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Hej!
Hoppas att ni i kåren är laddade för ett storläger till sommaren! Här kommer ett paket med
förslag på saker som ni kan göra under en UV-scoutkväll för att sparka igång uppladdningen
inför OSLAGBART! Tanken är att ni ska kunna ha en härlig kväll med lägertema som avslutas
med att ni skickar hem flyern som har skickats ut. På den finns det lite information om lägret,
hänvisning till hemsidan och information om hur man anmäler sig. Flyern är i första hand
tänkt att skickas med till scouterna och ledarscouterna. Antalet flyers är beräknat på förra
årets lägerdeltagare, saknas det så skriv ut från pdf:n som ligger på hemsidan eller hör av er
till emma.andersson@sau.nu.
Här i programpaketet finns ett andaktsförslag som är kopplat till Oslagbarts bibelstudium och
ett par låtförslag att använda i samband med den. Här finns även förslag till pyssel, aktiviteter
och lekar. Texten till lägerlåten är med samt var ni hittar inspelningen för att lyssna på den
och få tillgång till noter. Det finns även en ”hälsningsklapp” som ni kan öva på.
Det finns fler saker att göra än ni hinner på en kväll, tanken är att ni ska kunna välja det som
passar er kår! En del saker kanske ni vill spara till en ”inför läger” kväll i slutet av terminen.
Andra saker, som lägersången, får ni gärna sjunga många gånger under terminen så att alla
kan den när vi ses i sommar! Även hälsningen vore det kul om alla kunde när vi ses.
I april kommer ni även att få en karta över lägerområdet tillsammans med lite uppgifter kring
den som ni kan använda för att förbereda scouterna på hur lägerplatsen kommer att se ut.
Anmälan till lägret sker mellan 1 mars och 30 april, så lämpligen sker Oslagbart-kvällen strax
innan eller i början av denna period så man i lugn och ro hinner anmäla sig efteråt.
Hoppas ni får en oslagbar kväll, vi ses i sommar!
Hälsningar ledningsgruppen: Ester, Ida, Jonas och Emma
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Andakt
Brev från ”Mia”

Hej alla UV-scouter!
Jag heter Mia Bengtsson och är ledare för uv-patrullen ”De oslagbara” som ni kommer att få
träffa på storlägret i sommar under dramat. Jag har fått i uppdrag att dela med mig av något
som jag läst i Bibeln och som ni kan använda i er andakt.
Innan jag berättar nåt om Jesus så måste jag bara få dela med mig av något som jag ännu inte
har berättat för någon mer än för min man. Jag är gravid och väntar tvillingar!! Kan du tänka
dig något mer oslagbart än detta mirakel att två barn just nu växer till i min mage. Det syns
inte riktigt än men häromdagen kände jag en första liten kittling av vad som måste varit en
liten spark från något av barnen. Det ska bli så fantastiskt att få bli mamma!
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Mitt i all min glädje och förväntan har det dock uppstått ett litet bekymmer. Jag kommer snart
att behöva ta ledigt en tid från UV-kvällarna, åtminstone tills tvillingarna blivit ett par
månader gamla. Mitt bekymmer gäller alltså vem som under en kortare tid kan bli min vikarie
och ersättare. Och för att göra en lång historia kort så är läget så här: Just nu är jag ensam
ledare i hela vår UV-kår. Den enda som kan tänka sig att rycka in som vikarie är pastorn.
Pastorn är min stora förebild. Han älskar människor och Gud och kan det mesta om Bibelns
stora berättelse. MEN han är verkligen inte någon scout. När pastorn ska göra en
råbandsknop så har han förmågan att sno in hela sig själv i snöret, ja, ni förstår säkert hur jag
menar. Så frågan är om jag verkligen vågar be pastorn om hjälp.
Nu tänker ni väl att min patrull är den stökigaste i hela världen och att det är förklaringen till
att det är så svårt att hitta ledare och fler barn till vår UV-kår. Men så är det inte. Det är den
goaste patrull man bara kan önska sig. Emma är en vanlig tjej som gillar att spela fotboll, men
ovanlig på så sätt att hon nästan alltid har med sig en boll till UV. Lina är alltid på strålande
humör och jag tror att hon är lite förtjust i Alfred som också han är med i patrullen. Men
Alfred är svårflörtad. Han är mest intresserad av tekniska prylar och siffror. Även om vi inte är
någon stor patrull så känner vi oss oslagbara ihop med Jesus. Det var faktiskt scouterna själva
som kom med förslaget att vi skulle döpa patrullen till ”De oslagbara”. Ett superbra namn
tycker jag, eftersom namnet passar så bra ihop med UV:s lösen som säger att ”Kristus har
segrat. Vi kan segra”.
Nu till andakten… Jag tänker att ni måste hjälpa mig att se om Bibeln kan tipsa mig om jag ska
våga be pastorn om hjälp eller inte. Är hans bristande kunskaper och kunnande om scouting
skäl nog att INTE tillfråga honom att rycka in som ledare för min patrull?
Jag vill nu att ni slår upp Johannesevangeliet kap 1 och vers 42. Innan ni läser bibeltexten så
vill jag säga att texten handlar om när Jesus valde ut Andreas och Petrus till sina lärjungar (jag
hoppas att du vet vad en lärjunge är – annars får din ledare förklara). Andreas hade först
träffat Jesus och ville nu presentera sin bror, Petrus, för Jesus.
Läs Joh 1:42
Det ni läste beskriver att Jesus inte bara såg hur Petrus såg ut till sitt yttre. Jesus såg framför
allt vem och hur han faktiskt var som person. Lade du märke till att Petrus faktiskt hette
någonting annat egentligen? Nu har jag en fråga…
FRÅGA 1: Vad var Petrus riktiga förnamn? (Svar: Simon)
När Jesus såg Simon såg han alltså en kille med alla sina brister och som fortfarande hade
mycket att lära. Jesus såg en vanlig människa, en fiskare som ofta tappade humöret när det
gick honom emot. Men Jesus såg också att om Simon ville följa Jesus och lära av honom så
skulle han kunna bli använd av Gud och till stor glädje för många människor. Simon hade
potential att bli någonting riktigt bra. En Petrus.

www.oslagbart2019.se

@oslagbart2019

6
FRÅGA 2: Vet du vad Petrus/Kefas betyder om vi skulle översätta hans namn till svenska? (Svar:
Klippan)

FRÅGA 3: Varför tror du att Jesus gav Petrus ett nytt namn?
(Svar: att han inte skulle identifiera sig med sina brister utan med vad Gud kallade honom att vara och bli)

FRÅGA 4: Tycker ni att jag ska fråga pastorn om han kan ta hand om min patrull eller är hans
brister skäl nog för att inte tillfråga honom? Vilket svar tycker du att bibeltexten ger mig?
Motivera!
Om ni hinner har jag två frågor till och en uppgift…
FRÅGA 5: Hur kan du vara en klippa för andra?
FRÅGA 6: Vad betyder ordet som gett namn åt er by på storlägret (ex. Magnifik, Briljant…)?
UPPGIFT: Kopiera upp varsin lapp med ert bynamn och låt lappen sitta synligt i er panna
under kvällen. Det får bli en övning i att se varandra på samma sätt som Gud ser oss. Ex. ta
två-tre smala A4 längder och tejpa ihop till ett pannband med namnet väl synligt.
Jag är glad för att Jesus vågade låta Petrus bli en av hans lärjungar. Det fick en enorm
betydelse för hela kyrkan. Och nu har ni övertygat mig om att låta pastorn ha hand om min
patrull när jag snart behöver ta en liten paus. Så hade Jesus gjort.
Hoppas vi ses snart. Kanske dyker jag upp på storlägret. Jag kan i alla fall lova att du kommer
få träffa Emma, Lina, Alfred och pastorn där.
Mvh Mia, ledare i patrullen ”De oslagbara”

Låtförslag
Här är två låtförslag på sånger som kan sjungas i samband med andakten. Dessa låtar kommer
att spelas och sjungas under lägerveckan. Så har ni möjlighet att sjunga dem så blir det en
igenkänningsfaktor för scouterna när de kommer till lägret.
Inspelningar och sångtexter med ackord till andaktssångerna ligger nu i en dropbox, er
kårchef ska ha fått tillgång till länken i kårchefsutskicket om programpaketet.
Älskad av Gud
av Sara Vittgård
Nöj dig inte med likes
av Cajsa Tengblad
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Pyssel
Vimplar - JAG ÄR BRA!
På Oslagbart har vi en vision om att alla ska känna sig värdefulla och älskade.
Ibland är det bra att få påminna sig själv om att Jag är bra!
Tillverka en vimpel som sätts fast på ett snöre och tillsammans med fler vimplar
bildar en lång vimpelrad som kan hängas upp. På vimplarna ska det stå varför
personen som skapat den är bra, exempelvis ska personen skriva en bra
egenskap som den själv har. Exempel: Jag är generös, Jag är rolig, Jag är modig.
Genom att sätta upp vimpeln ser andra vad personen är bra på men även
hjälper det andra att bli påminda om att de ska tänka på sina bra egenskaper!
Material:







Tyg(ex lakan)
Snöre
Saxar
Tygpennor/Märkpennor
Mall på vimpel
Häftklammer

Utförande:
1. Rita av vimpel-mallen på
tyg och klipp ut
2. Skriv varför du är bra på
vimpeln genom att exempelvis skriva en eller flera bra egenskaper som du
har.
3. Sätt fast vimpeln på snöret genom att vika översta delen på vimpeln över
snöret och häfta ihop med häftklammer.
4. När alla satt upp sina vimplar på snöret, klipp av snöret i lagom längd.
5. Klar att hänga upp!
6. Nu har du själv fått påminna om varför du är bra, men även hjälpa andra
att komma på sina bra egenskaper.
7. Varför inte ta med vimpeln till Oslagbart?! Så att ni kan påminna fler att
de är bra!
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Makramé
På Oslagbart har vi en vision om att alla ska känna sig värdefulla och älskade.
Ibland är det bra att få påminna sig själv om att Jag är värdefull.
Knyt makramé och placera en guldig pärla, sten eller kula i nätet som bildas.
Låt din makramé påminna dig om att DU är värdefull(guldet) och DU är
omsluten(nätet) av Guds kärlek!
Gör gärna din makramé i Oslagbarts färger; mörkgrön och guld!
Material:





Snöre (förslagsvis mörkgrönt)
Kula, sten eller pärla (förslagsvis i guld)
Sax
Tejp

Utförande:
1. Klipp 8st lika långa snören. Längden behöver vara ca 25cm beroende på
hur stor kulan är.
2. Knyt ihop alla 8 snören i en stor knut i ena änden.
3. Tejpa fast snöränden på en bordsskiva.
4. Lägg trådarna två och två och gör en överhandsknop (enkel knut) på varje
par.
5. Dela sedan de två trådarna och knyt ihop var och en med den närmsta
tråden i knuten bredvid. Fortsätt med övriga par och uppreda om och om
igen, så bildas ett nät.
6. När nätet är tillräckligt stort, lägg i
kulan och samla ihop alla snörena och
knyt ihop i en stor knut, likt den du
började med.
7. Gör sedan en knut längre upp på
snöret för att få en
upphängningsanordning.
8. Klar att hänga upp! Varför inte på din
UV-skjorta?!
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Lekar
Berättelsen om Patrull bofinken
Syfte med uppgiften
Ha roligt tillsammans, pepp inför att åka på läger, känna sig som en del av sin grupp =
TILLSAMMANS!
Dela in kåren i grupper om 7st och ge alla i gruppen varsin karaktär. Givetvis kan man ha två
av någon karaktär för att alla ska få delta. Varje grupp sitter på stolar i led bredvid varandra i
ordning från Fridolf till Hans-Åke. Någon läser sedan berättelsen om patrull Bofinken, gärna
med lite inlevelse. När en karaktärs namn läses upp, t.ex. “Fridolf” ska alla som
är Fridolf snabbt springa ett varv runt sin grupp och sätta sig igen. När man läser “scouterna”
ska de tre som har scoutkaraktärer springa och när man läser “patrullen” ska alla resa sig och
springa! Vill man kan man dela ut poäng till den gruppen där karaktären kommer snabbast
tillbaka, men oftast har man minst lika roligt utan poäng!

Karaktärer:
Ledaren Fridolf och Majken
Pensionärsledaren Ulla-Britt
Ledarscouten Elin
Scouterna Ragge, Rollo och Hans-Åke

Berättelsen:
Solen gick upp över nejden. I ett litet tält på lägerplatsen började det röra sig. Ut ur tältet
tittade ledaren Fridolf med sömndruckna ögon.
-Kom tillbaka Charlie! ropade Fridolf. Du får inte vara ute och springa här på Lägerplatsen! Du
kan ju trampa ner både ledarscoutstält och bajamajor. Han gnuggade sig i ögonen.
Ledarscouten Elin vaknade upp med ett ryck, och skyndade sig ut ur tältet också.
-Vad är det frågan om? Vem är det som är ute och springer? Ragge? Rollo?! Hans-Åke?!
Ragge, Rollo och Hans-Åke var uv-scouterna i patrullen. Men de var inte ute och sprang på
någon lägerplats. De låg fortfarande och sov i det lilla tältet.
-Vad är det frågan om? frågade ledarscouten Elin.
-Oj! Jag har visst gått i sömnen! sa Fridolf. Jag drömde att jag jobbade på en cirkus och tämjde
elefanter. Och nu drömde jag att den hade de rymt och sprang runt och gjorde konster här
på lägerplatsen.
-Men, åhhh!!! Var det nödvändigt! Du väckte mig! Nu fick inte jag min skönhetssömn som du
vet att jag behöver! sa ledarscouten Elin och såg lika sur ut som tolv kilo citroner.
-Nej, förlåt sa Fridolf. Men det kändes så verkligt!
Han tog av sig sin nattmössa, och fiskade upp sina glasögon ur pyjamasfickan.
-Men, sa han. Nu är det dags att käka frukost. Jag plockar fram flingor och mjölk ifall du
väcker scouterna!
Ledarscouten Elin satte sig ner på knä och kikade in i tältet.
-Ragge! Vakna!
Ragge som var äldst bland scouterna i patrullen låg och trynade som en liten gris på kudden.
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-Rollo!
Även han var supertrött efter allt badande igår, så han var inte heller så pigg på att stiga upp.
-Hans-Åke! Hans-Åke…!
Patrullens yngsta deltagare, som var på sitt första läger…! Vart var han?? På den tredje
kudden saknades ett litet huvud.
-Fridolf! Hans-Åke är borta! Var är han??!!?
-Vad är det du säger Elin!
Ragge och Rollo vaknade och satte sig upp i sina sovsäckar. Lite längre in i tältet vaknade även
gamla pensionärsledaren Ulla-Britt och ledaren Majken.
Nu blev det kalabalik på lägerplatsen. Hela patrullen sprang runt och letade. Överallt. Men
ingen Hans-Åke kunde hittas. Ledaren Majken klättrade upp i en hög gran för att få bättre
utsikt över lägerplatsen. Efter följde även Ulla-Britt. Trots att hon var över åttio år så hade hon
fantastiskt starka ben. Men har man jobbat som telefonstolpereparatör i ett helt arbetsliv så
har man…
Ragge och Rollo tog cykelkärran och betade snabbt av hela området.
Ledaren Fridolf skulle bara få i sig sina flingor med mjölk först, men sen var även han med och
letade.
Ingenstans kunde Hans-Åke hittas. Ledarscouten Elin grät. Ragge och Rollo drog runt varandra
på cykelkärran. Majken hade svindel. Och Fridolf funderade över varför det inte fanns någon
leksak i flingpaketet.
Plötsligt så syntes någonting i fjärran. Det var Ulla-Britt som såg det först.
- Skepp och Hoj! Alle man på däck. Landkrabbor och pirater! ropade Ulla-Britt. För lite längre
bort på den lilla byvägen uppenbarade sig någonting stort. Och grått. Och vaggande. Med en
liten pojke på ryggen.
Hela patrullen sprang dit och tittade. Alla utom Ledaren Majken, som klamrade sig fast i
granstammen. ”Gode Gud, låt mig inte trilla ner härifrån” bad hon för sig själv.
Tuuut! På vägen kom gåendes en stor Elefant! Och på ryggen satt Hans-Åke!
-Milda Matfett! Skrek Elin! -Akta så du inte trillar ner!
-Wow! Sa Ragge och Rollo i kör. -Fränt!
-Oj! Vad äter en sån där?! Gapade Ulla-Britt.
-F-flingor! Stammade Ledaren Fridolf.
-Kolla vad jag har hittat! En livs levande Elefant! Kan inte han få bo hos oss? ropade HansÅke ifrån elefantryggen.
-Va-va-var har du hittat den? frågade Fridolf.
-På parkeringen där nere. Den stod där och såg alldeles bortkommen ut! Och nu är vi bästa
vänner.
Ledarscouten Elin måttade med händerna. -Den där får aldrig plats i tältet!
Ragge och Rollo sprang med cykelkärran runt Elefanten. -Fridolf! Ropade de i mun på
varandra. -Vi behöver nog bygga till kyrkan hemmavid!
Och så fick det bli! Hela patrullen gladdes över att Hans-Åke var återfunnen. Och tills de kom
hem fick elefanten bo i lägerchefens necessär.
Gladast i patrullen var alla barnen – och Majken sitter kvar uppe i granen!
Snipp snapp snut, så var sagan slut!
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Oslagbara charader
Syfte med uppgiften
Pepp inför att åka på läger, att TILLSAMMANS gestalta ett ord
Förklaring
Patrullen får ett ord som de gemensamt ska gestalta som en pantomim/charad. De får öva på
sitt ord i patrullen och efter en stund visar patrullerna i tur och ordning sina ord efter
varandra och resten av patrullerna får gissa vilket ord det är de ska gestalta. Viktigt är att alla i
patrullen är aktiva i att gestalta ordet, dvs att man TILLSAMMANS är ett vindskydd
(exempelvis). Poäng om man lyckas visa upp ordet, om man lyckas gissa rätt på de andra
patrullernas ord och t.ex. extrapoäng för bra samarbete/kreativitet.
Förslag på ord att göra charader av: tält, eld, vindskydd, presenning, regn, bad, sommar,
lägerbål, andakt, spårning, marknad, insamling
Välj gärna lättare ord för de yngre (t.ex. tält), svårare för de äldre (t.ex. presenning)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lägercheferna kommer
Scoutvariant på rörelseleken “kapten kommer”.
Syfte med uppgiften
Ha roligt tillsammans, pepp inför att åka på läger, att få röra på sig
Förklaring
Leken går ut på att scouterna så snabbt som möjligt ska reagera på lekledarens instruktioner.
Förklara vad man ska göra vid varje instruktion. När lekledaren då exempelvis säger
“Läggdags!” ska alla så snabbt som möjligt lägga sig på golvet. Sedan får de nästa instruktion
som de ska reagera på. Man kan köra med att den som är sist att reagera på varje instruktion
åker ut, men det blir ofta tråkigt för de som åker ut tidigt i leken att stå och vänta på att alla
ska bli klara, särskilt om man är många.
Förslag på kommandon och respons:
 Uppställning! (ställa sig 2 och 2 på led)
 Lägercheferna kommer! (scouthälsning)
 Läggdags! (lägga sig på golvet)
 Fika! (sätta sig, låtsas dricka kaffe/saft)
 Spårning! (vandringsrörelser)
 Hämta vatten! (ena änden av rummet)
 Gå på bajamaja! (andra änden av rummet)
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Hälsningsklapp - Oslagbart
Det finns en hälsningsklapp för Oslagbart som går;

”Tillsammans är det OSLAGBART! Med Gud, med varandra och på läger!”
Klappen kommer vi under lägret att använda oss av på förmiddagarnas uppställningar för att
skapa en känsla av gemenskap mellan alla deltagare. Som extra bonus så finns den även i en
variant där man gör den två och två.
På hemsidan visar lägercheferna Ester och Ida hur hälsningen går till.
Visa filmen för kåren och öva tillsammans. Det smidigaste är förmodligen att någon i kåren
övar in den och kan visa den stegvis och till början i ett lite lugnare tempo. Har ni inte
möjlighet att visa filmen för alla så går det ju bra att bara någon i kåren lär ut den. Största
vinsten med att även visa filmen är att ge scouterna ett ansikte på lägercheferna och därmed
öka känslan av trygghet både inför och under lägret.
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Lägerlåten
Oslagbart
Text och Musik: Malena Furehill

Jesus kom ner till jorden, gav oss hopp
När han för döden kunde sätta stopp. Topp!
Han är vår kung var med och sjung:
Kristus har segrat, vi kan segra
Det är oslagbart att få va med dig
Att du är vår vän
Det är underbart att du älskar mig
Du är kärleken
Nu är vi tillsammans här
UV-skjortorna vi bär
Att vara på läger är oslagbart!
Livet med dig det är oslagbart!
Dagen är nära då vi ska få se
När Jesus kommer, visst vill du va me? Yeah!
Glädjen blir stor, vi vet och tror
Kristus har segrat vi kan segra
Det är oslagbart…
Ooooslagbart är livet med dig
Uuuuuunderbart att du älskar mig
Det är oslagbart…
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