, våga också berätta de 
smärtsamma då allt blev fel. Lycka till och 
Guds välsignelse i arbetet med att så frö av-
Jesus i Sveriges barn och ungdomar.

INLEDNING - TILL LEDARE: TVÄRTOM
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INLEDNING - TILL DRAMAGRUPPEN
Invigningen 
Presentera följande på invigningen av läg-
ret: 
Börja med refrängen på Tvärtomlåten, 
(Leif, Lina och Lucas visar rörelserna)

Välkomna till årets UV-läger 2018. Kanske 
har du varit på läger förut eller så är du här 
för första gången. Mycket kul kommer att 
hända och du kommer att få träffa många 
nya vänner. Vi kommer från många olika 
UV-scoutkårer och nu ska du få träffa Sve-
riges minsta UV-kår.
Kåren består utan bara tre personer och 
har därför inga patruller som du har i din 
kår. Kårchef är Ledar-Leif. Han gillar kaffe 
och så gillar han att köra motorcykel, men 
just nu så har han ingen motorcykel att köra 
på, då han själv backade på den med bilen. 
Anledningen var att han hade tvättat sin 
motorcykel på garageuppfarten då hans 
fru ropade, att Leif måste skynda sig med 
bilen och hämta mjöl till bullbaket. Leif som 
gillar nybakade bullar till kaffet, sprang in i 
garaget och backade ut bilen rakt på mo-
torcykeln. På verkstaden sa de att det var 
onödigt att laga den, då det endast var 
tuten som fungerade. Men Leif har bestämt 
sig för att köpa en ny motorcykel på väg 
hem från UV-lägret. Det han gillar mest är 
ändå att finnas med i UV-scouterna. 

Just nu finns det inte så många medlemmar 
i kåren, men han har varit ledare så länge, 
så han vet att ibland är man många och 
ibland är man få, det är liksom bara att ta 
det som det kommer.
Kårens ledarscout är Lina. Hon är 15 år och 
har gått i UV-scout i fem år. Lina är som 
vilken tonåring som helst. Hon ser sig själv 
som ledare i vissa sammanhang, t ex när 
det gäller att hålla reda på Lucas. När det 
handlar om att gå och lägga sig på kväl-
larna är hon mer som en ledarscout och är 
gärna uppe ett par timmar längre än Leif.
Lucas ja, han är den enda UV-scouten i kå-
ren. Han är 10 år och är på sitt första läger. 
Han var lite tveksam till att följa med på 
lägret eftersom han inte kände någon an-
nan i samma ålder. Sedan kom han på att 
Lina var ensam ledarscout och Leif ensam 
ledare. Skulle de våga att åka ensamma 
så skulle väl Lucas kunna det. De kunde ju 
vara ensamma tillsammans, för då blir man 
ju inte helt ensam.

Under den här kommer du att få följa vad 
som händer i Leif, Lina och Lucas kår och 
se vad som händer om man tänker och gör 
tvärtom, istället för att bara göra som man 
brukar.

Tvärtomlåten med versar (Leif, Lina och Lu-
cas visar rörelserna)

/Magnus Kullberg och Karolina Westmark
Illustrationer: Emelie Jägerström
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DAG 1 

FÖRLÅTELSE ISTÄLLET FÖR STOLTHET
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Ljudet
Tvärtomlåten spelas upp

Leif: -Vad man sover härligt i tält. 
Berättare: Leif har precis vaknat av att 
solen har gått upp på lägrets andra dag. 
Leif har alla sina saker i god ordning i 
tältet. Scoutskjortan hänger på samma 
galge, som de gjort de senaste 30 lägren. 
Inget ligger utanför väskan och skorna ligger 
upp och ner för att de inte ska bli fuktiga 
under natten.
Lina: (irriterat) -Det är ännu härligare om 
man inte blir väckt av någon ledare som 
skriker. 

Berättare: Hon sätter sig upp i sovsäcken 
och håret står åt alla håll. Det märks att 
hon varit ute med de andra ledarscouterna 
i går kväll och inte alls intresserad av att 
vakna redan. Hon kryper ner i säcken igen 
och vänder sig om. Linas prylar ligger lite 
överallt i tältet och lite ligger utanför tältet 
också. Hur många gånger Leif än har 
försökt att berätta för Lina, hur man hål-
ler ordning på sina saker, och att man ska 
förbereda sig för nästa dag innan man går 
och lägger sig, så verkar det inte hjälpa.
Lucas: (ropar högt) -Härligt, det var rätta 
ordet det! 

Berättare: Eftersom Lucas gick och la sig 
redan halv nio i går kväll är han utvilad 
och på topp. Hur Lucas har det med sina 
saker i tältet ska vi inte ens tala om. Hela 
dagen igår var en kamp, kanske mest för 
Leif. För Lucas hittade inte sina matgrejer 

när de skulle äta, han hittade inte sin scout-
halsduk till uppställningen, så Leif fick gå 
igenom alla Lucas saker innan rätt sak 
kom fram i tid. Lina fick hjälpa honom att 
leta upp rena och torra strumpor till natten 
och leta efter batterierna till ficklampan, 
som på något underligt sätt hamnat i 
diskbaljan. Lucas själv bekymrar sig inte 
så mycket. Särskilt inte när det är dags att 
leta efter tandborsten och tandkrämen. 
Sånt kan man ju alltid låna av någon annan 
om det krisar, tycker Lucas.
Leif: (skriker) -Vem har tagit min kåsa. Det 
är ju dags för morgonkaffet och jag hittar 
inte min kåsa.
Lucas: -Jag vet inte. Låna någon annans, 
det brukar jag göra.
Leif: -Är det du Lucas som har tagit den 
kanske.
Lucas: (svarar helt självklart) -Jag skulle 
aldrig låna en kåsa som luktar kaffe. 
Leif: (irriterad) -Jamen, någon av er två 
måste det ju vara, vi är ju inte fler i detta 
tältet och vi är ju inte fler i hela kåren, jag 
blir så irriterad.
Leif: -Lina vakna. Det är en katastrof som 
har inträffat och du ligger bara och sover. 
Lina: (mycket trött) Vaaaaa?
Leif: -Min kaffekåsa är borta.
Lina: -Väcker du mig bara för det. Tänk 
vad världen skulle vara lugnare om vuxna 
slutade att dricka kaffe.
Leif: (skriker) -Uppställning raka led, eller 
jag menar, rakt led!
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Berättare: Lina och Lucas ställer sig nå-
got motvilligt på led, men förstår, att nu 
menar verkligen Leif allvar.
Leif: -Avlämning!
Lina: -En ledarscout och en UV-scout. 
Alla närvarande, ingen frånvarande, 
Leif: -Nu har vi en viktig uppgift framför 
oss. Alla måste hjälpas åt att leta efter min 
kåsa, som någon av er har slarvat bort.
Lucas: -Jag sa ju att jag inte har tagit den.
Lina: (gäspar stort) -Inte jag heller.
Leif: -Nog med prat. Nu får vi hjälpas åt 
att leta, någon av er två måste det ju vara 
som slarvat bort den, och tältet ser ju ut 
som en soptipp, så det går ju inte att hitta 
något i den här röran.

Berättare: Alla tre hjälps åt att röja upp i 
tältet och alla saker som ligger kringsprid-
da läggs i fina högar, samtidigt som Leif 
muttrar om slarviga barn och ungdomar 
som en dag kommer att göra hela jordklotet 
till en stor soptipp.
Just som de börjar bli klara med städningen 
i tältet, kommer Ledar-Lasse från kåren 
bredvid och tittar in.
Lasse: -Här var det ordning och reda må 
jag säga. Tänk om mina UVar kunde ha 
det hälften så fint i vårat tält, då skulle 
man ju hitta sina saker.
Leif: -Hmm.

Berättare: Leif är nu mycket irriterad över 
att inte kåsan kommit fram, trots att de 
städat både i och utanför tältet.
Lasse: -Saknar du den här? (han viftar 
med Leifs älskade kaffekåsa)

Leif: -Var har du hittat den?
Lasse: -Den glömde du på ledarfikat igår 
kväll och jag tänkte att du kanske är kaf-
fesugen redan så här på morgonen, så du 
ville ha den direkt när du vaknade. 
Leif: -Tack så mycket!

Berättare: Samtidigt börjar nu Leif att 
skämmas för att han skrikigt åt sina kära 
scouter. Nu kunde inte Leif vara arg längre 
på Lina och Lucas. Det var ju hans eget 
fel att kåsan var borta. Ska han be sina 
scouter om förlåtelse eller får de skylla sig 
själva för att de har så stökigt i tältet. Hur 
skulle Jesus ha gjort nu, tänker Leif? Det är 
klart Jesus gjorde ju aldrig något som var 
fel från början. Han började höra en melodi 
inne i huvudet…

Ljudet: Refrängen på Tvärtomlåten spelas.
Leif: (med sin allra lenaste röst) -Jag vill 
verkligen be om ursäkt för att jag skyllde 
på er, kan ni förlåta mig?
Lina: -Det är klart att vi gör (Lina och ger 
sin ledare en stor kram) -Jag vet ju hur vik-
tigt kaffet är för dig.
Lucas: -Förlåt att jag stökar ner så mycket 
i tältet.
Leif: -Jag har väl själv varit 10 år gammal, 
så jag vet hur det är. (han ger Lucas en 
stor kram)
Leif: - Om ni två städar upp det sista i tältet 
ska jag gå och hämta plåster.
Lina: -Men vi har redan en hel låda plåster 
i tältet!
Lucas: -Och jag har inte hunnit skära mig 
idag än!
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Berättare: Leif låtsas inte höra vad scou-
terna ropar, då han redan är på väg från 
tältet. Tillsammans börjar Lina och Lucas 
att rulla ihop sina sovsäckar och försöker 
göra lika fint på sina sovplatser som Leif 
har det. De vet att det är omöjligt, men 
känner någonstans i hjärtat att de skulle 
vilja vara mer som sin ledare.
Leif kommer tillbaka och bär nu på en 
stor påse som det står plåster på. Texten 
är skriven för hand och de känner igen att 
det är Leifs krokiga handstil. Han sträcker 
fram påsen till sina scouter.
Lina: (läser på påsen samtidigt som hon 
klämmer på den) – Det känns inte som 
vanliga plåster, utan mer som bananer.
Lucas: - Och påsen luktar choklad också! 
-Leif, vad är det för slags plåster i påsen?
Leif: -Det är plåster för insidan av kroppen, 
jag tror ni behöver det idag!

Ljudet: Tvärtomlåten spelas.

  

DAGENS ORD:
Förlåtelse

DAGENS MENING:
”Förlåt och ni ska bli förlåtna”.
/Luk. 6:37

SAMTALSFRÅGOR:
Vad tror ni Leif menade med plåster som 
de behövde för insidan av kroppen? 
Jesus säger också att vi ska förlåta 7 gånger 
77 gånger (Matteus 18:21-22). Vad bety-
der det och hur många gånger klarar vi att 
förlåta någon? Har du och jag låtit stolthet 
eller rädsla gå före förlåtelse? Läs om Petrus 
som först sa att han aldrig skulle svika Jesus 
(Mark. 14:29-31), men som sedan ljög om 
att han inte kände Jesus (Mark. 14:66-72). 
Jesus förlät sin lärjunge Petrus, trots att det 
han hade gjort var riktigt, riktigt fel (Joh. 
21:15-17). 

Om Jesus kunde förlåta Petrus, borde då 
inte vi kunna förlåta varandra för saker 
som inte alls är lika stora? Måste vi förlåta? 
(Ef. 4:32) Vad händer annars? (Ords. 
14:30) 
Har vi något vi ska be om förlåtelse för? 
Är det svårt att be om förlåtelse? 
Hur känns det när vi har bett någon om 
förlåtelse? 
Behöver vi be Gud eller varandra om förlå-
telse för något? 
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Lodrätt.                                       
1. Kåren var Sveriges _______Uv-kår.                                                                                                                                                                                                            
2. Titeln på låten som är till dramat?                                                                                                                                         
3. Lina var kårens enda__________?                                                                                                                                                                                                
4. Namnet på kårens ledare.                                                                                                                                                                               
Vågrätt.                                                                                                                                                                                                                                   
1. Ledaren ville ha en ny__________?                                                                                                                                                                         
2. Kårens scout var________ inför uv-lägret.                                                                                                                                          
5. Namnet på kårens scout.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6. Ledaren skulle köpa mjöl till? 

1 3

5

6 4

2

Hjälps åt i patrullen att be tillsammans. 
Finns det saker som vi inte vill berätta om 
eller som gäller någon som inte är med 
på lägret? Då kan man slå ner en slana 
i marken som man sedan kan tälja ut ett 
hack på, för att visa Gud att man vill be 
om förlåtelse. Gå fram en och en så ingen 
skadar sig. Låt sedan en av ledarna be för 
de eventuella hack som kommit på slanan.

UPPGIFT I PATRULLEN:
Det var rörigt i Leif, Lina och Lucas tält, så 
nu passar det att leka Kims lek med 20 olika 
prylar. Lägg 20 små prylar på en bricka 
och lägg en handduk över. Kom in med 
brickan och ta bort duken i 30 sekunder och 
lägg sedan på duken igen. Nu kan alla, eller 
en åt gången, hjälpas åt att komma ihåg 
vad det var för saker på brickan. KLURINGEN
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DAG 2

DEN SISTE SKA BLI DEN FÖRSTE
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Ljudet: Tvärtomlåten spelas upp

Berättare: Dags för middag på lägret. I 
dag ska det komma besök av en annan 
kår till Leif, Lina och Lucas. Det är 10 UV-
scouter som är på sitt första läger. Deras 
ledare Ledar-Lasse har blivit förkyld och 
febrig, så han var tvungen att åka hem. 
Någon ny ledare kan de inte få förrän till 
kvällen, och Leif som gärna vill ha lite fler 
scouter i sin kår, erbjöd sig att fixa mat. 
Han är glad att Lina känner sig som en le-
dare idag och att hon hjälper till med att 
förbereda maten. Lucas har däremot dragit 
sig undan till tältet för en liten power-nap. 
Powernap är något som Lucas har lärt 
sig av Leif. Om man översätter ordet till 
svenska betyder det ”en kort men intensiv 
sömn”. Leif har förklarat att om man tar 
en powernap någon gång mitt på dagen, 
så orkar man med sina UV-scouter mycket 
bättre på kvällen, och man behöver inte bli 
lika grinig och arg på dom.

(Lina slår på matklockan)
Lucas vaknar av matklockan och Leif ropar;
Leif: -Dags för mat och välkommen alla 
Ledar-Lasses UV-scouter.

Berättare: Lucas rusar ut från tältet och 
hinner precis att ställa sig först i kön innan 
de gästande scouterna har ställt upp sig.
Lucas: -Hungrigast går först (han sträcker 
fram sin matkåsa mot den stora grytan 
där Lina står med sleven i högsta hugg).
Lina: -Var har du varit?
Lucas: -Tagit en powernap, för att orka 

med dig och Leif, ifall ni blir griniga på mig 
ikväll.
Leif: -Det var tur för dig att du sovit en 
stund, eftersom jag redan nu blir jättearg 
på dig. Kom inte vi överens om att vi alla 
tre skulle hjälpas åt med matlagningen 
idag, nu när vi har gäster på besök.

Berättare: Leif kände hur arg han höll på 
att bli, grinig var han redan eftersom har 
råkat doppa sin scouthalsduk i köttsoppan. 
Han kände att en melodi kom upp i hans 
huvud.

Ljudet: Spelar upp refrängen på Tvärt-
omlåten.
Leif: (med myndig stämma) -Gå och ställ 
dig sist i ledet Lucas! (han pekar med hela 
handen)

Berättare: Lucas skäms när han får gå 
förbi alla Ledar-Lasses scouter som snyggt 
står uppradade och väntar på mat. Han 
ställer sig sist i kön och hans huvud är böjt 
nedåt. Hela gänget förbereder sig för att 
sjunga matsången, men Lucas som kän-
ner att han gjort ett stort misstag vill inte 
sjunga med.

Alla: Sjunger ”Herre tack att du som gett 
oss livet…” 

Berättare: När alla fått sin mat så sätter 
sig Lina bredvid Lucas, som fortfarande 
känner sig skamsen, och hon lägger armen 
om honom.
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Lucas: -Förlåt, det blev inte så bra det här. 
Jag skulle ju tänkt tvärtom och ställt mig 
sist i ledet.
Lina: -Nej, vi hade kanske inte riktigt kommit 
överens om att du skulle sova när vi lagade 
mat och att du sedan skulle ställa dig först 
i ledet när vi har gäster på besök. I Bibeln 
står det att den förste ska bli den siste och 
den siste ska bli den förste. Så nu har du 
chansen att visa vad det betyder. Nu ska 
du få bli först med att hämta diskvatten så 
våra gäster ska få diska sina kåsor, sedan 
kan du få diska grytan, medan jag och 
Leif tar en powernap här ute i solen, (hon 
rufsar Lucas i håret) så vi orkar med dig i 
kväll.

Ljudet: Tvärtomlåten.
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DAGENS ORD:
Matkö

DAGENS MENING:
”De sista ska bli de första”.
/Mark. 10:31

SAMTALSFRÅGOR:
”Men många som är de första ska bli de 
sista, och de som är de sista skall bli de för-
sta.” (Mark. 10:31)
”Se inte på ert eget bästa utan tänk på 
andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus 
var”. (Fil. 2:4-5)

Jesus är vårt bästa exempel på hur vi ska 
leva våra liv. Men det kan vara svårt att 
motivera varför vi ska vara varandras tjä-
nare, när det ser ut som att det går bäst 
för den som armbågar sig fram i livet. Den 
här världen skulle se så annorlunda ut om 
alla hade Jesus som förebild, då skulle vi 
behandla varandra med kärlek och re-
spekt. Lucas fick gå och ställa sig sist i mat-
kön efter uppmaning från sin ledare. Skulle 
Jesus ha gjort som Leif? Kanske hade Leif 
läst en liknelse som Jesus berättade om ett 
bröllop? (Luk. 14:7-11) Många människor, 
både barn och vuxna tänker mest på sig 
själva. Man tänker på vad man själv tycker 
är roligast att göra och hur man själv ska 
få ut så mycket som möjligt. 

Var det så även för Jesu lärjungar? (Mark. 
10:35-45) 

Vad kan jag göra för att sätta andra före 
mig själv och vara andras ”tjänare” när 
jag är i skolan eller hemma? (Matt. 7:12)

 Jesus berättade om att den siste skulle 
bli den förste och tvärtom. (Luk 9:46-48; 
Luk. 13:30). 
Gör det något om man kommer sist i täv-
lingar eller sist i matkön? 
Finns det skillnader mellan tävlingar och 
matköer? 
Hur ska man göra för att komma först en-
ligt Jesus? (Mark. 9:35) 

Jesus sa att han ville vara en tjänare till sina 
lärjungar, fast det borde varit tvärtom. En 
gång tvättade till och med Jesus fötterna 
på sina lärjungar (Joh. 13:4-9. 

Varför blev Jesus en tjänare till sina egna 
lärjungar? (Joh. 13:12-17)

UPPGIFT I PATRULLEN:
Ställ upp er på ett led och gå framåt, efter 
en stund får alla stanna och vrida sig ett 
halvt varv. Nu har den som stod sist kommit 
först i ledet. Efter det får ni leka följa John 
där alla turas om att gå först och visa vad 
de andra ska göra. Även ledarna ska vara 
med så att övningen blir på allvar och att 
alla får känna på hur det är att vara först 
och sist.
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1. Vem var det som saknade något? 
2. Vad hade han egentligen gjort med saken? 
3. Leif hade god _____ på sina saker. 
4. Vad hette ledaren som hittade Leifs sak? 
5. Vad var det Leif saknade? 
6. Leif tyckte att det var en ________ när saken var borta. 
7. Vad hette mannen som förrådde Jesus? 
8. Vad var han till Jesus? 
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5

6
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DAG 3 

GE TID TILL BÖN, SÅ FÅR DU TID ÖVER
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Ljudet: Tvärtom-låten

Leif: -UV-scouter, uppställning! 

Berättare: Lina och Lucas som knappt 
har vaknat, kryper ur sina sovsäckar och 
drar sig sakta mot sin ledare, som denna 
morgon verkar lite stressad.
Lucas: -Har du inte hittat din kaffekåsa 
igen? Den ligger nog kvar där ni hade le-
darsamlingen i går kväll, eller i plåsterpåsen 
kanske?
Leif: -UV-scouter giv lösen!

Berättare: Leif verkar inte höra vad Lucas 
just sa. Hans ögon tittar rakt fram men 
ändå inte. Man ser på Leif att han tänker 
på något helt annat än på uppställningen, 
som han just håller på med.
Leif: -Kristus har segrat…
Lina & Lucas: -Vi kan segra!
Leif: -Avlämning!
Lina: -Ja, vi är två som vanligt, en stycken 
ledarscout och det är jag, och en UV-
scout och det är Lucas. Alla närvarande, 
ingen frånvarande. 
Lucas: -Är det säkert att du fått ditt kaffe? 
Lina: -Är allt som det ska Leif? Du verkar 
stirrig idag. Du brukar väl aldrig vara 
stressad?
Leif: -Ni förstår, att idag är det så mycket 
jag måste göra och förbereda, så jag vet 
inte hur jag ska hinna med allt.

Lucas: -Berätta om allt du måste göra, så 
kan jag skriva en jobblista som du sedan 
kan bocka av på. Så brukar min mamma 
göra till pappa, eftersom hon säger att det 
är det enda sättet, för att han ska få något 
gjort.
Leif: -Jag hinner inte göra någon lista, och 
jag hinner inte stå här längre, för tiden 
bara rinner iväg.
Lina: -Jag tycker det är en bra idé med listan, 
sedan tycker jag att du ska lugna ner dig 
lite, för det gjorde Jesus. Du berättade ju 
för oss, att när Jesus hade mycket att göra, 
så gick han iväg till en plats där han fick 
vara ensam. Där bad han till sin Far Gud. 
Efter det så verkade det ju om han fick 
energi och hann med väldigt mycket på 
samma dag.
Leif: -Det låter ju helt tvärtom. Skulle jag 
få mer tid över om jag sätter mig och ber?
Lina: -Det var du som berättade det för 
oss och inte tvärtom!
Lucas: -Det där med tvärtom låter bra 
tycker jag.
Berättare: Leif kunde inte längre säga 
emot sina scouter, eftersom han visste att 
de egentligen hade rätt och nu började en 
melodi spela upp i hans huvud.

Ljudet: Spela refrängen på Tvärtomlåten

Leif: -Okey då, hämta papper och penna 
så ska vi skriva. 
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Berättare: Lucas hämtar papper och Lina 
hämtar penna.

Lina: -Ge mig papperet Lucas, så jag kan 
börja skriva.
Lucas: -Ska du skriva? Det var ju jag som 
kom på idén med listan.
Lina: -Det går ju inte att läsa när du skriver.
Lucas: -Det går fortare om jag skriver för 
jag gör inte små hjärtan över alla i när jag 
skriver.
Lina: -Du kan ju inte ens stava till hjärta!
Leif:  -Sluta nu! Låt Lucas skriva och så 
kan du hjälpa honom att stava.
Lucas: -Vad ska jag skriva nu då?
Leif: 
 1. Åka in till byn och ta ut pengar till 
 motorcykeln, 
 2. Göra iordning kiosken inför efter-
 middagen, 
 3. Förbereda och laga middag, 
 4. Byta strängar på gitarren.
Lina: -Nu tycker jag vi ber till Jesus för den 
här listan.

Berättare: Lucas har redan lagt sin lilla 
hand på lappen där de 4 punkterna är 
nedskrivna. Inte ens Lucas själv kan läsa 
vad det står, eftersom han inte har den 
mest lättlästa handstilen. Men Leif tänker 
att Jesus kan ju läsa våra tankar, så han 
behöver inte läsa på några lappar för att 
veta vad han ska hjälpa oss med.
Leif: -Tack Jesus. Tack för att jag har så 
förståndiga scouter. Hjälp mig att hinna 
med allt jag måste göra idag. Amen.

Lina & Lucas: -Amen.

Berättare: Det infinner sig ett lugn på 
hela lägret, det känns i alla fall så, tänker 
Lina och Lucas.
Leif: -Nej, nu måste jag rusa.
Lina: -Vänta, jag kan ta med mig din gitarr 
till Ledar-Lasse, för han har kommit till-
baka till lägret. Jag frågar om han vill byta 
strängar och så kan jag hjälpa dig att för-
bereda maten om du vill.
Lucas: -Jag kan göra iordning kiosken! Efter-
som jag har godisförbud idag så kommer 
jag inte att äta godiset, utan bara plocka 
upp det på hyllorna.

Berättare: En tår faller ner på Leifs sol-
brända ledarkind, när han inser att Jesus 
inte bara har gett honom ansvaret för Sve-
riges minsta UV-kår utan även den bästa. 
Han förstår att Jesus även vill lyssna om vi 
ber om hjälp med gitarrsträngar och godis- 
kiosker.
Leif: -Då får jag ju tid över att fixa en liten 
överraskning till min kära scoutkår (Leif ler 
lite hemlighetsfullt)

Ljudet: Spela Tvärtomlåten.



41 

DAGENS ORD:
Bönetid

DAGENS MENING:
”Sök först Guds rike”.
/Matt. 6:33

SAMTALSFRÅGOR:
Kanske ber vi inte till Jesus för att vi ska få 
tid över utan mer för att saker och ting i 
våra liv ska komma i rätt ordning. Om Han 
får hjälpa oss att tänka på ett annorlunda 
sätt än vad vi själva kan räkna ut, så kan-
ske dagen kommer att se ut på ett annat 
sätt än vi först trodde.

”Tidigt på morgonen, medan det var 
mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig 
plats och bad där.” (Mark. 1:35)

Jesus drog sig undan när Han hade mycket 
att göra och många saker att förbereda 
(Luk. 6:12). Han bad om hjälp till sin Far 
i himlen. Varför behövde Jesus göra det, 
Han som kunde göra allt? 

Hur gör man när man ber? Jesus gav ett 
exempel. (Luk. 11:1-4) 
Måste man be med just samma ord som 
Jesus sa, eller kan man använda egna ord? 
Kommer Gud att svara på våra böner? 
(Luk. 11:5-10) 
Är det sant att man hinner med mera på 
dagen om man ber Jesus om hjälp på mor-
gonen?

 Jesus hade lärjungarna som hjälpte ho-
nom, även om det mest var Jesus som fick 
hjälpa dom. 

Hur många var de och vad hette dom? 
(Mark. 3:16-19) 
Får vi be varandra om hjälp eller måste vi 
klara av allt själva? Måste inte ens vuxna 
ledare klara av allt själva? 
En del saker kan man be sina ledare eller 
UV-kompisar om hjälp med och för andra 
saker måste man be till Gud om hjälp. 

Hjälps åt i patrullen att be till Gud för sådant 
som bara Han kan hjälpa oss med. Be för 
varandra i patrullen om det är något ni 
behöver hjälp av Jesus med. Han lyssnar 
alltid när vi ber till Honom. Avsluta med 
att be UV-bönen och tänk lite extra på 
vad det betyder när vi ber ”…använd mig 
varenda dag”. 
Kommer vi ihåg vad som hände i dramat 
igår? När vi umgås mera med Jesus så 
börjar vi tänka tvärtom och sätter andra 
före oss själva.

UPPGIFT I PATRULLEN:
Testa att en i patrullen gör en uppgift och 
ta tiden på hur lång tid det tar. Sedan kan 
två hjälpas åt och så tar man tiden igen. 
Förhoppningsvis så går det mycket fortare 
denna gången. Går det fortare om ännu 
fler hjälper till?
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Exempel på uppgift kan vara att hälla i 
vatten i en hink med kåsor. Man kan även 
spänta stickor till eldstaden, skala moröt-
ter eller något annat som man kan ha 
nytta av senare i kåren.

                       Bra jobbat!

BONUSUPPGIFT
Hjälp din ledare med någon enkel uppgift 
under dagen. Kanske någon i patrullen 
behöver hjälp med något idag? Kanske 
hinner vi se om någon behöver hjälp, innan 
de ber om det?

            Kan du finna rätta meningen? 

1. Knät åp radan, tein abra åp idg äjsvl. 
 
_______________________________________ 
 

2. Themänotmask rä iigvttk. 
 
________________________________________ 
 
Rab bobjat! 

KLURINGEN

      Kan du finna den rätta meningen? 

1. Knät åp radan, tein abra åp idg äjsvl. 
 
Tänk på andra, inte bara på dig själv. 
 

2. Themänotmask rä iigvttk. 
 
Omtänksamhet är viktigt. 

                         Rab bobjat! 

FACIT KLURINGEN
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DAG 4 

ATT DELA MED SIG FÖR ATT SAMLA TILL SIG SJÄLV
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Ljudet: Tvärtomlåten

Berättare: Lucas står i kioskkön och tit-
tar på alla slags glassar som lägerkiosken 
erbjuder. Han bestämmer sig för en Stor-
strut. Visserligen kostar den mycket, men 
idag är ju sista dagen som kiosken är öp-
pen på lägret, och han tycker att just den 
glassen ropar på honom från affischen. 
Han räknar igenom slantarna i plånboken 
och ser att pengarna inte räcker. Det fattas 
tio kronor för att Storstruten ska bli hans.

Bakom i kön står Lina och räknar sina 
pengar. Hon är också inställd på att köpa 
en Storstrut. Eftersom Lina har köpt för 
mycket godis under veckan, har hon precis 
så det räcker till glassen.
Lucas kommer äntligen fram till luckan 
och idag är det Leif som står i kiosken.
Leif: -Hejsan Lucas, vad önskas idag?

Berättare: Lucas tänker på hur han ska 
göra nu. Det fattas ju 10 kronor, och hur 
kan man få Leif att sänka priset? Plötsligt 
får han en mycket bra idé.
Lucas: -Du Leif, (säger Lucas, och lägger 
huvudet på sned som en hundvalp), När 
min pappa skulle köpa en bil så fick han 
pruta 5000 kronor på den för att den var 
så gammal. Kan jag få pruta 10 kronor på 
glassen eftersom den har legat i frysboxen 
en hel vecka? 10 kronor är ju inte så mycket 
om man jämför med 5000. Eller hur?

Leif: -Du Lucas, i den här kiosken måste 
alla betala lika mycket för glassen, annars 
blir det ju orättvist. En vecka i en frysbox, 
är inte mycket för en glass och förresten så 
finns det ju billigare glassar att köpa. Till 
exempel den här putte-glassen. (Leif hål-
ler upp en mycket liten glass)

Berättare: Lucas tittar på den lilla glassen 
som Leif håller upp och tänker att den 
glassen sväljer man ju på en tugga. Den 
är ju inte ens en fjärdedel så stor som en 
Storstrut. Han tycker synd om sig själv som 
inte ens har råd med en Storstrut sista dagen 
på sitt första läger. På något sätt har han 
gjort sig förtjänt av just den glassen. Inte 
minst för att han i morse letade upp sin 
egen matkåsa och sked till frukosten. På 
kanten av disken står en insamlingsburk 
med en bild av glada barn på läger. Under 
bilden står det att det finns många fattiga 
barn i andra länder som aldrig får åka på 
läger. Om man stoppar i pengar i burken 
kommer fler barn att få åka på sitt första 
läger. För tio kronor kan ett barn få åka på 
läger i en hel vecka. 
Lucas: Tio kronor, det är ju vad en putte-
glass kostar.
Leif: -Precis, har unge herrn äntligen be-
stämt sig för en putte-glass? 
Lucas förstod att hans idé om att pruta på 
glassen, inte gick hem hos Leif. Samtidigt 
tänker han på barnen som insamlingen 
skulle gå till.
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Lucas: -Tänk att de kan få åka på läger en 
vecka för samma peng som en putte-glass 
kostar i Sverige. 

Berättare: Tankarna började gå runt i hu-
vudet på Lucas samtidigt som han hör en 
melodi…
Ljudet: Spela refrängen på tvärtomlåten.

Berättaren: Nu tar Lucas ett av sina svå-
raste beslut i hela sitt 10-åriga liv. Glass eller 
insamling, insamling eller glass. Innan han 
har tänkt färdigt, stoppar han i sina sista 
pengar i insamlingsburken.
Leif: -Vad hände Lucas? Nu har du ju inga 
pengar kvar att köpa glass för.
Lucas: -Ja, nu blev det lite tvärtom där, 
men det känns väldigt bra i hela kroppen 
när jag stoppade i pengarna i den där 
burken.

Berättaren: Lina som har hört vad som 
hänt framför henne i kön, börjar också 
känna att det blir lite tvärtom i huvudet. 
Om Lucas kan lägga sin sista tia i insam-
lingen istället för att köpa glass, som han 
älskar så mycket, borde hon kunna lägga 
sina sista pengar i insamlingen. Hon stoppar 
i pengarna i burken och är mycket nöjd 
med sitt beslut.
Leif: -Inte hade ni behövt stå i kioskkön, 
bara för att lägga pengar i insamlingen.

Berättaren: När Lucas och Lina går från 
kiosken börjar även Leif få tvärtom-tankar 
där han står bakom disken. Inte trodde 
han att hans egna scouter skulle göra en 
sådan sak. Han tänker på sin egen plånbok 
som är fylld av sedlar. Han tänker på Lucas 
som bara har 30 kronor i veckopeng och 
att han själv tjänar 30.000 kronor i må-
naden. Han öppnar sin plånbok och ser 
bunten med 100.000 kronor som han har 
sparat för att köpa en begagnad motor-
cykel för. Tänk så många barn i Afrika som 
skulle kunna åka på läger för de pengarna. 
10.000 barn. Tanken är svindlande. Han 
tänker först stoppa i hela bunten men sansar 
sig en stund. 3.000 barn på läger är också 
många. Han plockar ut 30.000 kronor. 
Leif tänker att han får försöka pruta på 
motorcykeln eller köpa en billigare. När 
tankarna snurrat färdigt i huvudet stoppar 
han i bunten med sedlar, som gör 3000 
barn mycket gladare, i insamlingsburken 
och ropar tillbaka sina scouter.
Leif: -Lucas och Lina, kom tillbaka! Tack 
för att ni har gett mig lite tvärtomtankar 
idag (säger Leif med en något sprucken 
röst) 
Berättaren: Även idag får Leif torka en 
tår som rullar nerför hans ledarkind.
Leif: -Varsågod, här har ni var sin Stor-
strut, för att ni är de bästa scouterna man 
kan önska sig!

Ljudet: Tvärtomsången
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DAGENS ORD:
Insamling

DAGENS MENING:
”Insamling istället för storstrut”.
”Saffa er en börs som inte slits ut...”
/Luk. 12:33

SAMTALSFRÅGOR:
När Lucas gav bort sina pengar till insam-
lingen kändes det bra i hela kroppen. 

Är det sant att delad glädje är dubbel 
glädje? 
Är människor som delar med sig gladare 
än andra som behåller allt för sig själva? 
Måste man dela med sig även om man 
inte vill? (2 Kor. 9:7)

Många forskare som studerar hur vår 
kropp fungerar menar att generositet för-
länger livet, gör att vi mår bättre och att 
det minskar stress. 
Kan det verkligen vara så?

I Bibeln står det att vi ska vara givmilda 
och att vi ska dela med oss. 
Om man får veckopeng, behöver allt gå 
till en själv eller kan man dela med sig till 
någon som behöver hjälp? 
Är det roligare att ha vänner som inte bara 
behåller allt för sig själva utan delar med 
sig och inte alltid tar den största kakan 
själv? 
Vill vi själva vara sådana vänner? 

Kommer vi att klara oss om vi ger bort 
pengar till andra? (2 Kor. 9:8, Luk. 12:22-
31) 

I Gamla testamentet i Bibeln, står det att 
man skulle ge 10% av det man fått tillbaka 
till Gud. 
Vad betyder det, och varför ska vi göra 
det? (Ps. 24:1, 3 Mos. 27:30, Mal. 3:10)
Jesus delade med sig av allt han hade fått 
av sin pappa Gud. 
Vad var det han gav till människor som 
inte gick att köpa för pengar? 
Kan vi ge bort något mer än pengar? 

UPPGIFT I PATRULLEN:
Öppna insamlingsburken som finns i byn, 
och räkna hur mycket pengar det har kom-
mit in i dag. Hur mycket är en tiondel av 1 
krona? 
Hur mycket är en tiondel av 100 kronor? 
Har vi råd att dela med oss? 
Har vi med oss något till lägret som vi kan 
dela med oss av till våra patrullkompisar?

Att dela med sig behöver inte bara handla 
om pengar och prylar. 
Kan vi ge varandra något idag som inte 
kostar pengar? 
Kan vi göra det nu på en gång? 
Det kan till exempel vara att ge bort en 
kram, att vi har tid för någon annan, att 
visa omtanke och uppmuntra någon. 
Ska vi försöka?
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Hitta följande ord: 
Bön, Kiosk, Gitarr, Amen, Tid, Godis, 
Far, Jesus, Lista, Scoutkår.  
Kan du hitta fler ord?      

  
  
  
  
  
  
  
   

 

 

S U S E J N A S

I D M L B Ö N C

D T G Q D R S O

O A K Y O S K U

G T Ö P T I D T

R S N E M A Y K

F Y S K J V R Å

I L M W A F A R

KLURINGEN
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ANTECKNINGAR
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DAG 5 

VI HAR BRÅTTOM OCH ÄR OTÅLIGA - 
GUD HAR ALDRIG BRÅTTOM

Ljudet: Tvärtomsången

Berättaren: Lina står och knappar på sin 
mobil. Hon retar sig på att det inte finns 
något nät på lägret. Hon går runt på om-
rådet och testar om hon kan hitta någon 
signal. Plötsligt får hon in två staplar och 
internet verkar gå igång. Men det går så 
sakta, så hon håller på att bryta ihop.
Lucas: (som kommer gående med Leif) 
-Vad håller du på med för dans?
Lina: -Jag ska beställa en tågbiljett till 
mormor som bor i Norrland, men det går 
ju så långsamt så att det skulle gå snabbare 
att cykla till mormor.
Lucas: -Då skulle du få mycket frisk luft.
Lina: (skriker upprörd) -Tyst på dig Lucas 
(hon håller för munnen på Lucas, med ena 
handen och kollar på telefonen samtidigt) 
-Annars när jag brukar beställa går det ju 
på två minuter men nu har jag stått här 
en halvtimme utan att ens komma in på 
hemsidan. (hon släpper handen för Lucas 
mun)
Lucas: -Du har för gammal mobil! Det 
kan också vara så att du är för gammal för 
att veta hur man ska göra.
Åter igen sätter Lina sina händer för Lucas 
mun och skriker;
Lina: -Varför går hela världen så långsamt?

Leif: -Allt behöver inte gå så fort. När jag 
var i din ålder fick man åka till något som 
hette tågstation, när man skulle köpa en 
biljett. Där stod man i kö framför en lucka 
i väggen. Inne i luckan satt en livs levande 
människa och frågade vart man ville åka. 
Om man visste vart man skulle fixade 
människan i luckan så många biljetter 
man behövde och sedan fick man betala. 
Det gällde även att man var tvungen att 
ha med sig riktiga pengar för då kunde 
man inte betala med mobilen. Nu kan 
man ju bara pilla lite på mobilen så kom-
mer det en biljett flygande från något moln 
i rymden.
Lina: (irriterat) -Ja om det bara funkade, 
så vore det ju mycket bra.
Lucas: -Nu börjar det låta som tvärtom 
igen. Förr gick det långsamt att beställa 
biljett och nu går det fort, men det tar 
ändå lika lång tid.

Berättare: Leif känner att en välkänd me-
lodi kommer upp i huvudet.

Ljudet: Spelar refrängen på Tvärtomlåten
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Leif: -Precis. Gud är också lite tvärtom. 
Han har inte bråttom det minsta, det är 
som att han har en egen klocka. Hans 
klocka kan ibland gå så sakta så man 
undrar om Gud ska hinna med att svara 
på alla böner innan det är för sent. T.ex. 
så fick en man i Bibeln som hette Mose ett 
svårt uppdrag. Han skulle leda ett stort 
folk ut ur ett land där de hade varit fångna 
som slavar. Gud ville ge dem ett nytt land 
där de skulle få bli fria igen. Resan, där de 
var tvungna att gå med sina egna fötter 
skulle ta ungefär ett år, men i stället tog 
det 40 år.
Lucas: -Vad var poängen med det, och 
borde inte skorna blivit utslitna redan efter 
ett par veckor?  
Leif: -Det var för att folket behövde lära 
sig många saker om Gud innan de kom 
till det nya landet. Gud har inte bråttom 
med sina planer för oss, kanske behöver 
vi lära oss något innan vi kan gå vidare i 
livet. T.ex. så vill han att vi ska träna vårt 
tålamod. Och tro det eller ej, men skorna 
blev faktiskt inte slitna.
Lina: -Yes! Nu börjar det äntligen hända 
något på mobilen. (Hon jublar av glädje 
när hon får upp biljetten)
-Jag har fått biljetten! Nu kan jag äntligen 
komma till min kära mormor. Hoppas 
bara att det inte tar 40 år innan tåget 
kommer fram.

Ljudet: Tvärtomlåten



52 

Jag vill va störst / jag vill va bäst och jämt 
först
Jag vill ha mest / dom andra får noll
Så kan det va / så kan det va när jag 
glömmer

att Du finns hos mig / och har all kontroll
Minst blir störst / sist blir först - i Guds rike
Jesus är Kung / Annorlunda / han visar oss

Refräng
Tvärtom, tvärtom / ge mej lite tvärtom
tvärtom, tvärtom / för då blir det bäst
Jesus vet hur det kan kännas
och han hjälper mej
Att tänka tvärtom, tvärtom / ge mej lite 
tvärtom åh åh åh åh tvärtom

Nu vill jag ge / nu vill jag räcka en hand
Nu vill jag se /å låta alla va med
Du ger mig mod / att våga va den jag är
Jag sjunger högt / att Du älskar mej!
Minst blir störst / sist blir först - i Guds rike
Jesus är Kung / Annorlunda / han visar oss

Text: Anna Vendal 
Musik: Henrik Albertsson

TVÄRTOMLÅTEN
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SÅNGER   

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

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

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

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

Bordsböner
64. Bordsbön 
65. Maten kan vá god 

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

Innehållsförteckning och nummer på sångerna.

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

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

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

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

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

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

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

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

(Försångaren ropar först och lägerdeltagarna svarar. 
Ropet inleds starkt. Den sista strofen viskas.)



56 

6. Högt i ett träd
Högt i ett träd i Kalifornien. Där satt en liten näktergal och sjöng fallerallanlej. Hej! 
(Lägg till ett hej för varje gång sången sjungs.)
Träd i ett högt i forniKalien. Där satt en liten galen näkt och sjöng fallerallanlej. Hej! 
(Lägg till ett hej för varje gång sången sjungs.)   
(Okänd)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andakts- och lovsånger
22. I Guds hus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Text och musik Ingemar Olsson  ©Little beat music  www.ingemarolsson.se)



68 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F                    C                         Dm7                          Bb    
Tack, tack, tack! Hela jag ropar: tack, tack, tack!
F                    C                         Dm7                     Gm7  
Tack, tack, tack! Hela jag ropar, hela jag ropar:
F/A                Bb          C11               F
Tack, tack, tack!     Tack, tack, tack!
(© Cajsa Tengblad. Utgiven av SAU:s Barnkörläger 2017. Kontakta Sara Vittgård 036-30 61 74)



74 

60. Vi är lika bra
E                                                         A 
1. Vissa gillar vals andra gillar rockigt
F#m7                           B                           E             B   
Vissa har inget hår alls andra har lockigt
E                                                        A  
   Vissa gillar vår andra gillar höst
F#m7            B                               E            B
Vissa är lite mindre andra är störst

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bordsböner

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

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

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

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

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

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

AMEN.   
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Anteckningar
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Anteckningar
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