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1. UNDERBAR:
Bockara, Bäckseda,
Eksjö, Hultsfred,
Mariannelund, Mörlunda,
Nässjö, Svenarum,
Taberg, Vaggeryd,
Vetlanda, Värne

2. MAGNIFIK:
Gnosjö, Hillerstorp,
Klevshult, Råhult,
Tofteryd, Törestorp,
Värnamo, Åkerbygden

3. GENIAL:
Björköby, Bodafors,
Forserum, Allians
Jönköping/Ljungarum,
Korskyrkan, Lammhult,
Landsbro, Lekeryd,
Malmbäck, Sandsjöfors,
Sävsjö

4. MÄSTERVERK:
Backa, Broaryd, Burseryd,
Fiskebäck, Hjällbo, Horda,
Laholm, Lidhult,
Ljungby, Onsala, Opal,
Rydaholm, Stora Höga
scoutkår

5. MAKALÖS:
Aneby, Flisby, Kappela,
Linköping, Skarpnäck,
Sunnhult/Frinnaryd,
Vireda, Ödeshög,
Ölmstad

6. SUVERÄN:
Bankeryd, Barnarp,
Gripensberg, Huskvarna,
Skillingaryd, Skärstad, Tranås

7. BRILJANT:
Bolum, Bondstorp,
Byarum, Fjällstugan,
Furusjö, Häggum,
Järsnäs, Kinnarp/Slutarp,
Madängsholm, Månsarp,
Norra Unnaryd,
Norrahammar,
Sandhamn, Tenhult,
Varnhem, Vilske-Kleva,
Åsarp

8. VÄRDEFULL:
Bottnaryd/Ryd, Bredaryd,
Forsheda, Kulltorp, Kärda,
Lanna, Reftele

9. UNIK:
Bor, Bäckaby-Ramkvilla,
HMÖ-88, Holsby,
Korsberga, Nye, Rörvik,
Stensjön, Stockaryd,
Älgabäcksryd

OMRÅDEN

OSLAGBARTS VISION

– Livet med Gud är oslagbart!
– Du är Oslagbar, för du är skapad till Guds avbild och du är unik, briljant,      
   underbar, makalös…!
– Jesus är oslagbar, större seger än hans finns inte!
– När vi gör läger tillsammans blir det oslagbart!
 

OSLAGBARTS LEDORD

Vi vill ge:
– Scouterna en känsla av trygghet
– Ledarscouterna en chans att utmanas lite extra, både i tro och i scouting
– Ledarna inspiration
– Vi vill att alla ska känna att det är vi tillsammans som gör lägret. Alla kårer,  
  alla ledare, alla funktionärer, alla!
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Nu är vi äntligen här, som vi har 
längtat! Vad roligt att just DU är här 
som ledare denna veckan! Vår vision 
är att vi ska få ett läger med Gud i 
centrum och där vi alla bär på en 
känsla av att vara viktiga och värdefulla. 
Gud har skapat oss till sin avbild 
och han älskar oss alla just för den 
vi är. Under denna veckan har vi en 
fantastisk chans att visa och påminna 
ALLA som är här om just det! Vi har 
och kommer att göra allt vi kan för att 
sprida den känslan, men det kommer 
inte räcka långt utan er. Vi behöver alla 
vara med och bidra! 

Föräldrarna har visat er i kåren ett 
fantastiskt förtroende som lånar ut 
sina barn till er en vecka. Tänk om vi 
som tack för det kan lämna tillbaka 
dem lite stoltare över sig själva och 
lite tryggare över sitt eget värde, tack 
vare att DU har sett dem, att DU 
har uppmuntrat dem, att DU har låtit 
dem känna av sitt riktiga värde, ett 
värde som grundar sig i att de är Guds 
barn. Ibland kan det kännas svårt att 
veta hur jag ska göra det, men vi tror 
att det viktigaste är att du bara finns 
där! Med Guds hjälp och efter bästa 

SE VARANDRA,  
PRIORITERA VARANDRA OCH 
TACKA VARANDRA!

förmåga kommer vi långt! Ibland är de 
det enkla som är det bästa.  

SE VARANDRA. 
Vi vill att varje deltagare så väl scout, 
ledarscout, ledare eller funktionär 
ska känna sig viktig och älskad.  Vi 
lägerchefer kan inte möta alla som 
deltar på lägret. Men tillsammans 
kan vi göra alla sedda! Du är otroligt 
viktig i detta! Du kan förgylla en vecka 
för någon genom att se de som är 
omkring dig. Det kan vara de små 
sakerna som gör det. Så små saker 
som att någon tittar mig i ögonen 
och säger ”Hej!”, ger mig en high-five, 
vänder sig till mig med en kommentar, 
säger ett uppmuntrande ord till mig 
eller ler mot mig kan lyfta en hel dag. 
Det visar att jag är sedd och att jag 
räknas!  
 
PRIORITERA VARANDRA 
Vi vill uppmuntra er att ge så mycket 
tid ni bara kan till era scouter. Det är 
mycket praktiskt som ska fixas. Men 
våga stanna upp och ta tid för de du 
har omkring dig. Det är viktigare att du 
ger din scout tid, än att maten blir klar 
i exakt rätt tid. Du visar din scout att 
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hen är viktig och värd att prioritera.  
Försök även att underlätta för 
varandra i kåren så att alla får tid till 
att bara vara med scouterna. Försöka 
att dela upp uppgifterna mellan er så 
att alla har paus från praktiskt fixande 
ibland! Samma person behöver inte 
göra vissa uppgifter för att hen ”gör det 
bäst” utan låt andra ledare testa så får 
de möjlighet att växa samtidigt som 
även de ”gamla rävarna” få möjlighet 
att bara vara med scouterna! Har ni 
möjlighet så försök att se till att ni 
alltid har ledare som är ”lediga” och 
som har tid för scouterna.  

TACKA VARANDRA 
Tänk vad fantastiskt att det är så 
många som är här och gör en insats 
för detta lägret. Vi är så tacksamma för 
det! Tänk om alla sa ett uppriktigt tack 
till någon varje dag på vårt läger.  Vilken 

stämning det skulle sprida! 
”Tack för att du städat toaletterna, så 
trevligt med en nystädad toalett! ”  
”Tack för att du höll i kvällsandakten, det 
gjorde du riktigt bra”  
”Tack för allt jobb du lagt ner på 
spårningen, vi hade riktigt roligt idag! ” 
”Tack för att du började ordna med 
frukosten” 
Det är viktigt att se barnen, samtidigt 
ska vi inte glömma alla vuxna som är 
här. De kan också behöva ett leende 
och ett uppmuntrande ord ibland. 
Utan er ledare hade vi inte varit här, 
ni behövs och ni är otroligt viktiga. 
Framförallt för era scouter! 

-Vi alla tillsammans gör lägret 
Oslagbart! 

Ester Davidsson & Ida Widerberg 
Lägercefer
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UV-SCOUTRÅDET

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, ledarinspiration, fördelning av medel från UV-scouts stödkassa,  
materialproduktion och olika arrangemang inom UV-scout.

Emma Andersson
UV-scoutkonsulent

Alma Catoni

Jonas Davidsson

Gustav Fransson
Region Öst

Josef Andersson
Region Syd

Paulina Zackrisson
Region Väst

Sara Pripp Hannah Hallgrehn
styrelserepresentant

Rickard Sjölander
Region Nord

12 

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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I TRYGGA HÄNDER PÅ OSLAGBART

SAU arbetar sedan flera år med ledarutbildningen ”I Trygga händer”, en kurs
vi rekommenderar att alla ledare går. Här finns en del riktlinjer framtagna för
Oslagbart utifrån kursen I Trygga Händer.

Trygghet för våra scouter är viktigt under Oslagbart, en del av den bärande
visionen.

Oslagbarts vision: Trygghet för UV-scouterna, Utmaning för ledarscouterna,
Inspiration för ledarna.

RELATION:

• Sträva efter att alla deltagare 
uppmärksammas och blir sedda. 

• Lägret är stort – ta vara på 
patrullen för att se, lyssna in och 
kolla av att alla mår väl! 

•  Var uppmärksamma på jargong 
och tonläge i samtal. 

• Alla ledare är här för barnens och 
ungdomarnas bästa. 

 

• SAU jobbar för allas lika värde 
oavsett kön, religion, etnicitet, 
sexualitet eller funktionsvariationer. 

• Vi har fokus på gemenskap och 
inte på ”vem-som-är-kär-i-vem”. 

• Det är aldrig ok att som ledare 
ha romantiska relationer med 
deltagare.

Kommande ITH-kurser:

- Bondstorps Missionshus 14/9
- Skillingaryd 16/11
Mer information om
I Trygga Händer: www.sau.nu/ith

Kontaktperson ITH:
Marie-Louise Alsäter - 0763-49 84 23
(finns på plats under hela lägret)
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ANDLIGHET:

• På Oslagbart utgår vi från Jesu 
ord att ”Guds rike tillhör barnen” 
(Mark 10:13-16). 

• Fokus är att: scouterna ska få 
uppleva tryggheten i att vara 
Guds barn, ledarscouterna ska 
få utmanas till växt efter sin 
mognad och ledare få inspiration i 
gudsrelation och ledarskap. 
 

 

• Vi strävar efter en miljö där tron 
på Jesus får växa, med hjälp av 
sånger, drama, bibelläsning, bön 
och gemenskap. 

•  Vi uppmuntrar det öppna 
samtalet omkring tro, Bibeln och 
livsfrågor. Tanken är fri, alla får 
komma till tals och alla har viktiga 
erfarenheter

PROGRAM:

Sträva efter att lekar och aktiviteter är anpassade för scouternas förutsättningar
och blir en positiv upplevelse där ingen blir bortgjord. Vi vill ha roligt med
varandra, inte åt varandra.

FÖRLÄGGNING:

• Visa UV-scouterna lägerområdet 
första dagen. Var finns toaletter, 
kapellet, lägerexpedition, kiosk, 
matutdelningsplats mm 

• Ordna möjligheter för handhygien 
i byn vid matlagning och måltider. 

• Tänk noga igenom hur ni fördelar 
boendet så alla kan känna sig 
trygga. 

• Sträva efter att ha minst två ledare 
i varje militärtält. 

• Se till att det alltid finns ledare på 
plats som scouterna lätt kan nå.

SÄKERHET: 

• Var noga med regler för bad- och 
brandsäkerhet. Ge tydlig 
information till din patrull. 

• Vid resa till och från lägret, följ 
trafikregler, kör säkert och utvilad. 

• Inga UV-scouter och ledarscouter 
får lämna lägerområdet. 

• Ha koll på kontaktuppgifter till 
föräldrar.

• Tillsammans är vi ledare för hela 
lägret, agera om det behövs. 

• SAU:s läger och arrangemang är 
fria från alkohol och andra droger.

Kommande ITH-kurser:

- Bondstorps Missionshus 14/9
- Skillingaryd 16/11
Mer information om
I Trygga Händer: www.sau.nu/ith

Kontaktperson ITH:
Marie-Louise Alsäter - 0763-49 84 23
(finns på plats under hela lägret)
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UV-SCOUT = MILJÖVÄN?

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 har gett oss. Frågan vi nu kan ställa är om vi i UV-scout har tagit
detta miljöansvar på allvar?

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 bland annat:

SOPHANTERING
Här finns mycket man kan göra både 
i patrullen och i byn. Jag har hört bra 
exempel från patruller som byggt sin 
egen sorteringsanläggning i byn. 

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? Tar vi i UV-
scout vårt miljöansvar på allvar?

UTBILDNING OCH 
INFORMATION
Passa på att under lägret prata miljö 
med era UV-scouter. Ingen kan göra 
allt - men alla kan göra något!

Mattias Lindstam
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MATSEDEL

TISDAG
Middag: Tunnbrödsrulle med skinkstrimlor, 
sallad, tomater, gurka, turkisk yoghurt, 
banan, saft. 
Kvällsmat: Pasta, köttbullar, ketchup,
gurkstavar, vatten.

ONSDAG
Middag: Potatis,stekt fläsk, löksås, rivna
morötter, lingonsylt, frukt, vatten.
Kvällsmat: Ost och pastasoppa med
knäckebröd och ost,saft eller vatten.

TORSDAG
Middag: Potatis, panerad fisk, remouladsås,
gröna ärtor, tomater, frukt, vatten.
Kvällsmat: Couscoussallad med 
salladskyckling, dressing, fralla, vatten.

FREDAG
Middag: Hamburgare, bröd, lök,sallad,
tomat, gurka, dressing,frukt,saft.
Kvällsmat: Pytt i panna, ägg och rödbetor,
vatten.

LÖRDAG
Middag: Pasta Carbonara, grönsak,
frukt, vatten.
Kvällsmat: Tortillabröd med
tacofärs, gurka, majs, sallad,
riven ost, chips,turkisk yoghurt,
vatten eller saft.

SÖNDAG
Lunch: Korv och bröd.

Frukostar:
Havregrynsgröt, mjölk, jordgubbssylt, fil,
cornflakes, bröd, knäckebröd, 
bordsmargarin, ost, skinka alt. prickig korv, 
gurka, kaffe,
the.
Mellanmål förmiddag:
Saft och bulle.

Nattamat:
Mjölk, O.boy, bröd, knäckebröd,  
bordsmargarin, ost, skinka alt. prickig korv, 
gurka.

Nattamat en kväll: Korv och brödsamt
förslag för en kväll toast med skinka och
ost.

Övrigt:
Skrabbelucker och popcorn kommer att 
finnas vid ett tillfälle/kår under veckan.
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LÄGERREGLER

Föräldrar anförtror oss det viktigaste de har: sina barn. För att underlätta denna stora 
och viktiga uppgift, behöver vi följa reglerna 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, tältresning och annat som hör läger till.

FÖR ALLAS TRIVSEL

• Håll tiderna
• Se till att hålla ordning på egna 

prylar och patrullens. Verktygen 
förvaras på sina bestämda platser.

• Lämna aldrig lägerområdet utan 
tillstånd.

• Se till hålla ljudnivån nere efter 
läggdags.

BADVETT

När vi badar är det viktigt att hålla 
sig till reglerna. Inga UV-scouter eller 
ledarscouter får gå och bada på egen 
hand. Det måste alltid följa med minst en 
myndig ledare till badet. Inga bad nattetid. 
Håll koll på era UV-scouter under hela 
badtiden och undvik att alltför många 
badar på en gång.

KNIVEN

Kniven hör ihop med läger och så är det 
också för våra UV-scouter. 
Vi som UV-scoutledare 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-scoutboken”. 

LÄGERHYGIEN

Tänk på att:
• Tvätta händerna ordentligt efter 

toalettbesök, före matlagning och 
måltider. Underlätta detta genom att 
bygga upp lämpliga anordningar för 
detta. 

• Regelbundna toalettbesök förebygger 
magont. Som UV-scoutledare bör 
man kolla upp om UV-scouterna går 
på toa. En del kan hålla sig hela veckan 
och det är farligt.

• Det är viktigt att diska omsorgsfullt. 
Använd ordentligt med varmt vatten. 

• Byt kläder regelbundet, och vädra 
sovsäcken ofta. Var även här ett  
föredöme som ledare, låt UV-
scouterna följa ditt exempel. 

• Skydda huvudet mot starkt solsken,  
till exempel med en keps. 

• Håll läggtiderna och sov ordentligt.  

• Ta hand om sopor och avfall på 
ett tillfredsställande sätt och håll 
utrustningen ren och snygg.
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Stå fasta och var stadigt rotade i honom, 
så att ni tillsammans med alla de heliga 
förmår fatta bredden och längden och 
höjden och djupet och lära känna Kristi 
kärlek som är väldigare än all kunskap, 
tills hela Guds fullhet uppfyller er.  
(Ef 3:17-19)

Redan i de första kapitlen i Bibeln 
kan vi läsa hur Gud skapar människan 
till gemenskap – gemenskap med 
honom och med varandra. Vi är 
gemenskapsvarelser. Utan relationer 
klarar vi oss inte. När ett barn föds 
till världen är det helt utelämnat till 
att någon tar hand om det. Jämfört 
med en kalv som börjar gå redan 
någon timme efter födseln, är ett barn 
otroligt beroende av andras omsorg. 
Vi är skapade för gemenskap, för 
beroende av andra människor.

TILLSAMMANS är ett av ledorden 
för Oslagbart. Vi får vara en del av 
något större än oss själva. En del av 
en patrull, där alla räknas, bidrar och 
blir sedda. En del av en kår, en del av 
UV-scout och en del av SAU. Ytterst 
sett är vi en del av den världsvida 
kyrkan, Guds församling som är Jesus 
kropp på den här jorden. Vi är en 
del av något större och vackrare 
än vi någonsin kan förstå, och vi har 
del i Guds plan för den här världen. 

TILLSAMMANS

Tillsammans lär vi känna Jesus kärlek 
och får visa den för världen och för 
våra UV-scouter, ledarscouter och 
varandra.

Guds frid och fred över er och era 
UV-scouter under Oslagbart, 

Emma Andersson,  
UV-scoutkonsulent
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PATRULLAKTIVITET UNDER MISSIONSDAGEN

VISION
Visionen för den här aktiviteten är att barn från den förföljda kyrkan ska få 
kontakt med, känna sig älskade av och utrustade av sin kristna familj i övriga 
världen, för att ge dem mod och styrka att stå fasta i sin tro. Vi vill att UV-
scouterna ska få en inblick i hur det kan vara att vara kristen i delar av världen 
där kyrkan är förföljd, och ge dem en möjlighet att visa solidaritet med människor 
som förföljs för sin tro. Samtalet och uppgiften i patrullen beräknas ta ca 40 min.

BAKGRUND
Barn till kristna troende kan stå inför 
unika utmaningar på grund av sin tro: 
en del påverkar dem direkt (våld som 
den kristna gemenskapen kan bli utsatt 
för) eller specifikt (diskriminering som 
hindrar dem att få utbildning). De kan 
också förlora en förälder på grund av 
arrestering eller våld.

I alla länder i Centralasien behövs 
särskilda tillstånd för att arbeta med 
barn och att undervisa om Jesus. Om 
du inte har detta specificerat i dina 
papper samt tillstånd från Kommittén 
för Religiösa Angelägenheter, arbetar 
du illegalt. I många av länderna finns 
paragrafer i deras religionslagar om 
förbud att undervisa om religion till 
barn.

En av utmaningarna i Centralasien är 
att nå ut till barn och ungdomar, som 
utgör en stor del av befolkningen. 
Open Doors är en internationell 
missionsorganisation som hjälper 
förföljda kristna över hela världen. De 
har redan barn- och ungdomsarbete i 
dessa områden, men ser att så mycket 
mer behövs för denna grupp.

TECKNING ISTÄLLET FÖR BREV
I Centralasien kan det väcka 
uppmärksamhet om ett barn, en 
ungdomsgrupp eller familj med små 
barn, får många brev. Det kan leda till 
negativa effekter för dem i samhället. 
Det kan ställas frågor om de har 
förbindelser med väst, eller om de 
också fått pengar. Detta kan ställa till 
problem för den kristna gemenskapen. 
Därför är det bra i det här fallet att 
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inte skicka brev, men istället teckningar 
från barn.

Teckningarna kommer att bli en stor 
uppmuntran för barnen, och även för 
deras föräldrar. De kommer att känna 
och förstå att de inte är bortglömda, 
och att de är en del av den världsvida 
kyrkan.

ATT BERÄTTA FÖR PATRULLEN 
Många länder i Centralasien har haft 
krig och konflikter under många år. 
Länderna är ofta fattiga och många 
grupper av människor förföljs eller 
mobbas. Ibland beror det på att de 
protesterar. Det gör de för att alla 
människor ska ha lika värde och 
behandlas på samma sätt. Ibland har 
man inte ens gjort något speciellt, utan 
det räcker med att vara kristen. 

Om man börjar tro på Jesus och går 
till kyrkan är det vanligt att den egna 
familjen och kompisar blir arga eller 
besvikna. De vill inte att någon ska 
tänka eller tycka på annat sätt. Ofta får 
den som börjar tro på Jesus inte längre 
vara med i sin familj och man kan bli 
slagen, dödad eller hamna i fängelse. 
Många kristna måste därför samlas 
till gudstjänst i hemlighet, så att ingen 
annan vet om det. 

Tänk om vi var tvungna att gömma oss 
när vi skulle ha UV-scout! Att vi inte 
fick ha läger, för då kunde vi hamna i 
fängelse. Hur hade du känt dig om du 

var tvungen att hålla det hemligt att du 
gick på UV-scout? Ensam förmodligen.

Därför vill vi hjälpa de kristna barnen 
i Centralasien att inte känna sig så 
ensamma. När vi i UV-scout ritar 
teckningar och skickar till dem så 
förstår de att det finns vänner över 
hela världen som tänker på dem och 
ber för dem. De är inte ensamma.

MÅLA TECKNINGAR:
• Teckningar från barnen som kan 

vara till uppmuntran för andra 
barn 

• Nämn inte Open Doors på 
teckningarna 

• Man kan skriva namnet på den 
som tecknat, men ingen adress. 

• Skriv inga erbjudanden om hjälp. 

• När barnen har gjort sina 
teckningar kan de lämnas i 
brevlådan som finns i varje 
lägerområde. 

• Avsluta med att be tillsammans 
med patrullen

Jesus, vi ber för alla barn i Centralasien 
som förföljs för att de tror på dig. 
Hjälp dem och ge dem mod. Gör så att 
de känner att de inte är ensamma.  
Vi ber att teckningarna som vi har målat 
ska uppmuntra dem och ge dem glädje. 
Amen. 

* Materialet är hämtat från en av den internationella missionsorganisationen Open Doors skrivkampanjer.
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VAD HÄNDER PÅ LÄGRET? 
 
På tisdagen drar vi igång vårt läger!  
 Vi arbetar hårt för att bygga upp våra 
byar med kök, mat och sovplatser. 
Under kvällen lagar vi vår första måltid 
och rökdoften kommer att spridas i 
lägerområdet.  

Klockan 19:30 har vi en invigning med alla 
deltagare. Sedan är det dags för nattmacka, 
andakt i byn och lite senare får UV-
scouterna krypa ner i sovsäcken.

Vi börjar dagarna med en lång 
morgonprocedur av ledarsamlingar, tända 
eldar, laga frukost, värma diskvatten, äta 
och borsta tänder.  
 
Klockan 10:00 har vi en storsamling, med 
bland annat musik och drama. Därefter har 
vi bibelstudier i våra patruller. 

Onsdag och torsdag innebär scoutprojekt 
och missionsdag. 

På fredagen går vi på en spårning och 
kommer då att röra oss även utanför 
lägerområdet. 

På lördagen är det dags för vår stora 
scoutmarknad! Under dagarna kommer 
det även finnas tid för bad och andra 
spontana aktiviteter.  

Kiosken är öppen på eftermiddagarna.  
klockan 19:30 på kvällarna har vi lägerbål, 
sedan nattmacka och andakt i byn.

På söndagen klockan 11:00 har vi 
en avslutningsgudstjänst med många 
tillresta besökare, både familjer, 
församlingsmedlemmar och andra 
intresserade. Denna avslutning är alla 
hjärtligt välkomna att besöka!

FÖR LEDARSCOUTER

På Oslagbart kommer det finnas en 
del aktiviteter och eget program för 
ledarscouter. Vi vill att ledarscouter 
ska få den lilla extra utmaning som 
gör lägret Oslagbart! Det kommer 
vara bland annat: Bibelstudier. Efter 
storsamlingen på morgonen, när UV-
scouterna går iväg till sina patruller, är 
det dags för ledarscouterna att samlas i 
ledarscoutstältet för egna bibelstudier! 
Spårning för ledarscouter. En spårning på 
en högre nivå! Ledarscoutskvällar.  
 
Varje kväll 21.30-23.00 är 
ledarscoutstältet öppet för dig som är 
ledarscout! Vi ser fram emot riktigt goa 
kvällar med bland annat nattcafé med 
tävlingar och gemenskap, ungdomsmöte 
och konsert. Varje kväll kommer att 
avslutas med andakt och lovsång. Varmt 
välkommen! 
 
Ledarscout-projekt 

• Den oslagbara kören Öppen för alla 
sorts stämmor.

• Oslagbar frisbee Kasta och spring!
• Oslagbart primitiv mat Laga något 

gott
• Oslagbart risig flotte Vinner du med 

din oslagbara flotte?
• Oslagbara knopar Knop och knep
• Oslagbart många backar Inget för 

höjdrädda! 
• Oslagbart viktig livräddning Brand, 

sjöräddning och sjukvård
• Oslagbart jobbigt träningspass 

Skogens primitiva gym
• Oslagbart foto Fånga naturen i en bild
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KURSER OCH ARRANGEMANG

UVA-NATTA
2019 arrangeras UVa-natta i Rödjorna i Bankeryd, datumen är 21-22 september.
Missa inte denna roliga hajk som riktar sig till de äldsta UV-scoutpatrullerna!
Mer info: sau.nu/UVA-natta

En ledarutbildning för ledarscouter födda -06 eller tidigare
11-13 oktober på Långserums Fritidsgård
Mer info och anmälan: sau.nu/scoutinvest
Anmälan är öppen mellan 15:e augusti och 18:e september.

En ledarutbildning för dig som är född -04 eller tidigare. Under tre helger får du lära dig
mer om scouting, kristen livsstil, ledarskap och träffa många nya vänner.
Växtverk Steg 1: 8-10/11 på Långserums Fritidsgård.
steg II: 6-8 mars 2020 på Bäckalyckan, Vaggeryd
steg III: 24-26 april 2020 på Klinta, Bottnaryd 
Mer info och anmälan: sau.nu/vaxtverk  
Anmälan senast 18 oktober

STEG ETT
En UV-scoutledarutbildning som vänder sig till den som vill ta ett första steg i rollen som 
UV-scoutledare.
Kursen är en endagskurs och genomförs antingen på lokalplanet eller regionalt.
Mer info: sau.nu/stegett

För ledarscouter födda -06 eller tidigare
11-13 oktober

Långserum
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FÖRRA ÅRETS INSAMLING

TACK! Stort tack till alla UV-scouter för att ni vill vara med  
och hjälpa barn i Centralasien, Egypten, Tchad och Moçambique.  
Förra året samlade ni tillsammans in 344 758 kronor. Helt fantastiskt! 

Här kommer några glimtar från några av de projekt som ni har varit med  
och hjälpt.
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ETT FÖRBÄTTRAT LIV  
FÖR BARN I CENTRALASIEN 
Tack alla UV-scouter för att ni har varit 
med och samlat in pengar till Central- 
asien! I en avlägsen by, som man når 
först genom att ha färdats genom en 
stenöken i över en timme och sedan 
på knaggliga bergsvägar, bor några barn 
som nästan aldrig kommer utanför 
sina hem, då de inte själva kan gå eller 
har andra svårigheter som hindrar 
dem. Under året som gått har dessa 
barn kunnat börja träffas hemma hos 

varandra, för lek, sång, träning, pyssel 
och självklart en berättelse om Jesus 
som älskar dem (och alla barn!). En 
flicka som inte kunde sitta innan har 
nu lärt sig detta, en pojke som innan 
blev matad kan nu själv hjälpa till att 
äta, några har börjat gå i skolan och 
flera av dem har börjat få lite kompisar. 
Även för deras mammor har det blivit 
ett bra tillfälle att få träffas och att få 
komma ut lite utanför huset.
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Hej alla UV-scouter! Jag heter Argen-
tina och går på centret Nova Vida 
i Moçambique. En del av pengarna 
som ni samlade in förra året har gått 
till att hjälpa oss, tusen tack för det! 
Argentina? Ja, jag vet att det är ett land, 
men det funkar väl? 

En av killarna som hjälper oss ibland 
heter Lök i efternamn och jag har hört 
att i ert land kan man heta Björn, Sten 
och Stig. 

På Nova Vida har jag fått hjälp med 
anteckningsböcker, en till varje skoläm-
ne, blyertspennor, kulspetspenna, sudd, 
pennvässare, färgpennor och en linjal. 
Det ligger i en plastficka så att det 
inte ska bli förstört när det regnar in i 
huset, eller när råttorna kommer och 
gnager. Vi får skolväskor också ibland. 

SKOLMATERIAL I MOÇAMBIQUE

Min dröm är att gå färdigt skolan och 
sedan utbilda mig till lärare. Det är det 
jag vill helst av allt, annars kanske jag 
blir polis eller barnmorska. 

Nu ska jag följa med min mormor ut 
på åkern och hacka ogräs, hon ser så 
dåligt så det är bra att jag kan följa 
med och hjälpa henne så hon inte 
hackar bort fel saker! Arbetet går bra 
för vi har fått lätta, smidiga hackor från 
Nova Vida, också. Sen, medan mormor 
lagar maten vi hämtat på åkern ska jag 
nog gå ner till ån och tvätta kläderna 
så de är rena inför skolan i morgon. 
Det brukar ta ganska mycket tid för 
 vi leker också, vi har knutit ett rep 
under en bro och där svingar vi oss 
ut i vattnet! Det är jätteroligt och  
det var länge sedan vi såg några  
krokodiler där! 
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SÄKRA BRUNNAR  
MED RENT VATTEN I TCHAD

Tack för att ni hjälpt familjer i Tchad 
att få tillgång till rent vatten, som de 
behöver för att dricka, laga mat, duscha 
och tvätta sig! Det gör man genom att 
kun-na bygga säkra brunnar att hämta 
vatt-net ifrån. På en del brunnar lägger 
man stockar över brunnen, där man 
sedan kan stå och ösa upp vatten. 
Förra året gick en stock sönder och 
en kvinna trillade ner och skadade sig 
allvarligt. Om brunnarna inte är bra 
byggda finns det risk att människor 

och djur trillar i, men också att det 
rinner ner smuts och jord när det 
regnar. Då blir vattnet smutsigt och 
man blir sjuk om man dricker det.
Det finns ett team som arbetar med 
att säkra upp brunnarna med cement 
och galler, och ser till att det inte 
blir samma risk att trilla i. Byborna 
hjälper också själva till att förbättra 
brunnarna, så det har blivit vissa byars 
gemensamma projekt.
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LÄGERINSAMLING 2019

VI SAMLAR IN PENGAR FÖR ATT GÖRA JESUS KÄND I VÄRLDEN 

Hälften av alla människor i världen har aldrig fått höra att Jesus älskar dem. 
Många skulle därför för första gången behöva höra om Jesus och få veta att
han bryr sig om dem. De har ingen bibel som de kan läsa på sitt eget språk.  
Inte heller någon UV-scoutbön eller ens bönen ”Gud som haver barnen kär” 
på sitt eget språk.
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LÄGERINSAMLING 2019

10/40-FÖNSTRET

Många av människorna bor i Nord- 
afrika, Mellanöstern, Centralasien och Sydostasien. Tittar vi på en världskarta 
ser vi att de här områdena ligger som en remsa strax över mitten av jordklotet, 
mellan 10:e och 40:e breddgraden norr om ekvatorn. Området kallas därför 
10/40-fönstret. De som bor här behöver verkligen vår hjälp med att få höra att 
Jesus älskar dem och vill vara med dem genom livet.  
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LIKA VÄRDE

Länder i 10/40-fönstret har haft krig och konflikter under många år. Länderna är 
ofta fattiga och många grupper av människor förföljs eller mobbas. Ibland beror 
det på att de protesterar. Det gör de för att alla människor ska ha lika värde och 
behandlas på samma sätt. Ibland har man inte 
ens gjort något speciellt, utan det räcker med 
att vara kristen.

TRÄFFAS I HEMLIGHET

Om man börjar tro på Jesus och går till 
kyrkan är det vanligt att den egna familjen och 
kompisar blir arga eller besvikna. De vill inte att 
någon ska tänka eller tycka på annat sätt. Ofta 
får den som börjar tro på Jesus inte längre vara 
med i sin familj och man kan bli slagen, dödad 
eller hamna i fängelse. Många kristna måste 
därför samlas till gudstjänst i hemlighet, så att 
ingen annan vet om det. 

FLYR FÖR SITT LIV

På grund av att många familjer och kompisar blir riktigt arga och farliga tvingas 
kristna i de här länderna att fly för sitt liv. En del kommer som flyktingar till  
Europa och oss i Sverige. Kanske har du någon på din skola, i ditt fotbollslag  eller 
på din gata som har flytt för sin tro? 
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SÅ HÄR BERÄTTAR VI OM JESUS

Svenska Alliansmissionen (SAM) och Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU) 
jobbar tillsammans med andra organisationer för att berätta om Jesus i världen.

1. Vi vill att alla ska kunna läsa Bibeln på sitt språk. Därför hjälper vi till med att 
översätta Bibeln, bland annat till ett herdefolk i Centralasien.
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2. I länder där det är olagligt att vara kristen är det svårt för oss att åka och 
berätta om Jesus. Istället jobbar vi med sociala medier som Facebook, Instagram, 
WhatsApp och Youtube för att ta kontakt med människor. Vi jobbar också med 
satellit-tv. Förhoppningsvis får vi berätta om Jesus för dem som aldrig fått höra 
om honom. Men också får vi hjälpa kristna som inte har någon kyrka att gå till 
och som inte vågar visa att de tror på Jesus.

3. Vi berättar om Jesus genom att 
hjälpa människor som är sjuka. Vi 
jobbar till exempel på ett sjukhus i 
Mellanöstern där människor får hjälp 
av läkare. Samtidigt kan vi berätta om 
Jesus, att han älskar dem och att han 
kan göra dem friska.
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4. Även i Sverige finns det många som inte känner Jesus. På vissa ställen finns 
inte heller någon kyrka. Det vill vi ändra på. Vi håller till exempel på att starta  
en ny församling i området Rosengård i Malmö, där många inte har hört talas 
om Jesus.
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INLEDNING  
”GUD GÖR ALLTING NYTT”
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- TILL LEDAREN

SYFTE
Till dig som är ledare kommer här 
information om bibelstudiematerialet. 
Tanken med dramat och bibelstu-
dierna är att förmedla Bibelns stora 
berättelse till UV-scouterna. Att Gud 
har skapat världen, att världen är 
trasig genom syndafallet, att Jesus har 
kommit till jorden för att vinna seger 
över ondskan och en dag ska komma 
tillbaka för att ställa allt tillrätta. Till dess 
får vi vara en del av det goda Gud gör 
i världen, sprida Guds rike och lita på 
att Jesus alltid är med oss. 

DRAMA
Patrullen De Oslagbaras ledare är 
gravid. Hon har bett om att få ta en 
paus från UV-scout. Mia, som hon 
heter, är dessvärre den enda ledaren 
i hela UV-scoutkåren så när en ny 
termin nu ska dra igång är det minst 
sagt lite kris i den lilla församlingen. Mia 
inser till slut att den enda möjligheten 
för patrullen att kunna fortsätta träffas 
är att pastorn rycker in som ledare. 
Så får det bli, tänker hon, visserligen 
en nödlösning men bättre än inget. 
Pastorn kan det där med att hålla 
bibelstudier men någon scout är han 
inte. Som tur är lovar skrothandlaren, 
en av församlingens äldre medlemmar, 
att hjälpa pastorn med det som han 
inte är så bra på. Skrothandlaren är 
en mästare på att bygga nya saker av 
gammalt skrot. Mest av allt brinner 
han för att uppfinna grejer som kan 

göra den här världen lite bättre. 
Problemet med skrothandlaren är att 
han är gammal. Läkaren har sagt att 
han inte får anstränga sig och ta i för 
mycket eftersom hans hjärta börjat 
växa. Skrothandlaren har med andra 
ord ett förstorat hjärta OCH ett stort 
hjärta för Gud och hans skapelse. För 
att skrothandlaren ska orka med sitt 
nya uppdrag som UV-scoutledare får 
patrullen flytta sina träffar från kyrkan 
till skrothandlarens verkstad.

STORSAMLING
På storsamlingarna får hela lägret ta 
del av ett drama med patrullen De 
Oslagbara som utgångspunkt. Efter 
dramat dyker det upp några bibelper-
soner som känner igen sig i dramat. 
“- Så här var det för oss också”. Och 
så får vi lite av deras berättelser från 
stora scenen. Sedan får varje patrull 
läsa mer om dem i sina bibelstudier. 
På det viset kopplar vi ihop vardagsliv 
med Bibelns berättelser. På detta sätt 
kan vi få ledas djupare in i Bibeln och 
tron på Jesus. 

BIBELSTUDIE I PATRULLEN 
Efter varje morgonsamling med 
drama går ni till era patruller för 
att tillsammans ha ett bibelstudie. 
Läs igenom materi-alet i förväg och 
fundera på vilka uppgifter och frågor 
som passar just er patrull. Det finns 
mycket material, så tänk inte att ni 
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behöver hinna allt, utan ge tid för 
frågor och samtal som uppstår i 
patrullen.

AKTIVITETEN
Vi lär oss på olika sätt, genom 
dramat sker lärandet genom att vi får 
höra och se. Som introduktion för 
bibel-studiet i patrullen finns det för 
varje dag ett förslag på en aktivitet 
patrullen kan göra tillsammans. 
Aktiviteten syftar till att lärandet också 
kan ske genom praktisk handling, att 
vi får göra! Tänk på att aktiviteten inte 
bör ta mer än 10 minuter. 

MINNESVERS
Till varje dag finns också förslag på en 
minnesvers från Bibeln. Var noga med 
att UV-scouterna har tillgång till Nya 
Testamentet. Det är en stor och god 
sak att lära sig att bläddra och hitta 
och läsa ur sitt NT och bli vän med 
Bibeln. Många scouter brukar också 
gilla att läsa högt i patrullsamlingen. 
Använd det som ett sätt att låta 
bibelordet landa i patrullen. 
Ett sätt att öva in en bibelvers är att i 
patrullen hitta på rörelser till versen. 
Om ni vill kan ni under kvällens andakt 
i kåren låta patrullerna visa sina rörel-
ser till minnesversen för varandra. På 
så vis hjälps vi åt att komma ihåg den.
Till varje dag finns också en liten min-
nesbild som på något sätt illustrerar 
dagens tema. Den kan vara en hjälp att 
komma ihåg det ni samtalat om under 
bibelstudiet. 

BÖN
Varje dag finns det förslag 
på olika sätt att be. Vi vill 
uppmuntra er som ledare att 
be högt och vara förebilder i 
bön. Popcornbön är ett sätt 

som ofta är bra - använd det även i 
er ledargrupp. Att be högt handlar 
inte om att vi ska säga många och fina 
ord, utan att vi får dela våra böner 
och böneämnen med varandra, och 
bära varandra i bön. Man lär sig att be 
genom att lyssna på när andra ber. 
I UV-scouternas fickbok finns ett 
uppslag där olika känslor uttrycks med 
emojis. Det är tänkt som en hjälp till 
att prata om hur scouterna har det 
under lägret och vara en hjälp i att 
uttrycka sin bön.

KVÄLLSANDAKT
På ett storläger blir det extra viktigt 
med den lilla gruppen. Därför vill vi 
från bibelstudie- och kaplansgruppen 
uppmuntra till att samlas i kåren eller 
patrullen och ha en kvällsandakt innan 
läggdags, för att knyta ihop dagen. Här 
vill vi särskilt uppmuntra er som ledare 
att våga berätta om vem Jesus är för 
er och vad Gud gör i era liv. Vi tror 
att Gud vill tala genom var och en av 
oss. Det personliga vittnesbördet kan 
vara det viktigaste vi ger UV-scouterna. 
Dela gärna med er av situationer som 
ni själva varit med om, kanske från tidi-
gare läger. Det behöver inte vara stort 
och flashigt. Ofta är det i de enkla, 
ärliga vittnesbörden om Guds godhet 
och trofasthet som Gud talar.
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FÖRBEREDELSER
Att ta med till patrullen inför 
bibelstudierna:

• Bibel med GT och NT
• Ritblock och färgpennor 

(se onsdagens bibelstudieaktivitet 
och missionsdagens aktivitet)

• Material att tillverka små kors av 
som ska kunna hängas i UV- 
scoutskjortan (se torsdagen)

• Sedel 
(se torsdagens kvällsandakt)

• Stearinljus 
(se onsdagens kvällsandakt)

Någon typ av plattor, lika många som 
patrulldeltagare, som UV-scouterna ska 
kunna stå på och som ni kan skriva på 
baksidan av (se fredagens aktivitet och 
bön)

Exempel på saker som kan stå på 
baksidan av plattorna:

• Tack för...
• Personer vi vill be för
• Glad för...
• Ledsen över...
• Längtar efter…
• Förlåt för...
• Någon som är sjuk
• Lägret
• Annat

Se till att ha en samling där ni bekantar 
er med materialet och förbereder er 

för bibelstudier och kvällsandakter, 
kanske i samband med när ni packar 
övrigt material.

Det viktigaste sättet att förbereda 
sig inför lägret tror vi är genom bön. 
Så be för bibelstudierna och lägret 
tillsammans med er ledargrupp. Det 
gör skillnad för vårt läger, oss ledare 
och alla barn och ungdomar. 

Vi går in i Oslagbart med en förväntan 
på att Gud ska möta med var och en 
som deltar i lägret. Som ledare kan vi 
finnas med och skapa förutsättningar 
för gudsmöten, men det är ytterst sett 
Gud som gör sitt verk. 

Guds rika välsignelse över er som 
ledare och era patruller. Tillsammans 
får vi förmedla till varje UV-scout att 
livet med Gud är oslagbart!

/Bibelstudiegruppen

Illustrationer: Ida Jacobsson

Layout, minnesbilder och emojis: 
Emma Kristoffersson

Drama: David Skoglar

Bibelstudiegruppen: Klara Broman, 
Malin Rosman, Fredrik Rydell, David 
Skoglar, Emma Andersson
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TISDAG:   
PASTORN, SKROTHANDLAREN 
OCH PATRULLEN “DE OSLAGBARA”
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KVÄLLSANDAKT

I dagens drama fick vi möta den lilla 
patrullen ”De oslagbara”. Patrullen 
känner sig uppgivna. Hela terminen är i 
fara då deras enda ledare ska 
få tvillingar och behöver pausa från 
UV-scoutpatrullen, åtminstone i ett par 
månader. Allt hänger nu på pastorn. 
Ska han, trots att han själv aldrig varit 
UV-scout, lyckas rädda situationen så 
att patrullen kan fortsätta att träffas?

Ett av lägrets teman är att när vi gör 
läger tillsammans blir det oslagbart. 
Hur ska det gå för patrullen? Pastorn 
som inte är scout och en riktigt gam-
mal skrothandlare ska vara ledare för 
patrullen “de oslagbara”. Det låter som 
att de skulle bli losers istället. 
 
Bibeln berättar om människor som 
ingen trodde på och som tillsammans 
med Gud fick vara med om stora 
saker. 

En pojke som hette David, som var 
yngst i sin familj, blev kung i Israel. 

Maria, som var en tonårsflicka, blev 
mamma till Jesus, och Jesus själv föddes 
till jorden som ett barn, och blev 
som liten flykting tillsammans med sin 
familj. I en av böckerna i Bibeln, Första 
Samuelsboken, kapitel 16 och vers 7 
så står det: ”Herren ser med andra 
ögon än människor, människor ser till 
det yttre men Herren ser till hjärtat” 
Till det yttre ser inte den här patrullen 
så mycket ut, men i Guds ögon är det 
annorlunda.

Ni är alla oslagbara patruller, och det 
är viktigare vad vi gör tillsammans med 
varandra och med Jesus än att vi alltid 
lyckas eller är bäst. När vi är på läger 
gör vi saker tillsammans. Det här köket 
vi har byggt och tälten vi har rest är ett 
resultat av vårt gemensamma arbete, 
inte av några proffs. Det viktigaste är 
att vi gör saker tillsammans och tar 
hand om varandra.

Tillsammans med Jesus och varandra 
är vi oslagbara!
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ONSDAG:  
VEM KAN RÄDDA VÅR VÄRLD? 



35

MINNESVERS:
”Se, Gud gör allting nytt” (Upp 21:5)

DAGENS MINNESBILD:

DRAMA 
– HANDLING I KORTHET
Pastorn tror att skrothandlaren 
får en hjärtattack. Men det är bara 
skrothandlaren som suckar och längtar 
efter att Gud ska göra den här världen 
som ny igen. Skrothandlaren får en 
idé till det han kallar för ”min bästa 
uppfinning någonsin”, men utan att 
avslöja vad han tänker bygga. Under 
tiden skrothandlaren är på sitt kontor 
och skissar på sin uppfinning berättar 
pastorn att Gud har lovat att göra den 
här världen hel igen.

FÖRDJUPNING FÖR LEDARE
I dagens samtal hänger frågan om vad 
som hänt med vår värld i luften. Precis 
som skrothandlaren i dramat så möts 
vi dagligen av nyheter som kan slå ner 
modet på oss. Men vad Bibeln berättar 
är att det finns hopp. Gud kommer 
att göra världen som ny igen. I Upp 
21:1-5 berättar Johannes om hur Gud 
gett honom en glimt av framtiden. Han 
hör Guds röst som säger ”Se, jag gör 
allting nytt”. Han ser en ny himmel och 
en ny jord. Här kan det vara värt att 
notera att flera bibellärare betonar 
att himlen kommer till jorden, att vår 

jord återställs till det den en gång var. 
Det vi väntar är något nytt i en mening 
men det kommer också ha en stark 
koppling till vår nuvarande skapelse. 
Tidigare har det funnits tendenser i 
förkunnelsen att människan behöver 
befrias från den här världen och sin 
mänsklighet. Men vi tror att skapelse-
berättelsen ger oss ledtrådar till hur 
det en gång kommer att bli i framtiden. 
Det är synden som måste bort och 
människan som måste frigöras till den 
hon en gång skapades till att vara.

Känn ingen stress med att du i dag 
måste förklara Jesus roll i Guds 
frälsningsplan. Det berör vi imorgon. I 
dag är det gott och väl att UV-scout-
erna förstår att Gud både vill och 
kommer att reparera det som gått 
sönder. Betona att det inte är Guds 
fel att världen ser ut som den gör. 
När människan förleddes till att bryta 
gemenskapen med Gud förde det 
med sig svåra konsekvenser för hela 
skapelsen (1 Mos 3:16-19, Rom 6:23, 
Rom 8:20-24). Men Gud är god och 
från början var allt gott (1 Mos 1:31).
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MÅLSÄTTNING FÖR  
BIBELSTUDIET

UV-SCOUTEN SKA FÅ MED SIG 
ATT:

• Gud har skapat vår värld och från 
början var allt gott. Men i och med 
att människan vände Gud ryggen 
har mycket gått snett. 

• Gud vill reparera den här världen 
och göra allting som nytt igen.

AKTIVITET I PATRULLEN
• Idag ska ni få tänka ut er 

drömvärld! Hur ser den perfekta 
världen ut? Vad finns i den? Vilka 
platser? Vad gör människorna där? 

• Leta material i er by. Här är det 
bara fantasin som sätter gränserna. 
Ge UV-scouterna en begränsad 
tid för att hitta material och 
bygga samman någonting på sin 
patrullplats. Om det passar er 
patrull bättre kan ni istället välja 
att måla eller i ord beskriva er 
perfekta värld.

ATT SAMTALA OM:
– Vad har hänt i dramat igår och idag? 
Vilka handlar dramat om?

– Varför suckar skrothandlaren?  
Vad är det han längtar efter?

– Har du någon gång varit med om att 
längta efter något så mycket att det 
nästan känns i hjärtat?

– Vad var det för en bok de läste?

– Vad är en Bibel?

– Vet ni något om hur Bibeln börjar?Vet 
ni något om hur den slutar?

– Vad tror ni att skrothandlaren fick för 
idé till sin nya uppfinning?

– Vad är det ni har byggt/målat? Vad 
finns i er perfekta värld?

– Hur är människor emot varandra i er 
perfekta värld?

Bibeln berättar om att Gud har skapat 
världen och att han såg att allt han 
hade skapat var gott och bra. Gud 
hade gjort allt gott för att det skulle 
vara en bra värld att leva i. Detta 
kan ni läsa om i 1 Mos 1:27-31 om 
hur Gud skapade Adam och Eva. I 1 
Mos 2:15-17 kan ni läsa om männ-
iskans uppdrag att bruka och bevara 
skapelsen.

– Kan ni komma på några saker som ni 
är glada över att Gud har skapat?

När vi ber UV-scoutbönen så tackar vi 
Gud för allt gott han har skapat: ”tack
för livet som du ger mig, rymd och 
sko-gar, jord och hav.” Men Bibeln 
berättar också om att världen inte 
är en per-fekt plats att leva på. 
Människorna val-de att inte gå Guds 
väg och att inte ta hand om varandra 
och jorden. Detta kan ni läsa om i  
1 Mos 3:6, 22-23, hur Eva och Adam 
är olydiga och äter av det förbjudna 
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trädet och därför måste flytta ut från 
Edens trädgård.

– Hur skulle det kännas om ni hade 
byggt upp er drömvärld på riktigt och 
någon kom och förstörde den?

Men Bibeln berättar också om att en 
dag kommer Gud ställa allting till rätta, 
och jorden kommer bli som ny igen.
 
– Hur tror ni  att det kommer bli då?

I Bibeln finns det en bok som är skri-
ven av Jesus lärjunge Johannes, där han 
berättar om att Gud har visat honom 
hur det ska bli när Gud gör jorden 
som ny igen. Läs från Upp 21:3-5 om 
hur det kommer bli när Gud gör allting 
nytt. Dagens minnesbild är ett jordklot 
i en hand. Det symboliserar att Gud 
har skapat världen och en dag kom-
mer göra den som ny igen. 

BIBELPERSON:
Adam och Eva, och Jesus lärjunge 
Johannes
DAGENS BÖN:
UV-scoutbönen och böneemojisarna 
på nästa sida

INSTRUKTION TILL 
BÖNEEMOJISARNA
Ibland kan det vara svårt att utrycka 
sig och berätta hur dagen på lägret har 
varit, om hur man mår och hur man 
känner sig. Ibland säger en bild mer än 
tusen ord! I scouternas fickbok finns 
olika emojis med, där olika känslor 

uttrycks. De kan användas som en 
hjälp för scouterna att uttrycka sig i 
bön, om hur man mår och hur man 
känner.
Med start längst upp och medurs 
illustrerar bilderna;
• att vara ledsen för något, 

• att längta efter något, 

• att vara rädd för något, 

• att ångra/vilja be om förlåtelse för 
något 

• vara arg på något, 

• vara glad över något 

• bilden i mitten är att vara tacksam 
för något eller något annat man 
vill be för.

Förklaringen till emojisarna finns inte 
med i scouternas fickbok, detta för 
att det själva ska få sätta ord vad 
varje emoji betyder för dem. Kanske 
betyder samma emoji olika saker olika 
dagar. Testa och se hur det funkar att 
använda dem i just er patrull.
Fråga patrullen hur dagen varit och 
vilken emoji som stämmer bäst in på 
hur var och en har det på lägret:
– Vad har hänt hittills på lägret?

– Har det hänt något roligt?

– Har det hänt något tråkigt?
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Låt scouterna färglägga dagens emoji. 
Det kan vara lättare för barn att berät-
ta om de samtidigt får göra något med 
händerna.

Använd emojisarna för att be tillsam-
mans. Kan de sätta ord för vad scouten 
vill be för?

Bönen behöver inte vara lång eller 
komplicerad, det viktiga är att lära 
scouterna att vad som än händer och 
hur vi än mår, bryr sig Gud om oss och 
vi får lägga det i hans händer!

I scouternas fickböcker finns också ett 
klotterplank. Där kan de skriva hur de 
mår och vad de vill be för.

KVÄLLSANDAKT I KÅREN
Börja andakten med att tända ett ljus 
eller en fotogenlampa.
Ljuset förändrar allt. Flera av er, kanske 
alla var mörkrädda när ni var små. Och 
det kan vara så som scout också, ja 
även som ledare. Har ni tänkt på att 
när man ville att mamma eller pappa 
skulle tända någon lampa i sovrummet, 
så är ju rummet trots allt exakt 
likadant som innan. Inget har ändrats 
mer än att ljuset är där, men det gör 
all skillnad i världen. Det som man var 
rädd för försvann! 

Det finns en klassisk barnbok  som 
handlar om en kille som skulle ut i 
ett ärende på kvällen. Han tyckte inte 
om det, han var rädd. Hans mamma 
skickade med en ficklampa. Allt 

kändes bra men: Plötsligt såg han en 
fruktansvärt skrämmande skugga av en 
stor drake, han blev livrädd, men när 
ficklampans sken lyste mot skuggan 
såg han att det var en grävskopa. Lite 
senare var det skuggan av ett troll, och 
skuggan av en jättelik gorilla. Men allt 
som var skrämmande försvann när 
ljuset lyste på det. Det var inte som 
han trodde… I Bibeln kallas Jesus för 
ljuset. 

I Joh 8:12 säger Jesus: 
“Jag är världens ljus. Den som följer mig 
ska inte vandra i mörkret utan ha livets 
ljus.” 

Det är ett ljus som kan avslöja det 
som inte är sant, trösta när man är 
rädd eller ledsen, skrämma bort det 
som känns läskigt, ge hopp när allt 
känns mörkt och hemskt.. 

I Joh 1:5 står det: 
“Ljuset lyser i mörkret och mörkret har 
inte övervunnit det.” Världen eller livet 
kan aldrig bli för mörkt för Jesus: Jesus 
är det sanna ljuset.
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ANTECKNINGAR:
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ANTECKNINGAR:
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TORSDAG:  
JESUS ÄR OSLAGBAR 
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MINNESVERS:
”Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och 
livet. Ingen kommer till Fadern utom 
genom mig.” (Joh 14:6)

DAGENS MINNESBILD:

DRAMA 
– HANDLING I KORTHET
Pastorn tar tillfället och får hjälp att 
illustrera berättelsen om den lame 
mannen och berättar att Jesus har  
huvudrollen i Guds stora räddnings-
plan. Jesus har redan påbörjat repara-
tionsarbetet. Skrothandlaren berättar 
vidare om korset. Skrothandlaren 
tycker att korset är världens bästa 
uppfinning, eftersom Gud tog allt det 
hemska människor gjorde mot Jesus 
och vände det till vår räddning.

FÖRDJUPNING FÖR LEDARE
Jesus har en nyckelroll i Guds rädd-
ningsplan. Han tar på sig all världens 
synd i sin död på korset och kan där-
för förlåta och sätta varje människa fri 
som tror och tar emot honom som sin 
räddare och Herre. Jesus uppståndelse 
och himmelsfärd blev för lärjungarna 
Guds synliga bevis på att Jesus nu äger 
rätten att forma historien efter Guds 
vilja och syfte. Det är i Jesus som vi 
redan här och nu, i väntan på Guds 

slutliga ingripande, finner en bro till 
förnyad gemenskap med Gud och 
hans underbara rike. 

När Jesus gick på jorden fick den lame 
mannen (Mark 2:1-12) och flera med 
honom uppleva att Gud redan påbör-
jat återställelsen av sin skapelse. Där 
Jesus är, där förverkligas Guds framtid 
och vilja i nuet. Genom Jesus bryter en 
ny tid in, från honom lyser ett ljus som 
övervinner mörkret. Jesus har påbörjat 
Guds reparationsarbete, han återtar 
det som gått förlorat. Den lame man-
nen kunde vittna om Guds kraftfulla 
möjligheter och att återupprättelsen 
gäller både till ande, själ och kropp.

Det viktiga i dag är att UV-scouterna 
förstår att oavsett hur trasigt något 
är så kan Gud laga och göra allt nytt 
och att det är Jesus och hans död och 
uppståndelse som är grunden för det 
vi tror och kan hoppas på. 
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MÅLSÄTTNING FÖR  
BIBELSTUDIET

UV-SCOUTEN SKA FÅ MED SIG 
ATT:
• Jesus är huvudpersonen i Bibeln 

och i Guds räddningsplan 

• Jesus kan göra någonting helt och 
nytt av det som gått sönder 

• Jesus är oslagbar. Jesus tog allt det 
hemska människor gjorde mot 
honom och vände det till vår 
räddning.

AKTIVITET I PATRULLEN
Å nej! Bron är trasig! Hur ska patrullen 
komma över till andra sidan? 
Idag blir patrullens uppgift att ta 
sig från punkt A till punkt B utan 
att nudda marken. (Du som ledare 
bestämmer två lämpliga punkter). 
Fråga UV-scouterna om de har något 
förslag på hur det ska gå till! Berätta 
sedan att det påminner oss om att när 
människorna valde att inte gå Guds 
väg gick bron sönder mellan Gud och 
människorna. 

Till er uppgift ska ni få hjälp av några 
plattor (likamånga plattor som 
deltagare). Skicka sedan plattorna 
mellan er för att hela patrullen ska 
komma över till andra sidan. 
När ni kommer fram lägger ni plat-
torna som ett kors. Plattorna gjorde 
det möjligt för oss att ta oss till punkt 
B. Jesus gör det möjligt för oss att bli 

vänner med Gud. Genom att Jesus dog 
på korset och sen uppstod blev det en 
bro mellan människorna och Gud igen. 
Det hände för att Gud vill att vi ska få 
leva tillsammans med honom.

ATT SAMTALA OM:

– Vad hände i dagens drama?

– Vad tror du skrothandlaren tänker 
bygga?

– Vad tror du skrothandlaren 
menade med att korset är världens 
bästa uppfinning?

LÄS OM DEN LAME MANNEN I 
MARKUS 2:1-12. 
Den lame mannen blir både helad från 
sin sjukdom och förlåten. Han blev en 
ny och hel människa på både insidan 
och utsidan. 

För Jesus var det allra viktigaste att 
mannen blev en ny människa som blev 
frisk på insidan, det är därför Jesus för-
låter honom hans synder, det vill säga 
allt det han gjort som skadat andra, 
honom själv och relationen till Gud.

– Vem är Jesus?

– Kan ni ge några exempel på saker 
som gör att det inte känns bra på 
insidan?

– Har du fått förlåtelse någon gång, eller 
 förlåtit någon annan? Hur kändes det?

– Tror ni att man kan förlåta allt?
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Gud vill lära oss att livet inte är kört. 
Nu och då kommer det hända saker 
som absolut inte blev som vi hade 
tänkt oss. Hemska eller jobbiga saker 
bara händer och det kan kännas kört. 
Ibland, särskilt som barn, får man lida 
av ondska som vuxna ställt till med: 
krig, våld, droger, miljökatastrofer, och 
det kan kännas hopplöst. Andra gånger 
har man själv gjort fel och gjort andra 
ledsna och arga och man känner det 
kommer aldrig bli som förr… Men 
för Gud är allting möjligt. När Gud 
visar hur man verkligen älskar världen 
och vill rädda oss, så skickar Gud inte 
ner en miljon änglar som ska fixa till 
allt, så att han i lugn och ro kan vara 
kvar i himlen och styra och ställa 
därifrån. Nej, Gud blev människa. Jesus 
vet vad det är att vara ensam, hatad, 
ledsen, arg, sviken, slagen. Jesus är till 
och med beredd att dö för att rädda 
oss.  Korset öppnar vägen mellan oss 
människor och Gud.

– Vad tror ni menas med att korset blir 
som en bro?
– Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och 
livet! Vad menade Jesus med det tror ni?

Dagens minnesbild är en bro mellan 
två berg. Den symboliserar att genom 
Jesus finns det en väg mellan Gud och 
människan.

BIBELPERSONER:
Den lame mannen och en kompis till 
honom

DAGENS BÖN: 
Bönehopp

Använd plattornas baksida där ni 
skrivit olika ord/böneteman. Lägg ut 
dem på marken. UV-scouterna får i tur 
och ordning hoppa och stanna upp på 
de olika plattorna och tacka/be för det 
som står på.

KVÄLLSANDAKT I KÅREN
Ta fram en sedel. Hur vet man att en 
sedel är äkta? När man håller den mot 
ljuset så ser man vattenstämpeln. Om 
jag skrynklar ihop sedeln, kastar den i 
golvet och trampar på den vad händer 
då med sedelns värde? Jag tar upp 
sedeln slätar till den. Kan jag handla 
godis för den? Ja, det kan jag. Jag håller 
den mot ljuset  
– vattenstämpeln finns kvar.

Gud har satt en vattenstämpel på dig. 
Det visar att jag får vara Guds barn, 
oavsett dumma eller elaka saker jag 
har gjort. Eller om jag tror att jag inte 
duger så säger Gud: ”Du är min”. Vårt 
värde i Guds ögon kan inte förloras.
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ANTECKNINGAR:
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ANTECKNINGAR:
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FREDAG:  
MED JESUS I HJÄRTAT 
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MINNESVERS:
 Jesus säger ”Jag är med er alla dagar till 
tidens slut” (Matt 28:20)

DAGENS MINNESBILD:

DRAMA 
– HANDLING I KORTHET
Skrothandlaren har byggt en tidsmaskin. 
Han vill att de ska åka och hämta 
Jesus i framtiden, för han har hört att 
Jesus ska komma tillbaka till jorden 
då. När Jesus kommer tillbaka ska 
han göra världen som ny igen. Till 
skrothandlarens besvikelse verkar inte 
tidsmaskinen fungera, för när de har 
programmerat in JESUS så händer 
ingenting. Skrothandlaren tror att 
något är fel i programmeringen, men 
pastorn är inte så säker på det. Han 
förklarar att när de programmerade 
in JESUS så hamnade de där de redan 
var, eftersom Jesus är med alla dagar. 
Han är nära oss redan idag, så det blev 
inte så fel i alla fall. Pastorn avslutar 
med att berätta att Jesus vill bo i våra 
hjärtan och att vi kan få leva i hans 
närhet varje dag. 

FÖRDJUPNING FÖR LEDARE
Känner UV-scouterna till att vi väntar 
på att Jesus ska komma tillbaka? Och 
att den händelsen fullbordar Guds 
återupprättelse? Skrothandlaren har i 
alla fall koll på sin Bibel och just därför

får han den galna idén om att åka och 
hämta Jesus med sin tidsmaskin så att 
han kommer tillbaka snabbare. 
Varför dröjer Gud? Trots gårdagens 
lektion om Jesus seger över det onda 
så är det ju fullt naturligt att undra 
varför Gud inte gör mer i detta nu och 
varför Jesus dröjer. I gårdagens drama 
tyckte patrullen att skrothandlaren var 
lite märklig som inte berättade hur han 
tänkte eller vad han höll på att bygga. 
Och så kan vi känna för Gud, eller 
hur? Men trots allt kan vi lita på att 
Gud har kontroll. Och kanske är det 
allra viktigaste att vi lär oss att se att 
Jesus faktiskt är med oss och leder oss 
genom livet redan här och nu.

Hur talar vi med UV-scouterna om 
möjligheten att ta emot Jesus i sitt 
hjärta? Våra UV-scouter är barn och 
barn behöver först få känna sig trygga 
och älskade. Därför sa Jesus att Guds 
rike tillhör dem. Att uppmuntra barnen 
att leva med ett öppet hjärta för Jesus 
är en bra början. Med tiden och med 
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Andens hjälp får vi vägleda varandra till 
en allt djupare personlig överlåtelse.

Som ledare kan det vara av vikt att 
förstå att Guds stora återupprättelse 
redan börjat i det lilla, i våra hjärtan. 
Gud dröjer ännu med domen och att 
utplåna all ondska. Men redan i dag 
gör Gud något nytt i varje hjärta som 
välkomnar Jesus in i sitt liv. Paulus säger 
”Den som är i Kristus är alltså en ny 
skapelse [återställd], det gamla är förbi, 
något nytt har kommit”. (2 Kor 5:17)

MÅLSÄTTNING FÖR  
BIBELSTUDIET
• Jesus har lovat att vara med oss 

alla dagar. Även om han inte syns 
eller känns så finns han hos oss. 

• Vi får leva med Jesus i våra hjärtan 

• Vi väntar på att Jesus ska komma 
tillbaka och ställa allt tillrätta igen

AKTIVITET I PATRULL
Tillverka kors av det material ni har 
med er i kåren. Surra ihop dem med 
hjälp av t.ex. läderband och häng 
eller lägg i vänster ficka på UV-
scoutskjortan. De flesta människor 
har hjärtat på vänster sida av kroppen. 
Korset som vi har nära hjärtat blir en 
påminnelse om dagens minnesvers, att 
Jesus är med alla dagar till tidens slut. Vi 
behöver inte, som i dramat, bygga en 
tidsmaskin för att komma till Jesus, för 
han är alltid nära oss.

ATT SAMTALA OM

– Vad hände i dagens drama?

– Vad har skrothandlaren byggt?  
  Och varför?

Varför bygger skrothandlaren en 
tidsmaskin?
Skrothandlaren har med hjälp av sina 
uppfinningar försökt förbättra världen. 
Han suckar och längtar efter att den 
här världen ska få bli som ny igen, han 
önskar så att Jesus ska komma tillbaka 
till jorden och laga allt som gått sönder. 
Så han kommer på den genialiska idén 
att hämta Jesus från framtiden. 

– Vad tror ni att skrothandlaren hoppas 
Jesus ska göra när han kommer tillbaka?

– Pastorn sa att Jesus finns hos oss fast 
han inte syns. Vad tror ni han menar 
med det?
 
– Är det svårt att tro på något som inte 
syns?

När Jesus gick här på jorden berättade 
han om Gud och Guds rike, hur det 
var tänkt att vi människor skulle leva 
och ta hand om varandra och vår jord. 
Många människor valde att följa Jesus.
Vi kan läsa i Bibeln om vad Jesus sa 
och vad han gjorde när han gick om-
kring på jorden. Vi får också möjlighet 
att lära känna honom idag. 
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– Vad tror ni vi kan göra för att lära 
känna Jesus?

– Vad tror ni det innebär att Jesus kan 
bo i våra hjärtan?

– Hur vet skrothandlaren och pas-torn 
att Jesus bor i deras hjärtan?(Som ledare 
får du gärna dela med dig av vad det 
betyder för dig att Jesus bor i ditt hjärta.)

Dagens minnesbild är ett hjärta med 
ett kors i. Det är en påminnelse om 
att Jesus vill bo i våra hjärtan och alltid 
vara nära oss.
Läs om Paulus och Silas i Apg 16:23-
34. Innan ni läser behöver ni veta att 
Paulus och Silas berättade om Jesus 
för folk. En del blev glada. Andra blev 
så arga att de tog dem till stadens 
domare som bestämde att de skulle 
straffas och sättas i fängelse.

– Hur tror ni att det var för Paulus och 
Silas att sitta i fängelse?

– Hur tror ni att de kunde vara 
glada och sjunga lovsång fast de var i 
fängelset?

– Hur reagerade fångvaktaren när 
han märkte att fängelsets dörrar hade 
öppnats?

– Vad hände sen? Hur slutade 
berättelsen?

BIBELPERSONER:
Paulus och Silas

DAGENS BÖN:
Skicka korset. Ta ett av korsen ni 
tillverkat. Den som håller korset ber, 
högt eller tyst, och skickar sedan vidare 
korset. 

KVÄLLSANDAKT I KÅREN 
Jesus är nära oss oavsett om vi inte 
känner det. Som ledare: dela med dig 
av ett tillfälle när du inte känt att Jesus 
varit nära, men ändå litat på honom. 
Tro bygger inte på hur vi känner, utan 
att vi kan lita på Guds godhet och 
trofasthet. Oavsett om jag är glad eller 
ledsen så finns Gud nära oss.
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ANTECKNINGAR:
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ANTECKNINGAR:
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LÖRDAG:   
VI ÄR OSLAGBARA – GUD VILL ANVÄNDA OSS! 
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MINNESVERS:
“Vi är hans verk, skapade genom Kristus 
Jesus till att göra de goda gärningar som 
Gud från början har bestämt oss till.”  
(Ef 2:10)

DAGENS MINNESBILD:

DRAMA 
– HANDLING I KORTHET
Att pastorn fuskar är väl att ta i men 
märkena på UV-scoutskjortan har han 
fått utan att behöva göra något kun-
skapstest. Precis så är det när Gud tar 
emot oss, det handlar om nåd, säger 
skrothandlaren. Plötsligt är det pastorn 
som får en idé och bygger något som 
liknar ett fotbollsmål. Målet i livet är att 
leva för Gud och fortsätta det Jesus 
började göra, säger pastorn, och vi har 
alla något att bidra med utifrån våra 
gåvor och intressen. Lina tycker dock 
att hon är värdelös, hon tycker inte 
att hon kan någonting. Både han och 
pastorn uppmuntrar Lina och säger att 
Gud vill använda även de människor 
som tvivlar på sig själva och som istäl-
let räknar med Gud. Dramat avslutas 
med att pastorn bjuder patrullen med 
på morgondagens gudstjänst.

FÖRDJUPNING FÖR LEDARE
De första lärjungarna bekände Jesus 
som sin Herre, som att han redan 
var Kung över sin skapelse, som att 
ondskan förlorat makten och att 
allt i en mening redan var återställt. 

Men Jesus väljer än så länge att utöva 
sitt inflytan-de i världen genom sin 
församling.

Jesus sa: ”Åt mig har getts all makt i 
himlen och på jorden. Gå därför ut 
och gör alla folk till lärjungar…” (Matt 
28:18-19) Lärjungarna hade fått en 
uppgift att redan nu vara med och 
göra Guds vilja. De behövde inte vänta 
på Guds stora ingripande, de kunde 
redan här och nu ge en försmak av det 
som var deras hopp.

För UV-scouterna räcker det med 
att de förstår att Gud vill använda 
oss för att utföra sin vilja på jorden. 
Vi får fortsätta att göra det som Jesus 
började att göra. Vi blir med våra liv 
ett vittnesbörd om vad Gud har för 
avsikter med hela vår värld. Och det 
är framför allt i vår svaghet och vår 
bräcklighet som Guds ljus och kraft blir 
synligt. Vi är Guds redskap för att han 
redan nu ska kunna förverkliga sin vilja. 
Det är Gud som genom sin Helige 
Ande verkar i och genom oss.
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MÅLSÄTTNING FÖR  
BIBELSTUDIET

UV-SCOUTEN SKA FÅ MED SIG 
ATT:
• Gud är god och full av nåd 

• Gud vill använda oss, vår person-
lighet, våra intressen och gåvor, för 
att vi ska göra samma saker som 
Jesus och på så sätt ge den här 
världen hopp 

• Jesus vill fylla oss med sin kärlek 
och kraft. Med Jesus kan vi mer 
än vi tror, med Jesus blir livet 
oslagbart!

ATT SAMTALA OM
– Vad hände i dagens drama?

I dagens drama säger skrothandlaren 
att vi behöver Guds nåd, inte straff.

– Tycker du att det var rätt att pastorn 
fick märkena utan att ha förtjänat dem?

– Vad betyder ordet nåd?

Gud älskar oss även om vi inte alltid 
förtjänar det eller jämt gör bra saker. 
Oavsett vad så vill han att vi ska få lära 
känna honom. 
I dagens drama rusade pastorn in 
på skrothandlarens arbetsrum. Då sa 
skrothandlaren att “det brukar hända 
saker när någon förstår att han är 
älskad, inte för vad han kan, utan för den 
han är.”

– Vad tror ni han menar med det?

I dramat trodde Lina att hon var 
värdelös, men hon får höra att Gud 
vill använda just henne. I Bibeln kan vi 
läsa om Petrus. Han var en av Jesus 
lärjungar, men vågade inte berätta att 
han kände Jesus utan sa att han inte 
visste vem Jesus var. Han tvivlade på 
sin egen förmåga - men just honom 
ville Jesus göra till ledare! 

Emma i dramat vill mest spela fotboll. 
Pastorn säger att hon inte behöver 
välja mellan fotbollen och att följa 
Jesus, utan att hon kan spela fotboll på 
ett sätt som gör världen bättre.

– På vilket sätt tror ni pastorn menar att 
Emma kan göra världen bättre när hon 
spelar fotboll?

– Hur kan ni göra det ni gillar på ett 
sätt som gör världen bättre?

– Kommer ni ihåg vilka dagens 
bibelpersoner var? 

Läs om Maria, Jesus mamma, i Luk 
1:26-38.
Maria var inte särskilt gammal men 
hon litade på att det var Gud som 
hade gett henne ett uppdrag, att bli 
mamma till Jesus.
Läs om pojken med de fem bröden 
och två fiskarna i Joh 6:1-15. 
Pojken i berättelsen gick med det lilla 
han hade till Jesus, och Jesus använde 
det så att många tusen människor 
skulle få äta sig mätta. 
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Dagens minnesbild är ett par fotspår. 
De symboliserar att vi får vara med 
och göra avtryck och göra skillnad i 
den här världen. 

Läs några bibelord om att Gud vill 
använda oss. (Låt UV-scouterna slå 
upp i sina ficktestamenten och samtala 
om vad bibelorden betyder.)

• Ef 2:10 “Vi är hans verk, skapade 
genom Kristus Jesus till att göra de 
goda gärningar som Gud från början 
har bestämt oss till.” 

• Gal 6:2 “Bär varandras bördor, så 
uppfyller ni Kristi lag” 

• 1 Joh 3:18 “Låt oss älska, inte med 
tomma ord utan med handling och 
sanning”

I Bibeln står det att vi fått olika gåvor 
från Gud, att vi är bra på olika saker 
och att vi kan använda det på bra sätt. 
Pojken med fem bröd och två fiskar 
fick ge det lilla han hade till Jesus, och 
Jesus gjorde ett stort under utifrån det.

– Vilka gåvor har ni i patrullen fått?

“Gör mig sådan du vill ha mig, använd 
mig varenda dag” ber vi i UV-scout-
bönen. Det är en bön om att vi ska få 
göra det goda som Gud har tänkt att 
vi ska göra.

– Hur skulle du vilja vara med och 
förändra världen och göra det goda Gud 

har tänkt? Hur kan vi göra skillnad?

– Finns det något vi som patrull kan 
göra för att göra skillnad och göra 
världen till en bättre plats?

– Vad kan vi göra här på lägret?

–Vad kan vi göra hemma?

Ett sätt vi kan förändra världen på är 
genom att be. Jesus vill lära oss att be 
till Gud för det som inte står rätt till.

– Brukar ni be? På vilket sätt ber ni i så 
fall?

– Tror ni att det stämmer, kan bön 
förändra något?

– Har ni tänkt på att man kan göra 
saker för andra som kanske är ett 
bönesvar för dem? (T. ex. bjuda med 
någon som är ensam, heja på någon 
som är ny, hjälpa någon som är gammal 
och sjuk att klippgräset eller handla.)

AKTIVITET I PATRULLEN:
Att gå i Jesus fotspår. Idag vill vi 
särskilt utmana er att göra snälla saker 
för någon annan, som de inte har 
förväntat sig. Kanske kan ni hjälpa en 
annan patrull eller kår med någonting? 
Eller plocka skräp och källsortera 
och ta hand om naturen? Berätta för 
någon att den är älskad och värdefull? 
Fundera på vad just er patrull kan hitta 
på för att göra världen och lägret ännu 
bättre! TILLSAMMANS får vi följa i 
Jesus fotspår.
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DAGENS BIBELPERSONER:
Jesus mamma Maria och pojken 
med fem bröd och två fiskar.

DAGENS BÖN:
Hitta på rörelser till dagens bön: 

Gud, hjälp mig att säga snälla saker till andra,   
Gud, hjälp mig att lyssna efter din vilja, Gud, 
hjälp mig att se vad andra människor behöver  
Gud, tack för att du vill använda mina gåvor 
Gud, led mina fötter dit du vill att jag ska gå  
Gud, fyll mitt hjärta med din kärlek! 

KVÄLLSANDAKT
I dagens bibelstudium har ni pratat om  
hur Gud kan använda oss människor.  
När vi ber om något är det inte så  
vanligt att Gud skickar en ängel för att  
svara på bönen. Däremot använder  
han ganska ofta oss människor för att  
vara bönesvar för varandra. I kvällens  
andakt kan du som ledare berätta om 
något tillfälle du fått vara ett bönesvar  
för någon annan, eller fått vara med 
om att någon annan blivit ett bönesvar 
för dig. Vi vill förmedla till UV-
scouterna att varje människas bidrag 
är viktigt och att Gud vill använda var 
och en av oss. 
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ANTECKNINGAR:
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SÖNDAG:    
GUD GÖR ALLTING NYTT 
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Söndag betyder gudstjänst och pastorn hälsar alla välkomna till kyrkan. Emma, 
Alfred och Lina träffar Mia, deras UV- ledare som är höggravid (och som fått ta 
en paus från sitt uppdrag). Men sen går det mesta på tok, eller? Det är tur att 
skrothandlaren har sin rollator i alla fall.
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