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Hej! 
Du håller just nu i din hand ett litet försök till en andaktsbok för ungdomsgrupper 
innan tonåren. Jag har lagt upp det så att du kan läsa en berättelse, sedan ta fram 
Bibeln och läsa några verser och till sist förklara lite med dina egna ord vad  
berättelsen och bibelversarna har gemensamt. Jag har gett några förslag, men gör 
det till ditt eget, det brukar bli så mycket bättre då! Ta också med en sak till varje 
andakt som kan visualisera lite av det som är sagt. Låt gärna barnen få känna och 
lukta på den om det passar. 
	 Självklart	väljer	du	och	vrakar	av	berättelserna.	Prova	en	eller	flera,	märker	
du att det inte funkar alls så lämna detta lilla häfte, det ska inte användas om det 
inte fungerar, ju! Men. Lova att prata med Herr Avsändare; vad som funkar eller 
inte funkar, den där bibeltexten passar inte, den berättelsen var för lång, den där 
hänger inte ihop eller den där berättelsen fattar inte jag! 

Allt gott och lycka till, 
Ante Lindström



Innehåll
1.  Gud 
2.  Naturen och skapelsen
3.  Bibeln
4.  Jesus, Guds son
5.  Kyrkan
6.  Samtal
7.  Sång och musik
8.  Jesu lärjungar
9.  Förlåt
10. Slagsmål
11. Att hjälpas åt
12. Familjen

Innehåll
Gud Naturen och skapelsen Bibeln Jesus, Guds son Kyrkan Samtal Sång och musik Jesu lärjungar För-låt Slagsmål Att hjälpas åt Familjen



1. Gud 
Kalle slet som ett djur med hyllan. Det var i träslöjden som de hade fått valt  
mellan	att	göra	en	hylla	eller	skoställ.	De	flesta	i	kassen	hade	valt	hyllor	att	göra	
för det verkade lättast. Kalles hylla skulle inte bli stor, bara en så’n där att ha max 
tio böcker på (Kalle hade nio böcker men antog att han skulle få en av mormor i  
present	då	han	 fyllde	om	 tre	månader,	han	fick	 alltid	böcker	 av	mormor).	 Sen	
skulle	han	få	plats	med	en	av	sina	monsterfigurer.	
	 Kalle	älskade	slöjden.	Här	fick	han	 jobba	med	händerna.	Först	att	göra	en	
ritning	och	fundera	hur	saken	skulle	se	ut.	Sedan	fick	han	välja	träslag	och	så	fick	
han börja såga och slipa. Det värsta av allt var att slöjdläraren Bengt inte gillade 
spik	och	skruv.	När	Kalle	och	hans		klasskompisar	gjorde	något	i	slöjden	fick	de	
helst inte använda dessa små stålgrejer. ”Det är snyggast med träplugg” brukade 
Bengt säga och Kalle höll egentligen med men visste att det skulle bli klurigt att få 
ihop allt. 
 Hyllan som Kalle gjorde skulle bli jättesnygg på väggen ovanför sängen. Han 
hade valt ett granträ som var hårt och svårjobbat men blev med lack på en riktigt 
snygg träsak. Han visste att han skulle bli klar med den om tre veckor. De hade 
bara slöjd på tisdagseftermiddagar och nästa vecka var den hopsatt och skulle 
kunna lackas, vilket skulle göras två gånger. Han hade inte sagt något till pappa 
och mamma för att liksom överraske dem med att sätta upp hyllan och ställa upp 
sina böcker som mamma alltid klagade på låg lite överallt. Sen ska han bara sitta 
där	och	titta	på	och	njuta	av	sin	fina	hylla.	
	 Men	mest	av	allt	var	Kalle	glad	för	att	han	gjort	hyllan	själv.	Från	början	till	slut	
hade han gjort något som han var riktigt stolt över. Nu var det bara en kvart kvar 
innan slöjden var slut och han var tvungen att springa för att hinna till svenskan, 
de skulle ha en bokredovisning i den grupp som Kalle var med i och de skulle öva 
en	gång	innan	lektionen	började.	Kalle	höll	på	att	fila	kanterna	och	plötsligt	hände	
det	som	inte	får	hända.	Kalle	slant	med	filen.	Det	blev	en	djup	och	lång	repa	som	
han	visste	var	tvungen	att	slipa	jättelänge	för	att	få	bort.	Klasskompisen	Filip	som	
stod vid bänken bredvid började skratta! ”Titta vad Kalle gjorde” ropade han högt 
och alla i klassen skyndade och ställde sig runt för att titta. Nästan alla stämde in 
i	Filips	skratt	och	Kalle	blev	så	ledsen	att	han	nästan	började	gråta.	Nu	fick	han	
inte göra det, hur skulle det se ut? En kille som skulle fylla elva och står och gråter 
i slöjdsalen? Slöjdläraren Bengt kom och masade sig mellan alla klasskompisar och 
tittade på Kalles hylla. ”Oj då” sa han, ”det där blir inte lätt att göra någonting åt. 



Tur att du kan vända på brädbiten så slipa lite på den nya översidan så kommer 
inte den där repan synas.” 
	 Just	det,	 ja!	Det	var	 ju	bara	att	vända	på	brädan.	Filip	och	de	andra	hörde	
Bengt och lommade tillbaks till sina egna hyllor och skoställ. Nu var Kalles  
misstag inte så roligt längre. ”Om du vill kan jag titta lite på brädan tills nästa 
vecka, inte göra så mycket på den, bara slipa lite extra så repan nästan går bort” sa 
Bengt när Kalle var på väg ut ur slöjdsalen. ”Det behövs inte” svarade Kalle, jag 
vill göra hyllan helt själv.” ”Synd bara att jag inte planterat den där granen också” 
hann Kalle tänka innan han var tvungen att börja springa bort till salen där han 
skulle träffa svenskagruppen.

Ta med: 
Något som du gjort i slöjden. Visa den och prata om vad du skapat! Var det lätt, 
var	det	svårt?	Tog	det	lång	tid?	För	Gud	är	inget	omöjligt!	Peka	på	dig	själv,	Gud	
har ju skapat dig och alla andra i rummet och det var inget svårt alls! 

Läs: 1:a Moseboken 1:1-8 
Gud	har	skapat	himlen	och	jorden.	Han	valde	när	klockan	skulle	börja	starta.	Då	
satte	Han	igång	att	skapa.	Först	ljuset	och	då	kunde	man	se	att	det	ibland	var	dag	
och ibland var det natt. Nästa dag gjorde Han himlen så man kunde skilja på vad 
som var jord och himmel. Så här tror vi i kyrkan att allt började. Och sedan, långt, 
långt	efter	kom	vi	människor	som	också	är	skapta	av	Gud.	För	Han	skapar	fort-
farande och ser fortfarande på det Han gör och säger att det är gott!



2. Naturen och skapelsen 
På lördagsförmiddagarna brukade Evelina ofta träffa sin bästa kompis Louise. 
De möttes på lekparken ganska nära där de bodde. När de gungat gick de nästan 
jämt till kojan en bit upp i skogen. Vem som ha byggt den visste inte tjejerna, den 
hade funnits där så länge de kunde minnas. Denna dag var det en lördag i sep-
tember, solen sken och det var jätteskönt ute. Inte så varmt så att de kunde gå i 
kortbyxor men långt, långt ifrån vinterjackan. Evelina och Louise lekte med några 
dockor	Evelina	tagit	med	hemifrån.	Egentligen	fick	hon	inte	det	för	mamma	men	
denna morgon stod inte mamma i hallen så hon såg inte vad Evelina hade stoppat  
innanför tröjan. 
 Idag drack dockorna kaffe tillsammans. Det är något som Evelinas och Louises  
mammor brukade göra väldigt ofta och det brukar se ganska mysigt ut. ”Vad 
skönt	att	kunna	sitta	ute”	sa	Evelinas	docka.	”Visst	är	det”	fick	hon	till	svar	av	
Louises	docka	som	fortsatte	”och	så	fin	utsikt!”	Kojan	låg	på	en	höjd	med	utsikt	
över några hustak och lite längre bort kunde de se sjön och den badplats de  
brukade vara på en massa dagar varje sommar. ”Visst är det gott kaffe också?” sa 
Evelinas docka. 
 Evelina och Louise hade sedan tidigare ordnat med en vedklabbe som bord 
och några pinnar som stolar för sina dockor. Idag hade de varit och samlat lite 
mossa en bit bort som ska ligga som en matta på golvet i det tänkta dockköket, 
men också lite mossa som de lagt i de två sängarna. Denna lördag varade inte  
kafferepet med dockorna så länge. 
	 För	plötsligt	hörde	Evelina	och	Louise	hur	 en	kvist	 knäcktes	 en	bit	bort	 i	
skogen. Tjejerna blev knäpptysta och tittade på varandra sedan såg de åt det hållet 
ljudet kom ifrån. Men de såg bara träd, buskar och blommor. Så hördes ett ljud 
igen, ännu en gren som knäcktes fast en bit till vänster än vad de trodde alldeles 
nyss. Och där, bland trädstammarna såg de en skugga som rörde på sig. Det var 
någon som hade stått och spionerat på tjejerna när de lekte. Nu hörde de ett annat 
ljud från en helt annan del av skogen. De vände sig snabbt om men såg ingenting 
för	att	de	fick	solen	i	ögonen.	Både	Evelina	och	Louise	gnuggade	sig	i	ögonen	och	
när de tittade upp såg de en person som sprang mellan två träd. 
 ”Kalle!” utbrast de båda tjejerna viskandes samtidigt. Nu förstod de att kvist-
knakarna i skogen var Kalle och Ville, Ville var Kalles bästis. Undrar hur länge de 
två grabbarna hade smugit på Evelina och Louise. Nu viskade de lite till varandra 
så att inte grabbarna hörde och så tog de med sig sina dockor och sprang snabbt 



åt var sitt håll. Evelina och Louise kände till skogen de befann sig i som slanten i 
en spargris och de visste varsin väg till den stora eken en bit bort. Det stora trädet 
kunde man enkelt klättra upp i och där skulle de mötas igen. Evelina visste exakt 
var hon skulle hoppa för att inte trilla i bäcken som rinner en bit bort. Väl framme 
vid eken stod Louise och väntade. ”Vi klarade det” sa hon och så klättrade de upp 
i trädet där de såg kojan en bit bort. De såg att Kalle och Ville hade kommit fram 
till	kojan	och	lyfte	upp	lite	mossa	från	docksängarna.	Grabbarna	stod	och	såg	sig	
omkring för att se var tjejerna sprungit. ”Vi lurade dem” sa Evelina och fnissade! 
Men när de suttit på grenarna en stund så gick grabbarna och då hade det börjat 
bli lite kyligt. Då sa Evelina ”Kom Louise, nu går vi hem.” ”Ja det gör vi” svarade 
Louise. 
 När de kom hem satt grabbarna vid matbordet och smaskade på bullar som 
mamma satt fram. ”Vi såg er allt borta vid kojan” sa Evelina när tjejerna tagit den 
första tuggan. ”Vadå?” sa Kalle, ”vi har varit inne och spelat TV-spel hela för- 
middagen” försökte han luras. ”Det var då ett konstigt TV-spel som ger koda-
fläckar	på	byxorna”	sa	mamma,	”nu	ska	du	 inte	 ljuga,	mitt	 lilla	hjärta.”	”Lilla!”	
skrattade Louise. ”Hi, hi! Kalle är liten” retades Evelina . ”Så ja, nu räcker det, 
annars	får	du	aldrig	några	fler	dockor	som	också	kan	få	kodafläckar	på	sina	knän”	
sa mamma. Evelina och Louise tittade på varandra. ”Hon visste” viskade Evelina 
och sneglade på mamma.

Ta med: 
En	blomma	 (eller,	om	du	har	 ett	husdjur	och	vill	 ta	det	med!).	Berätta	vad	du	
behöver göra för att den ska växa. Hur mycket du behöver vattna den, ge den lite 
växtnäring och ibland plocka bort blad som gör att blomman kan blomma. Är det 
lätt, är det svårt? Tar det lång tid? 

Läs: 1:a Moseboken 1:8-13 
Gud	fortsätter	skapa!	Inte	bara	dagar	och	nätter,	himmel	och	jord	och	oss	männi-
skor utan också alla djur och växter. Vi som människor är satta att vårda natur och 
djur. Ta hand om växter så att de kan växa. Ta hand om djur så att de kan leva. 
Men också ta hand om oss människor så att vi kan leva!



3. Bibeln 
Kalle älskade att komma hem till mormor och morfar. Nästan varje gång han 
kom	dit	så	fick	han	spagetti	och	köttfärssås.	Och	varje	gång	fick	han	ta	hur	mycket	
ketchup	han	ville,	det	fick	han	aldrig	hemma.	Sen	är	det	en	annan	sak	–	han	och	
morfar	spelade	nästan	alltid	Fia	med	knuff.	Efter	maten	så	dukade	alltid	mormor	
bort från bordet och började diska och då gick morfar och Kalle in till vardags-
rummet.	Kalle	fick	alltid	titta	i	det	nedersta	skåpet	och	där,	ovanpå	några	andra	
spel	 och	 gamla	 pussel,	 stod	 fiaspelet.	Det	 var	 ett	 vitt	med	målade	 röda	 ringar	
och under ena hörnet på spelet kunde man fälla ut ett litet plastfack där alla spel-
pluttarna låg. 
 Kalle valde alltid den blåa färgen, det var hans älsklingsfärg och han trodde 
att	det	var	för	färgens	skull	han	brukade	vinna.	För	det	gjorde	han	alltid.	Morfar	
hade aldrig tur med sig och så glömde han att knuffa Kalles pluttar när han kunde 
utan	flyttade	nästan	jämt	en	annan	plutt.	När	Kalle	tagit	fram	spelet	vek	morfar	
undan duken som brukade ligga på bordet. ”Annars blir mormor sur” sa han tyst 
så att inte mormor skulle höra inne i köket. ”Ni viker väl undan duken snyggt och 
prydligt” sa hon plötsligt inifrån köket. ”Javisst, min lilla älskling” sa morfar och 
sneglade lite mot Kalle. 
	 Sen	 fick	morfar	 alltid	 flytta	 undan	 en	 röd	 bok	 som	 brukade	 ligga	 ovanpå	
duken. Det var en bok i rött, slitet skinn med väldigt tunna blad. Den hade två 
snören, ett i grönt och ett i rött som hängde ut ifrån två olika ställen. Boken 
hade alltid legat på bordet vad Kalle kunde minnas. ”Vad är det där för bok  
egentligen” frågade Kalle som kom på sig att för första gången verkligen undra vad  
det	egentligen	var	för	en	bok.	”Det	är	en	bibel”	sa	morfar.	”Den	fick	jag	av	min	
pappa när jag hade gjort militärtjänst som tjugoåring.” ”Då har du haft den rätt 
länge, va?” fortsatte Kalle. ”Nästan hundra år!”, sa morfar och skrattade lite. ”Vad 
står det i den?” frågade Kalle. Och så började morfar berätta. 
	 Bibeln	var	en	bok	som	Gud	skrivit.	Ja,	inte	skrivit	själv	men	sagt	till	en	massa	
olika	människor	att	skriva.	Den	var	uppdelad	i	två	delar,	Gamla	testamentet	och	
Nya testamentet. Det gamla testamentet handlade om ett folk som levde i ett land 
som hette Israel och det nya testamentet handlade mycket om en man som hette 
Jesus. Stora delar av bibeln beskrev människor i alla åldrar. Allt från spädbarn 
till mycket gamla personer. ”Mycket äldre än morfar?” undrade Kalle. ”Mycket,  
mycket äldre än morfar” svarade morfar. Och så handlade den om människor 
som var väldigt rika och andra som var väldigt fattiga. Det stod om både män och  



kvinnor, ja kanske mest män” rättade sig morfar. Ibland var människorna snälla 
mot varandra och ibland var de dumma. Det berättades om människor som var 
glada och andra som var ledsna. 
 ”Varför står det om alla dessa människor?” frågade Kalle. Morfar fortsatte 
berätta	att	genom	hela	Bibeln	var	det	så	att	Gud	ville	vara	tillsammans	med	män-
niskorna.	Gud	 ropade	 till	människorna	 när	 de	 inte	 ville	 vara	 tillsammans	med	
honom för att han älskade dem så mycket. Han hade ju skapat alla människor och 
nu ville han vara tillsammans med dem. Så Bibeln var som ett kärleksbrev från 
Gud	till	oss	människor.	”Kärleksbrev	skickade	jag	och	mormor	till	varandra	när	
vi	var	nyförlovade.”	sa	morfar.	”Då	träffades	inte	vi	på	flera	månader	eftersom	jag	
jobbade utomlands ett halvår och mormor bodde kvar här hemma. Då skickade 
vi brev till varandra där vi sade hur mycket vi älskade varandra och hur mycket vi 
ville att den andre skulle älska den andre tillbaks.” 
 ”Men det bästa av allt är att Bibeln är fortfarande intressant och viktig idag. 
För	Gud	vill	fortfarande	vara	tillsammans	med	oss	människor	så	det	där	kärleks-
brevet är också skrivet till oss som lever i Sverige idag” sa morfar. ”Erik! Nu står 
kaffe och saft på bordet och en stor korg med kanelbullar” ropade mormor från 
köket. Vill ni ha?” ”Ja” skrek Kalle och rusade upp. Morfar kom alldeles efter men 
hade	 först	 ställt	 in	Fia	med	Knuff 	 i	 skåpet.	För	det	blev	 inget	 spelande	denna	
dag. 

Ta med: 
Ett	brev.	Gärna	parfymerat!		En	röd	Bibel,	gärna	med	två	band.	

Läs: 2 Tim 3:16-17 
Varje	bok	är	 inspirerad	av	Gud.	Han	har	bett	en	massa	personer	att	skriva	ned	
saker som är bra för andra att höra. Och framför allt, han har bett dem skriva 
ner	gång	på	gång	hur	mycket	han	älskar	alla	människor.	För	det	gör	han.	Oavsett	
ålder,	vart	vi	kommer	från,	hur	vi	ser	ut	eller	vad	vi	brukar	göra	–	han	älskar	oss	
alla. Massor! Det talar han om i Bibeln som är berättelser om andra människor, 
sånger och böner. 

Läs: Ps. 32:8 
Eftersom han älskar oss så mycket, vill han också oss väl.



4. Jesus, Guds son
 
Pappa och Kalle hade ett uppdrag. De skulle bygga ett skåp att ha i garaget. 
För	Pappa	hade	blivit	trött	på	alla	verktyg	som	låg	huller	om	buller	och	att	han	
aldrig hittade exakt det han behövde. Han brukade komma in till familjen på för- 
middagen	då	han	skulle	vara	ute	och	fixa	 i	garaget	en	heldag	och	hade	haft	 le-
tartimme, som han kallade det, bara för att han inte hittade sin borrmaskin. 
 Men nu skulle det bli ändring på det. ”Hyllan kommer göra underverk i  
garaget”,	sa	pappa.	Han	och	Kalle	hade	suttit	vid	köksbordet	flera	kvällar,	tagit	
fram skisserna och så hade pappa talat om sin plan hur när det skulle se ut när det 
blev färdigt. ”Här ska vi hänga vinkelslipen och här ska vi hänga sticksågen. Och 
på dörrarna till skåpet ska vi hänga småverktygen såsom skruvmejslar, skiftnycklar 
och hammare” sa pappa. 
 Så de fortsatte dagen med att åka runt bland bygghandlarna i stan.”Det spelar 
ingen roll hur bräderna ser ut, det ska ju ändå målas när vi är klara men det är 
viktigt att det är hållbart” sa pappa när de satt i bilen. De kom till första butiken 
och hittade bräderna och de skruvar de behövde men när de nådde hyllorna med 
findetaljerna	gick	de	bet.	”Det	ska	stå	 i	garaget	men	jag	vill	att	vi	ska	kunna	se	
skåpet varje gång vi kommer in och vara nöjda och stolta att vi verkligen gjorde 
vårt bästa för att det skulle vara snyggt” sa pappa. Och i den första byggbutiken 
hittade	de	inte	vad	de	sökte	utan	fick	åka	vidare	till	nästa.	
	 Framme	vid	gångjärnen	hade	de	bättre	tur	denna	gång.	Kalle	fick	välja	och	
han tog fyra gångjärn, det skulle vara två till varje dörr, med beslag som såg lite 
gammaldags	ut,	tyckte	han.	Sedan	gick	de	bort	till	färghyllan.	Även	här	fick	Kalle	
välja men pappa blev inte jätteglad när Kalle pekade på en röd färg som fanns i 
början av kartan de stod och tittade i. ”Rött är julens färg och skåpet ska användas 
året om” sa pappa och bad Kalle att välja igen. Då pekade Kalle på en blå färg och 
nu sken pappa upp! ”Det blir jättesnyggt. Och så kan vi måla några moln och båtar 
på skåpets sidor när vi börjar bli klara” sa pappa. 
 Sagt och gjort. De hade packat bilen full med brädlappar och påsen med färg 
och	smådetaljer.	Brädorna	var	så	långa	att	de	fick	köra	med	öppen	baklucka	och	
längst ut knyta fast en plastpåse som skulle blåsa så bilarna bakom såg att de var 
tvungna att hålla avståndet. ”Allt som är längre ut än en meter från bilen måsta 
alltid	flaggas”	sa	pappa.	När	de	kom	hem	så	hjälptes	de	åt	att	bära	brädorna	och	
Kalle sprang bort och hämtade påsen medan pappa tog fram skisserna på skåpet. 
De tog fram en såg, tumstock och skruvmejslar. De höll på så länge att mamma 



kom in i garaget och undrade vart snickarna tagit vägen. Hon hade väntat i nästan 
en timme med falukorven och de stuvade makaronerna. Kalle och pappa tittade 
på varandra och kände samtidigt hur deras magar började kurra, de hade helt 
glömt bort att äta. 
 Efter maten var de snabbt ute i garaget igen och fortsatte snickra. Skåpets ram 
sattes ihop först, bakstycket skruvades på och sedan lade de skåpet på rygg för att 
lägga på dörrarna. De passade perfekt och Kalle tog fram gångjärnen som pappa 
varsamt skruvade fast. När det var dags för målning förstod Kalle helt varför 
pappa	ville	ha	ett	skåp	för	alla	verktyg.	De	fick	leta	länge	efter	penslar.	Den	blåa	
färgen	var	jättefin	på	skåpet	och	när	de	var	klara	stod	de	och	begrundade	vad	fint	
det var och vad gott det skulle bli att sortera upp alla verktyg i garaget. 
 ”Nu går vi in och poppar popcorn” sa pappa. ”När man har arbetat hårt som 
vi har gjort är det viktigt att ta det lugnt.” Sagt och gjort, efter att de duschat och 
tvättat sig ordentligt satt de framför TV:n med en var sin röd bunke överfyllda 
med popcorn. Mamma kom in i TV-rummet och började gapskratta. ”Ni ser helt 
färdiga ut” sa hon kröp ner i soffan bredvid pappa. ”Du Kalle” sa pappa, ”det 
här	skåpet	är	så	fint	och	har	blivit	så	bra	att	det	ska	du	få	överta	om	några	år.	Det	
gjorde Kalle riktigt glad men tänkte att då skulle minsann skåpet målas rött.

Ta med: 
Mjölk, grädde och en glass eller ett paket smör. 

Läs: Joh 1:1-2 samt 1:14 
Byt	ut	”Ordet”	mot	”Jesus”	och	se	vad	det	blir.	Jesus	är	Guds	ende	son,	precis	 
som Kalle är pappa och mammas ende son. Men nu är inte Jesus bara en 
människa,	han	är	också	Gud.	På	ett	annat	sätt	än	pappa	och	Kalle,	de	är	två	olika	 
personer,	det	är	inte	Jesus	och	Gud	men	de	är	liksom	två	olika	sorter	av	samma	
sak. Ungefär som mjölk. Ibland har vi det på tallriken till gröten, ibland äter vi 
glass och ibland när vi äter tårta har vi grädde. Tre olika sorters mjölk, men fort-
farande mjölk. Jesus fanns med när hans pappa skapade jorden. Likadant som 
Kalle	som	fick	vara	med	pappa	redan	från	början	när	rit-ningarna	lades	på	köks-
bordet till sista penseldraget på skåpet.



5. Kyrkan 
Ganska	 ofta	 är	 det	 tråkigt.	 Pappa	 och	mamma	 vill	 gå	 till	 kyrkan	 nästan	 varje	
söndag. Att gå till kyrkan innebär att Kalle aldrig får sova hur länge han vill på 
söndagsmorgnarna. Han måste gå upp extra tidigt för att han ska hinna duscha 
(han	måste	alltid	duscha	innan	han	går	till	kyrkan	en	söndag	har	mamma	sagt).	En	
gång stod han i duschen och det sköna, varma vattnet strilade ned över huvudet 
så	han	somnade!	Han	nickade	huvudet	framåt	och	slog	i	duschstången	så	han	fick	
en stor bula. 
	 Sen	ska	han	äta	frukost.	De	tecknade	filmerna	på	TV:n	hinner	han	aldrig	se	
klart för att de är tvungna att sätta sig i bilen för att hinna. En gång så började 
Evelina och han bråka. Han ville ta med en monstergubbe som han fått i julklapp 
men	han	fick	han	egentligen	inte	det	mamma.	Evelina	såg	hur	han	försökte	stoppa	
in gubben i jackan och började direkt tjafsa. De blev mer och mer högljudda och 
efter en stund ropade Evelina på mamma. ”Vet du vad Kalle har?” sa hon till 
mamma, ”han har stoppat in en så’n där monstergubbe i väskan med ritblock!” 
Mamma blev jättearg när hon såg vad Kalle försökte göra och Kalle ville inget 
hellre göra än att få tag i skvallersyrran och ge henne en omgång. Men Evelina 
förstod vad Kalle tänkte göra så hon höll sig tätt intill mamma hela morgonen. 
Kalle blev så arg att han sa till mamma att han skulle gå till kyrkan. 
 Han tog på sig ytterkläder och skor och smällde igen dörren bakom sig. Så 
började han gå. Klockan var halv elva så han hade en hel halvtimme att gå innan 
gudstjänsten skulle börja. ”Och skulle jag komma försent gör inte det något” 
resonerade han för sig själv. 
	 Kalle	gick	en	bit	och	på	slutet	av	gatan	så	fick	han	ta	in	på	en	stig.	Den	ledde	
vidare till nästa villaområde och sen kom centrum på samhället. Eller centrum och 
centrum	–	en	korvkiosk,	en	 järnhandel	och	en	ICA-butik.	Trehundraarton	steg	
bortanför	ICA	låg	kyrkan	som	Kalle	och	hans	familj	brukade	gå	till.	Han	visste	att	
det var just tre hundra arton steg för det hade han och kompisen Ville mätt upp en 
annan	gång.	Fast	för	honom	var	det	trehundratolv	steg.	Han	hade	större	fötter.	
 Nu var Kalle alltså först tvungen att gå på stigen. Den gick längs med en skog 
på vänster sida och en gräsäng till höger. Men idag såg han att det var något nytt. 
Någon hade satt upp ett stålnät som var fäst till stolpar runt gräsplätten. Stolparna 
var en och en halv meter, Kalle nådde nätt och jämt upp till kanten. Då såg han 
vem det var. Längst bort gick en man i blå overall och gummistövlar. På huvudet 
hade han en grön keps med plastskärm. 



När Kalle kom närmre tittade mannen upp och sa ”Hej där! Jag heter Vilgot. Vem 
är du?” Kalle blev lite överrumplad att mannen började prata med honom men 
han	svarade	”Jag	heter	Kalle	Pettersson	och	är	längst	i	klassen.”	Var	fick	han	det	
där sista ifrån? tänkte han. ”Det var trevligt att höra!” sa Vilgot. ”Har du hälsat 
på	Ullrika	och	Svartnos?”	sa	Vilgot	och	ropade	namnen	högt.	Genast	kom	två	får	
fram ur buskaget lite längre bort på gräsängen. De två fåren hoppade liksom fram 
över ängen. Kalle tog två steg bakåt, han hade aldrig varit nära får förut. ”Det 
är inget att vara rädd för” sa Vilgot, ”de är jättesnälla båda två.” Vilgot böjde sig 
ned och drog loss ett knippe gräs som han gav till Kalle. ”Här, locka fram fåren 
till stängslet så kan du klappa dem medan de äter ur din hand. Kom Svartnos” 
sa Vilgot vänd mot det tjockaste fåret som hade en kolsvart nos till skillnad mot 
Ullrikas som var brun. Kalle vågade sig fram till stängslet, räckte fram knippet och 
visst kom Svartnos fram och började äta. Då ropade Vilgot några andra namn och 
genast kom det tre får till från andra sidan ängen. Och strax bakom dem hoppade 
två svarta små lamm och stångades lite. ”De där lammen är verkligen jättesöta” sa 
Kalle och glömde bort att titta vad Svartnos hade för sig. 
 Plötsligt kände han något varmt, strävt och såg hur Svartnos började slicka 
hans	hand!	Han	ryckte	den	till	sig	och	började	genast	torka	sig	i	gräset.	Då	fick	han	
se på klockan som redan hade blivit tio i elva. ”Jag måste springa” sa han, ”annars 
kommer jag försent till kyrkan” sa han till Vilgot. Han tog några steg men vände 
sig om och ropade ”Är du här i eftermiddag, Vilgot?” ”Jag vill hemskt gärna träffa 
Svartnos igen!” ”Det är jag säkert” svarade han, ”annars får du komma och knacka 
på, jag bor på andra sidan ängen i en röd stuga med vita knutar.” ”Det vet jag var 
det är” sa Kalle, ”det är…” så kom han på att han nog inte skulle tala om att det 
tydligen var hemma hos Vilgot de brukade palla plommon på slutet av somrarna.

Ta med: 
Något av ull; en vante, en mössa, en tröja eller kanske en fårfäll. 

Läs: Joh 10:11 
Kyrkan är som en skock får! Alla vi som är med i en kyrka är som Svartnos och 
Ullrika! Det här är en bild som Jesus ger oss då är herden, alltså den som vaktar 
fåren.	Han	säger	till	och	med	att	han	är	den	Gode	herden.	Och	Han	menar	at	han	
är en herde som vill sina får så väl, att han tycker om dem så mycket att han till 
och med skulle dö för dem. Jesus är herden för oss människor som är med i hans 
kyrka. Vi som betar på den äng som Jesus vakar över.



6. Samtal 
Varje kväll brukade pappa eller mamma komma in till Kalle eller Evelina och be 
aftonbön. Det skedde alltid efter att barnen borstat sina tänder, läst en godnatt-
saga eller om det är något annat som pappa eller mamma vill prata om. 
 Den här kvällen var det pappa som satte sig på sängkanten hos Evelina och 
så ropade han till Kalle att nu är det Böndax. Böndax är vad de brukade kalla 
stunderna de ska be aftonbön. På Böndax brukade de knäppa sina händer och 
be	 den	 vanliga	 sovbönen	Gud	 som	Haver.	Men	 innan	 den	 bönen	 frågar	 alltid	
pappa eller mamma om det är något speciellt de ska be för. Det kanske hade hänt 
något under dagen, någon som blivit sjuk eller något som ska ske nästa dag eller i  
närmsta framtiden. 
 Men den här kvällen var Kalle lite fundersam. ”Vad är bön egentligen”  
frågade	han	pappa.	”Bön	är	ett	samtal	med	Gud.	Vi	tror	ju	att	Gud	skapade	den	
här jorden och oss människor och han vill att vi ska prata med honom varje dag” 
svarade pappa. ”Men” funderade Kalle vidare högt ”om vi ber här inne i vårt 
sovrum och samtidigt sitter mamma inne i vardagsrummet och ber och mormor 
där	hon	och	morfar	bor.	Kan	Gud	höra	alla	böner	på	samma	gång?”	”Ja	det	kan	
han” svara pappa, ”fråga mig inte hur men det kan han!” ”Det måste bli en massa 
tjabbel på samma gång” sa Kalle, min fröken säger att det ibland är så i klass-
rummet	och	då	håller	hon	på	att	gå	i	bitar	av	allt	tjabbel!”	sa	Kalle.	”Gud	går	inte	
i bitar!” sa pappa. ”Han kan göra många saker på samma gång. Lyssna på böner 
och svara på det vi ber om. Kanske inte på direkten eller på just det sättet vi vill att 
han ska svara, men svarar det gör han.” 
 Kalle var på fråghumör. Egentligen ville han inte gå och lägga sig så det var 
därför	han	hade	en	massa	frågor.	”Om	det	är	ett	samtal	med	Gud	som	du	säger,	
ska	inte	Gud	säga	något	då?	När	vi	ber	är	det	ju	bara	du	som	säger	något.	Aldrig	
Gud.”	Pappa	skrattade	lite	”visst	är	det	som	du	säger.	Vi	ska	lyssna	på	Gud	mer	
än	vad	vi	gör.	Men	oftast	har	vi	inte	tid	eller	tycker	oss	kunna	höra	om	Gud	har	
något att säga så då blir det ett samtal från oss istället och det är ju bättre än  
ingenting, eller hur?” ”Jo, det är det väl” sa Kalle men fortsatte ”Jag skulle gärna 
vilja	 höra	Gud	 tala	 nå’n	 gång”	 ”I	Bibeln”	 började	 pappa	 berätta	 ”står	 det	 om	
Samuel, en kille ungefär i din ålder som bodde i en stor kyrka. Han hade gått och 
lagt sig en kväll och sov. Då vaknade han av en röst som ropade på honom. ”Här 
är jag” svarade han och då han inte hörde något mer så sprang Samuel bort till en 
präst som hette Eli. ”Här är jag, du ropade” sa Samuel. ”Jag har inte ropat” sa Eli, 



”gå och lägg dig igen”. Samma sak hände en andra gång och Samuel sprang bort 
till	Eli	men	ännu	en	gång	fick	han	gå	och	lägga	sig.	När	Samuel	hörde	rösten	som	
ropade hans namn för tredje gången och sprang bort till prästen fattade Eli att 
det	var	Gud	som	ropade	på	Samuel.	Så	han	sade	till	pojken	att	om	du	hör	rösten	
igen ska du svara ”Tala Herre, din tjänare hör.” Och när Samuel den natten gått 
och lagt sig för fjärde gången hörde han rösten ytterligare en gång. Denna gång  
svarade	han	precis	 som	Eli	 sagt.	Och	så	 lärde	Samuel	 sig	hur	Gud	 lät	när	han	
talade	och	efter	det	fick	han	ta	emot	många	meddelanden	till	människorna	runt	
omkring	vad	Gud	sade	till	dem.”	
 Kalle hade lyssnat jättespänt på hela pappas berättelse och började genast 
hoppas.	”Tänk	om	Gud	talar	till	mig	i	natt”	sa	han.	”Då	ska	jag	genast	svara	att	
jag lyssnar, inte hålla på och springa in till en pappa så där som Samuel gjorde, jag 
vet	ju	redan	vad	det	kan	vara!”	”Kalle”	sa	pappa,	”nu	får	vi	be	Gud	som	Haver	lite	
tyst. Titta, Evelina har somnat från kvällens Böndax!” 

Ta med: 
Musikspelare 
Spela	upp	ett	band	eller	CD	där	du	läst	in	avslutningen!	

Läs: 1 Sam 3:19 
Att	lyssna	till	Gud	och	höra	när	han	talar	är	inte	så	svårt	som	vi	tror.	Gud	kan	till	
exempel använda vår längtan att göra något. Ibland längtar vi jättemycket efter att 
få träffa någon och det mötet kan betyda jättemycket för både dig och personen 
du	träffar.	Gud	kan	också	tala	genom	vårt	samvete.	Det	händer	er	säkert	att	ni	lagt	
er på kvällen och ni tänker på något ni sagt till en klasskompis, pappa eller kusin. 
Då får ni liksom en klump i magen som säger att det där kanske inte var så bra. 
Ett	tredje	sätt	är	bönen.	Det	är	en	jättebra	stund	att	höra	vad	Gud	vill	med	våra	
liv	–	om	vi	tar	oss	tid	att	lyssna	vill	säga!	
	 Till	sist,	att	läsa	Bibeln.	Den	boken	är	ju	Guds	ord.	Alltså	har	Gud	talat	till	oss	
redan. Det är bara att läsa och lyssna på vad han sagt!



7. Sång och musik 
Evelina älskade att sjunga. Hon gick på en barnkör i den kyrka som hennes familj 
brukade	gå	till.	Flera	av	Evelinas	vänner	var	också	med	i	barnkören.	De	övade	en	
kväll i veckan och brukade sjunga på gudstjänster ett par gånger på hösten och ett 
par gånger på våren. De hade två jätteroliga körledare som valde ut sångerna de 
brukade	öva.	Och	det	är	till	och	med	så	att	Evelina	ibland	fick	sjunga	ett	solo	på	
en av sångerna. 
 Men vid ett tillfälle på en gudstjänst i våras så glömde hon bort texten. Hon 
blev så nervös och började skratta och mitt under sången sprang och gömde sig 
bakom	talarstolen	i	kyrkan.	Det	hade	definitivt	inte	mamma	gillat.	”Så	där	får	man	
inte bete sig” sa hon. Mamma hade tagit Evelina i armen och ryckt henne med 
sig in bland kapporna. ”Du har inte bara skämt ut dig själv utan också mig och 
framför allt morfar Erik” sa hon. 
 Morfar Erik hade varit en stor sångare som varit välkänd i många kyrkor. 
Han var känd för, som gamla tanter sa, ”sin vackra röst och sitt stora dragspel.” 
För	dragspelet	hade	morfar	Erik	alltid	med	sig	när	han	var	ute	i	kyrkorna.	Han	
hade varit så duktig och sålt så många kassettband, något som Evelina aldrig sett 
låg hemma på vinden. Och nu hade den stora Eriks barnbarn gjort bort sig med 
att springa bakom talarstolen. ”Tur att inte morfar var och hälsade på idag” hade 
mamma sagt när hon stod med Evelina bland alla ytterkläder. 
 Men mitt i all bedrövelse, som Evelina tyckte, hade tant Rut kommit fram. 
Tant Rut hade alltid knut i sitt gråa hår och såg jättegammal ut. Tyckte Evelina i 
alla fall. Men idag kom Rut som en räddare i nöden. ”Tack för att du sjunger så 
fint,	Evelina”	sa	tant	Rut.	”Det	tycker	inte	mamma.	Speciellt	 inte	idag”	svarade	
Evelina och tittade på mamma. ”Jaså?” sa Rut, ”det kan hon väl inte mena?” ”Jo, 
det gör hon” svarade Evelina, hon är arg som ett…” Hon blev nu avbruten av 
mamma som hade blivit röd som en mogen tomat i ansiktet. ”Jag bara tyckte att 
det kanske inte är så passande att gömma sig bakom talarstolar så där” sa mamma 
lite urskuldande. ”Ja, men du sa ju att morfar…” sa Evelina men blev återigen 
avbruten av Mamma ”Nu pratar vi inte mer om det. ”Det gör ingenting att du 
fnissade lite och försvann” sa Rut, ”för mig hade du kunnat gömma dig bakom 
orgeln också! Kom nu dricker vi lite saft” sa hon, tog Evelinas lediga hand och 
tittade på snällt på mamma. Mamma log när den gamla och barnet gick iväg mot 
fikarummet.	
 ”Jag sjöng också mycket när jag var liten” sa Rut, oftast var det hemma i  



källaren, där satt jag allt som oftast och virkade mössor och då sjöng jag på många 
av	de	sånger	som	vi	sjöng	 i	kyrkan.	Förr	hade	vi	 inga	barnkörer	utan	 lärde	oss	
sångerna	i	bänkarna	där	vi	satt.	Alla	hade	förr	med	sig	sin	egen	psalmbok.	För	det	
är psalmer de kallas, de gamla sångerna som man sjöng i kyrkan.” Evelina lyssnade 
jättemycket och drack den goda jordgubbssaften som serverades för dagen. ”Idag 
är det alla möjliga olika sånger vi sjunger här i kyrkan” fortsatte Rut, ”lovsånger, 
hymner, barnsånger eller till och med en och annan popsång! Men alla sånger har 
likheten	att	de	handlar	om	Gud	eller	våra	liv	tillsammans	med	Gud.”	
 Då tänkte Evelina på de sånger de brukade sjunga. Roliga sånger som  
rimmade,	men	det	var	sant,	alla	handlade	om	kyrkan,	hur	det	var	att	tro	på	Gud	
eller	om	Gud	själv.	Det	hade	hon	 inte	 tänkt	på	 tidigare.	Hädanefter	skulle	hon	
börja tänka på vad sångerna handlade om. 
 ”Nu ska du få den här” sa tant Rut och började rota i sin handväska. Och 
så tog hon fram en liten bok som inte var större än en plånbok. ”Det här är 
min	gamla	psalmbok.	Den	fick	jag	när	jag	var	liten,	kanske	kan	du	använda	den	
någon gång” sa Rut och överräckte gåvan till Evelina. ”Åh, tack så jättemycket” sa  
Evelina ” den ska jag vara jätterädd om!” Så kramade Evelina om tant Rut och 
sedan sa tant Rut något om potatis på spisen och stek i ugnen, och så gick hon. 
Evelina sprang bort till bordet där Mamma och Pappa satt och drack kaffe.  
”Titta	vad	jag	fick	av	tant	Rut”	sa	Evelina.	Nu	måste	vi	hem	och	ta	fram	de	där	
gamla kassettbanden med morfar så jag kan följa med i sångerna han sjöng. Och  
mamma, jag vill lära mig att virka!”

Ta med: 
En Psalmbok och en modernare sångbok. 

Läs: Ps 150 
Sången är viktig i vår kyrka. Vi sjunger nästan alltid när vi har gudstjänster och 
olika samlingar. Precis som Tant Rut berättade för Evelina; psalmer, lovsånger 
och enskilda sånger. Ibland är det körsånger med barn eller vuxna. Ibland är det 
en konsert med ett band eller med en kör. Men alla sånger har något gemensamt. 
Vi	sjunger	dem	i	kyrkan	för	att	tänka	på	Gud	eller	om	våra	liv	som	kristna.	Kan	ni	
tänka på någon sång som ni brukar sjunga i kyrkan? 
 



8. Jesu lärjungar 
Kalle hade nitton klasskamrater, elva killar och åtta tjejer. ”Det är bäst att vara 
flest”	brukade	killarna	säga	när	de	skulle	reta	tjejerna,	vilket	var	ganska	ofta.	Men	
det var inte så kul om de skulle tävla på roliga timmen och delade in sig i två lag 
där	killarna	skulle	möta	tjejerna,	då	fick	alltid	fyra	killar	vara	avbytare	och	hoppa	
in efter en stund. 
 En helg skulle alla i klassen åka på en kanothajk. De skulle vara borta från 
fredag kväll och komma hem på söndag. Alla såg fram emot helgen och pratade 
om	den	 varje	 dag	 i	 flera	 veckor	 innan.	Ämnena	 i	 klassen	 var	 också	 knutna	 till	
hajken; på matten skulle de räkna ut hur mycket mat de behövde, på gymnastiken 
låtsades de sitta i kanoter och paddla, i biologin kollade de på buskar och träd som 
de	skulle	se	under	hajken	och	på	bilden	fick	de	måla	kanoter,	tält	och	barn	som	
grillar	korv	–	för	det	skulle	de	göra	båda	kvällarna.	Men	det	Kalle	och	de	andra	
killarna i klassen såg fram emot mest var att få sova i vindskydd. Det var ingen av 
tjejerna som ville göra det, däremot alla killar. Det var klassens gympalärare Peter 
som skulle hålla i bygget och under lördagen skulle slanor bäras, surras och läggas 
på rätt plats. Men första natten skulle det bli tält för alla i klassen. 
 Nu var det äntligen den fredagen då de skulle åka och hela klassen, förutom 
Julia som blivit sjuk, stod på skolans parkering. De åkte bil en timme och kom till 
en	jättefin	å	som	hette	Björkån.	Den	skulle	de	paddla	på	en	timme,	och	sedan	slå	
läger för natten. De kom fram till lägerplatsen, och alla somnade trötta i armarna, 
och Emma och Tomas lite frusna, eftersom de vält med sin kanot alldeles då alla 
kommit fram till lägerplatsen. 
 Och nu var det lördag då gympaläraren Peter skulle lära dem hur man gjorde 
ett vindskydd. De hade ju tittat lite på ritningar i skolan men nu var det verklighet. 
De	delade	upp	sig	i	tre	små	grupper	med	fyra	i	killar	i	varje.	Grupp	Adam,	med	 
Johan	 som	 ledare,	 skulle	 samla	 så	mycket	granris	de	kunde	hitta.	Grupp	Bertil	
leddes av Stefan och de skulle ta fram reprullen och börja skära replängder på 
rätt	längd.	Kalle	hade	blivit	ledare	för	grupp	Caesar.	Han	tyckte	själv	att	det	var	
den	viktigaste	gruppen	och	det	stämde	med	namnet,	Caesar,	som	varit	kejsare	i	
ett	stort	rike	för	länge	sedan.	Gruppen	Caesar	skulle	samla	stockar	som	skulle	bli	
stommen i vindskyddet. De hade också med sig de viktigaste verktygen, två yxor 
och två sågar. Inte som de andra små grupperna med små knivar som redskap! 
 Sen var ju gympaläraren Peter med dem hela tiden. Bara det! Kalle tyckte att 
Peter var riktigt bra. Han var stark, smidig, snabb och rolig. Alla skrattade åt Peter 



när han var rolig och Kalle och de andra brukade vara Peter då de skulle vara 
en person som var omtyckt. ”Okej, grabbar” sa Peter ”då var det dags att hämta 
stomman till det som ska bli vårt hotellrum för natten.” Och så gick de ut i skogen 
för att hitta de rätta slanorna. De kom fram till två tjockare och Peter sa att dessa 
blir bra. Kalle tog fram sågen. Lars och Niklas höll i medan Kalle sågade tog i allt 
vad han kunde, allt för att Peter skulle bli imponerad. 
 När de samlat rätt antal stockar till vindskyddet började de gå tillbaks mot 
lägerplatsen.	Då	gick	Kalle	fram	till	Peter	och	sa	”Kan	inte	vi	i	grupp	Caesar	få	
sova närmast dig i natt? Det är ju ändå vi som gjort det viktigaste jobbet idag.” 
Kalle var övertygad om att han skulle få ett svar som han ville och Peter som alltid 
var snäll skulle också ge honom beröm för allt sågande. Men det blev inte riktigt 
som Kalle tänkt sig. Peter stannade upp, böjde sig ned och tog tag i Kalles axlar, 
tittade	rakt	in	i	Kalles	ögon	och	sa	”Det	är	mycket	finare	av	dig	om	du	väljer	att	
sova längre bort i vindskyddet. Jag vet att alla vill sova så nära mig som möjligt, 
och upptäcker jag att du väljer att lägga dig längst bort så kan jag liksom ge dig 
en belöning eftersom jag vet att ni jobbade hårt idag, plus att jag ser hur du låter 
andra få en bättre plats i vindskyddet än du själv.” 
 Kalle tittade ned i marken och kände sig tillplattad. Han förstod vart enda ord 
som Peter sa och så bestämde han sig för att från och med nu ska alltid andra få 
komma före honom. Han ska gärna stå tillbaks om det såg bättre ut i Peters eller 
någon annans ögon. Om det inte gällde på fotbollsplan förstås, där ska han visa 
att han var bäst i klassen. ”Det kan gälla på fotbollsplanen också” sa Peter, precis 
som om han läste Kalles tankar. ”Tänk dig att ni ska få lägga en straff. Alla säger 
till dig att du ska lägga den, de vet att du är bäst i laget på att skjuta straffar. Så tar 
du bollen och ger den till någon annan i laget och säger till den att ‘Idag är det din 
tur att göra mål, för jag vet att du klarar av det.’ Tror inte du den personen skulle 
bli jätteglad?” Kalle tittade fortfarande i backen och nickade lite grann. 
	 ”Kom,	nu	måste	vi	skynda	oss	till	lägerplatsen.	Jag	har	hört	att	fröken	Sofia	
har saft och bullar som vi får hugga in på om vi hinner bli färdiga med vind-
skyddet vill säga” sa Peter och reste sig upp, tog Kalle i handen och de två började 
gå ifatt de andra. 



 
Ta med: 
En fotboll och en kanotpaddel. 

Läs: Luk 14:7-11 
Jesu lärjungar var precis som vi är idag; lite uppstudsiga, ville ha det bästa, tyckte 
att	de	var	bättre	än	andra,	höll	inte	vad	de	lovade	osv.	Trots	detta	fick	de	vara	nära	
vänner till Jesus och det är bra för oss att veta!



9. Förlåt 
Evelina älskade att träffa sin bästa kompis Louise. De gick i samma klass, hade gått 
i samma dagis och var födda nästan på samma dag. Louise var äldst. Men bara tre 
dagar,	så	de	var	nästan	tvillingar!	Louise	och	hennes	familj	hade	flyttat	till	ett	hus	
som låg på samma gata som Evelina när de var ganska precis ett år och då hade 
deras mammor börjat träffas så tjejerna har känt varandra nästan hela livet. När 
Evelina och Louise träffades så brukade de ibland spela spel, leka med dockor 
eller se på TV. När de var hemma hos Louise kunde de ibland spela på hennes 
dator hon hade på sitt rum, den var Evelina jätteavundsjuk på. Sen var det en an-
nan	sak	som	Evelina	ofta	tittade	på	och	önskade	att	hon	hade	–	Louise	hade	ett	 
jättefint	dockhus.	Det	var	gult,	tre	våningar	högt	och	med	jättemånga	rum.	Det	var	
till och med en liten hiss som dockorna kunde åka för att inte slita ut sina knän i 
trapporna! Evelina hade också ett dockhus men det var mycket mindre och hade 
definitivt	ingen	hiss.	
 Evelina tyckte det var jätteroligt att vara hemma hos Louise, förutom en sak: 
Louise hade en storasyrra och hon var inte speciellt snäll. Rentav dum faktiskt. 
Stina, som hon hette, retades ofta. Det kunde ibland vara så att hon kom in i  
rummet när Louise och Evelina satt och spelade dator och helt utan förvarning  
drog hon ut sladdarna på datorn så att spelet de höll på med bara dog. En  
annan gång satt de och spelade ett spel vid köksbordet och så kom Stina hem från  
skolan. Hon sa inte hej till Louise och Evelina, tittade inte ens åt deras håll, gick 
raka vägen till kylskåpet. 
 ”Louise!” skrek Stina ”har du ätit upp tårtan som var över från igår? Det hade 
varit Stinas födelsedag dagen innan. Hon hade haft tio tjejkompisar på födelse-
dagskalas och de hade bokstavligen kalasat på en tårta som Louises och Stinas 
mamma köpt på Bertas Konditori. ”Jag har inte ätit någon tårta” skrek Louise 
tillbaks. ”Det tror jag visst att du har gjort” skrek Stina ”och så har du säkert gett 
en	 stor	bit	 till	 din	kompis	Fiskelina	 som	sitter	där	 vid	bordet.”	Evelina	hatade	
att	bli	kallad	för	Fiskelina	och	det	var	bara	Stina	som	gjorde	det.	Ja,	Kalle	kunde	
ibland kalla henne för det men det var mest på skoj. Nu när Stina sa det var det 
inte skoj, det kändes i luften. 
 ”Jag har inte heller ätit någon tårta” sa Evelina. ”Jag visste inte om att det ens 
fanns tårta i kylen” försökt hon urskulda sig. ”Jag fyllde faktiskt år igår men inte 
har	jag	fått	någon	grattishälsning	av	dig	lilla	Fiskelina	inte”	sa	Stina	bakom	kyl-
skåpsdörren, men när hon sade det där sista tittade hon fram och spände ögonen 



i Evelina så hon blev alldeles iskall. Ibland när Stina var arg kunde hon göra näsan 
vad som helst. 
 Nu hade det blivit fredag eftermiddag och Evelina skulle sova över hos  
Louise. De hade sett fram emot det en hel vecka och nu skulle det äntligen bli av. 
Och eftersom det var i slutet på sommaren skulle de tälta. Louises pappa hade 
slagit upp ett stort tält och satt in tre stolar och ett bord i förtältet. Tjejerna hade 
varit ute i tältet hela eftermiddagen. Bäddat, lagt sina dockor på rätt ställe och 
så hade med sig godispåsar och läsk som de ställt ute på bordet. ”Jag måste på 
toa” sa Evelina och sprang in i huset. Hon visste ju var den exakt var den låg, till  
vänster mitt emot TV-rummet. Men när hon kom in tittade hon in i TV-rummet 
och	fick	se	Louises	mamma	sitta	och	gråta	i	soffan.	Evelina	undrade	hur	det	var	
fatt. ”Jag är så ledsen för att Stina aldrig får vara med dig och Louise och leka. Nu 
är hon jätte-ledsen uppe på sitt rum och har låst så ingen kommer in” sade Louises 
mamma. Evelina fattade ingenting. 
	 Var	Stina	ledsen	för	att	hon	inte	fick	vara	med?	Hon	som	alltid	var	bråkig	och	
retades, det var ju därför Evelina och Louise aldrig sa till henne att spela dator 
eller titta på TV. När Evelina berättade vad hon kände sa Louises mamma att Stina 
retades	och	var	dum	just	för	att	hon	inte	fick	vara	med.	”Ni	har	så	kul	ihop,	du	och	
Louise,	men	Stina	får	aldrig	vara	med	och	uppleva	det	där	roliga	och	fina	ni	har”,	
sa hon. Då förstod Evelina hur det låg till. Och så tänkte hon till på en del gånger 
då hon och Louise faktiskt inte varit så snälla mot Stina. De hade kanske inte retat 
henne men varit dumma på andra sätt. De hade stängt dörren till Louises rum så 
fort de hört Stina komma hem. När de ätit glass hade de aldrig frågat Stina om hon 
ville ha.
 När hon tvättade sina händer efter toabesöket bestämde hon sig. Hon gick 
upp för trappen och fram till Stinas dörr. Så knackade hon på den lite försiktigt 
och sa ”Stina, det är Evelina. Jag vill att du sover i tältet tillsammans med mig och 
Louise i natt.” Efter en stund öppnades dörren och Evelina såg ett par rödgråtna 
ögon	som	tillhörde	Stina.	”Förlåt	för	att	jag	och	Louise	har	betett	oss	illa	mot	dig,	
Stina” Den natten blev det extra varmt i tältet. Inte nog med att sommaren fort-
farande gjorde sitt till utan plötsligt var det tre tjejer som tyckte om varandra och 
inte bara två. 

Ta med: 
Två ljus där det ena är släckt. Tänd det andra när du berättar om snälla och 
goda	saker	som	man	kan	göra.	Fråga	barnen	och	ungdomarna	om	de	vet	andra	 
”ljus-tändarhändelser”. 



Läs: Mark 12:31 
Att	älska	Gud	och	sin	nästa	det	är	det	viktigaste	vi	kan	göra	enligt	Bibeln.	Sin	
nästa är de personer som vi har nära; familj, kusiner, fastrar och mostrar, vänner, 
grannar, klasskompisar, dem i innebandylaget, ja alla du känner. Men inte bara 
dem. Om du går på gatan och ser en person som sitter och ber om pengar så är 
han eller hon din nästa. Eller dem i motståndarlaget ni spelar match emot. Dom 
man verkligen älskar är man snäll emot. Det kan vara att inte ge igen lite extra i 
en närkamp på plan, hålla upp dörren för en annan person på Rimi eller att ge en 
slant till den som ber om pengar. Och dem man älskar ber man om förlåtelse då 
man vet att man gjort något dumt mot.



10. Slagsmål 
Kalle torkade sig om näsan. Sedan tittade han på handen och såg att den var 
alldeles röd. Han blödde näsblod. Och inte så där som det var för ett år sedan 
då det plötsligt bara började rinna, idag har han fått en smäll som gjort att näsan 
börjat blöda. Och nu började det göra ont också. Det var Roger som gett Kalle 
en käftsmäll. Roger gick i samma klass som Kalle men skulle kunna gå två klasser 
över, så stor var han. ”Kom igen då” skrek han ”slå tillbaks om du törs. 
 Kalle tog sats, sprang mot Roger måttade med högerhanden bakifrån ryggen 
och skulle precis få in en perfekt smäll på hans haka när Roger fångade kalles 
knutna näve i sin stora hand. Han tog tag i den, satte Kalles hand i ett fast grepp, 
och	vred	den	hårt	åt	vänster.	Kalle	fick	jätteont	i	sin	axel	och	för	att	den	inte	skulle	
gå av helt, så kändes det i alla fall, var han tvungen att böja sig bakåt och vrida 
sin kropp efter Rogers rörelse. Då sparkade Roger undan Kalles ben så han slog i 
backen och så gjorde det on i ryggslutet också. 
 ”Nu är du inte så spydig längre, va?” sa Roger som böjt sig ned och hade sitt 
ansikte bara centimeter från Kalles. Nu hörde Kalle hur alla skrattade. Runt Roger 
hade nästan alla killar i klassen stått och tittat på. Nu gillade de vad de såg, lillskiten 
Kalle liggandes på backen i smärtor och som hade börjat gråta. Lillskiten Kalle 
som	fick	stryk	av	Roger,	tuffast	av	alla	killa	på	mellanstadiet.	”Här	får	du	för	att	
du är så dum och liten” sa Roger och reste på sig och började gå därifrån. Nu var 
det över i alla fall, tänkte Kalle, men då vände sig Roger och spottade mot Kalle. 
Publiken kiknade av skratt och så lommade de iväg hela hopen killar med Roger 
först. 
 Nu grät Kalle högt. Han hade börjat få jätteont i näsan och axeln. Han satte 
sig på huk och kände efter på ryggen men det var inte så farligt. Slagsmålet hade 
skett utanför Bamba på skolan och nu kom Ville ut med två tjejer som gick i hans 
klass. Ville sprang fram till Kalle, undrade hur det var med honom och såg hans 
näsa som fortfarande blödde. Ville sa till tjejerna att springa in på toaletten och 
blöta några pappershanddukar som de skulle komma tillbaks med. Ville tog Kalles 
hand och hjälpte honom på fötter och borstade bort lite grus från Kalles tröja. 
 ”Vi såg vad som hände” sa han till Kalle. ”Den där Roger slår hårt va? Kalle 
snörvlade	lite,	försökte	säga	något	men	fick	inte	fram	något	så	han	bara	nickade.	
”Han har så’n tur att han är större än oss” sa Ville ”och slåss är det enda han kan”. 
Nu kom tjejerna med pappershanddukarna som Kalle lade mot sin blodiga näsa. 
Han hade lärt sig att man inte skulle luta huvudet bakåt då man blödde näsblod, då 



rann ju allt blod bara ner i halsen, så han bara stod där med de blöta pappersbit-
arna. I och med att Kalle fått tjejer som publik stålsatte han sig för att sluta gråta, 
han ville ju vara lite tuff  inför dem. ”Känns det okej?” sa en av tjejerna. ”Det är 
lugnt” sa Kalle fast han kände sig både lite knäsvag och öm i axel och näsa. 
 ”Varför gav han sig på dig?” frågade Ville. ”Vet inte” svarade Kalle. ”Ibland 
vill han liksom bara slåss och idag var det jag som stod i vägen.” Men Kalle visste 
varför Roger varit arg. På matten i morse hade de haft ett prov och då försökte 
Roger fuska genom att luta sig över Kalles axel och se vad han skrev. Kalle som 
inte ville fuska höll för så inte Roger såg och då hade Roger viskat något om stryk. 
Men Kalle valde att inte säga något till Ville, även om Ville var hans bästa kompis. 
Han visste att Ville skulle berätta allt för sin mamma och hon var väninna med 
rektorns fru. 
 ”Vi måste berätta för fröken Rita” sa Ville. ”Nej gör inte det” sa Kalle. ”Det 
här var en så’n liten grej, det är inte värt att bråka om”. ”Vill du inte så gör vi det 
inte” sa Ville. ”Kom nu går vi till Bambu och tar en dricka. Tjejer ska ni med? Jag 
bjuder!”
 Bambu var skolans cafeteria. Där kunde man köpa läsk, godis, choklad och 
lite	annat.	Idag	fick	det	fungera	som	den	slagnes	ringhörna.	Kalle	försökte	visa	
sig ännu tuffare inför tjejerna och rullade ihop en liten tuss som han stoppade 
in i näsan. Men han tänkte på vad Ville sagt alldeles när de kom ut: De hade sett 
slagsmålet. Varför sprang de inte ut och försökte stoppa det eller hade ropat på 
någon lärare? Det var något han skulle prata med Ville om i eftermiddag. Men nu 
var det läsk med tjejerna. Det var det roliga i bedrövelsen. 

Fråga gruppen: 
Gjorde	Kalle	rätt	som	försökte	slå	tillbaks?	
Gjorde	Ville	rätt	som	bara	såg	på?	
Vad ska Kalle säga till Ville när de är ensamma? 
Tycker ni att Kalle ska berätta för fröken Rita vad som hänt? 
Har någon av er fuskat på ett prov? 

Läs: Matt 25:40 
När Jesus pratar om de minsta menar han alla som lider för något. De som inte har 
det så bra ställt eller de som har det jobbigt för att någonting hänt som de inte kan 
rå för. Kalle gjorde rätt som inte lät Roger titta på hans provsvar men han kunde 
kanske efter matten gå fram och prata med Roger och erbjuda att de skulle plugga 
tillsammans. Det är klart att Roger inte ska slå Kalle så där, eller någon annan för 



den delen, men kanske har han det jobbigt med ett storasyskon som alltid bråkar 
med honom eller kanske en pappa som är dum. 
 När Kalle pratar med Ville ska han inte bråka och skrika utan prata lugnt och 
sansat. Med andra ord är vi alla de minsta gentemot någon annan. Men när vi är 
den som har övertaget, tänk på vad vi gör mot som ligger lite i underläge. Det är 
vad Jesus vill med det bibelordet. 

Bed för dem som har lätt att ta till knytnävarna när något är jobbigt. 
Bed att vi ska våga säga ifrån då vi ser att något fel händer runt omkring oss. 
Bed att vi ska behandla andra som vi själva skulle vilja bli behandlade.



11. Att hjälpas åt 
Pappa Mattias och Kalle satt i bilen. Kalle var jättetrött i armarna. Ja, han var slut 
hela han egentligen men det värsta var att han visste att jobbet var bara halvfärdigt. 
Hela förmiddagen hade han och pappa jobbat i trädgården och han visste att 
jobbet inte var klart än. Pappa har klippt äppleträden och häcken på grenar och 
nu skulle alla grenar och kvistar bort. Kalle hade släpat och släpat och släpat och 
släpat. Nu hade de varit på bensinmacken och hyrt en släpkärra som alla grenar 
skulle kastas upp på. Sedan skulle det bli en resa till soptippen där allt skulle lastas 
av. Puh. ”Jag har några tunga timmar framför mig” sa han tyst för sig själv. Pappa 
undrade vad han sade och Kalle insåg att han suttit och pratat för sig själv. 
	 När	de	var	på	macken	och	kopplade	ihop	kärran	med	bilen	fick	Kalle	stå	där	
bak och se så blinkers och bromsljus funkade som det skulle. Som tur var så hade 
pappa köpt två korvar med bröd inne på macken. Kalle märkte att han blivit jät-
tehungrig nu när de jobbat så hårt. ”Jag är jätteglad att du hjälper mig idag, Kalle” 
sa pappa, allt går så mycket fortare och så är det roligt att vara två när man jobbar, 
inte sant? ”Jo, det är det väl” svarade Kalle lojt och torkade bort lite ketchup från 
mungipan.	Han	hade	en	Coca-cola	mellan	knäna	som	han	drack	lite	av	nu	och	då.	
”Tänk vad allt smakar bättre när man är slutkörd som jag” tänkte han och såg till 
att han denna gång verkligen inte sade högt vad han tänkte. 
 Resan hem i bilen gick som den skulle och nu hade de kommit hem till garage-
uppfarten, öppnat upp grinden på kärran och börjat lyfta i kvistar och grenar. 
Kalle,	som	egentligen	skulle	vilja	gå	in	och	sätta	sig	vid	datorn	tog	mod	till	sig	–	
pappa skulle inte ha en vek 10-åring där hemma som lämnade jobbet halvfärdigt 
som han lovat utföra. Och när han börjat dra grenarna märkte han att han genast 
blev piggare och kände sig mycket starkare. 
 Det gick fort att få upp dem på kärran och pappa använde en kvast för att få 
med det sista. När de kom till soptippen var det fyra bilar före som hade precis sam-
ma last som Kalle och Pappa. ”Det var visst en trädgårdsdag för många idag!” sa 
Pappa	och	stängde	av	motorn.	För	det	verkade	som	om	de	skulle	få	vänta	en	stund. 
 Det första bilen i kön var snabbt färdig, de var två som lyfte grenar från 
bagageluckan på bilen. Bil nummer två var en ensam äldre man som kom  
stöpplandes ut ur bilen och gick med en käpp. Det gick sakta för honom eftersom 
han var tvungen att ta det lugnt för att inte trilla. Efter ett par minuter sa pappa 
”kom Kalle, vi går ur och frågar om han vill ha lite hjälp.” Kalle som nästan slum-
rat	till	lite	med	resten	av	Coca-colan	samt	en	godispåse	som	pappa	köpt	skruvade	



lite på sig. ”Måste jag…?” sa han och försökte titta med sina rådjursögon så snällt 
det bara gick på pappa. ”Äh, kom nu, din lilla latmask” sa pappa och Kalle steg 
ur	bilen	och	följde	pappa	till	den	gamla	käppgubben.	Gubben	blev	jätteglad	för	
hjälpen	han	fick	och	att	lasta	ur	hans	bagagelucka	gick	på	ett	nafs.	Bil	nummer	tre	i	
kön kunde köra fram och han var klar redan då Kalle och Pappa kommit in i deras 
bil. Det gick snabbt att lasta ur kärran, nu visste ju Kalle vilka grenar han klarade 
av och vilka han skulle lämna till pappa. 
 Nu hade de precis ätit middag och halvlåg utslagna i TV-soffan, faktiskt också 
hade pappa blivit trött efter dagens kroppsarbete. Då reste sig Kalle hastigt upp 
och ropade: ”Bilbomber och kaftaner! Jag kom just på att jag har svenskaprov 
på måndag.” ”Kul” svarade pappa, ”vad är det om då? Algebra och verb?” Kalle 
tittade på pappa som om han var komplett rubbad. ”Kul? Hur kan ett prov vara 
kul?” sa Kalle. ”Och förresten heter det adjektiv och verb, inte algebra. Algebra 
är ju matte ju, din gamla rumpnisse” ”Ja, just det, ja” sa pappa, ”oj vad trött man 
kan bli i huvudet och tänka fel efter en dags hårt arbete!” ”Det där stämmer ju 
inte” sa Kalle, ”du tänker ju fel nästan varje dag och du jobbar ju inte i trädgården 
högst två dagar om året!” ”Hörru duru” sa pappa och skrattade, ”vill du ha pizza 
till middag eller vill du äta Whiskas kattmat ikväll?” ”Tar tillbaks det där sista, du 
vet	att	jag	älskar	Calzonepizzor”	sa	Kalle	och	lade	huvudet	på	pappas	ben	och	såg	
ut som en utsvulten hundvalp. 
	 ”Då	får	det	bli	två	Calzone	ikväll!”	sa	pappa	och	reste	sig	efter	telefonen.	
”Du pappa” sa Kalle, ”jag skulle vilja ha lite hjälp med Svenskan. Det är rätt-
stavning av femtio ord på sju bokstäver. Du får säga vilket ord det är så skriver jag 
det på ett papper. Sen kan du rätta om jag gjort fel.” ”Självklart, Kalle” sa Pappa, 
“hämta boken ska jag läsa så dina öron trillar av.” ”Det var armarna som gjorde 
ont, inte öronen” sa Kalle. ”Rumpnisse!” 

Ta med: 
En leksaksbil med kärra eller en gren och en sekatör eller varför inte ett 
gloshäfte? 

Läs: Matt 7:12 
Du	ska	ge	hjälp	till	en	som	behöver	det.	För	eller	senare	är	det	du	som	står	där	
med en uppgift du inte klarar av. Att hjälpa varandra är en av de viktigaste sakerna 
vi	kan	göra.	Framför	allt	om	någon	är	sjuk,	som	att	springa	till	apoteket	och	köpa	
medicin eller ge en näsduk till den som hostar. Men det gäller också med praktiska 
saker som att hjälpa till i trädgården en lördag eller förhöra svenskläxan.



12. Familjen 
Det var en onsdag eftermiddag. Mamma Linda hade just kommit hem från affären 
där hon sålde skor. Det var pappa Mattias dag att hämta Stina på dagis och nu hade 
han	 stekt	fläskkotletter,	 kokat	potatis	 och	blandat	 ihop	 sallad.	 ”Kom	alla	mina	
fårskallar, nu är det mat” ropade han högt. Pappa tyckte det var kul att kalla hela 
familjen för fårskallar. Han tyckte att vi var som en skock får som liksom hörde 
ihop med varandra. 
 Stina satt med sin haklapp i sin barnstol på bordets långsida. Evelina kom 
ner från trappan men Kalle kom inte. ”Kalle, nu är det mat ju” ropade pappa. 
Fortfarande	inte	ett	ljud.	”Han	sitter	framför	datorn	med	hörlurar	på	sig	så	han	
hör inte” sa Evelina. Pappa sprang upp till Kalles rum och mycket riktigt, där satt 
han lugnt och stilla och spelade, helt inne i det han höll på med. Pappa tog till sitt 
knep	som	han	fick	använda	ofta:	han	tände	och	släckte	taklampan	några	gånger.	
Då vände sig Kalle om, tog av sig hörlurarna och sade ”Vad vill ärkefåret idag 
då?” Pappa kunde knappt hålla sig för skratt! ”Vill lammpojken vara så vänlig att 
komma ned till oss andra ullbeklädda och inta en fantastisk middag bestående 
av… (nu höll han på att säga att äta en del av kompisdjuren grisarna men där 
slutade	han	upp;	liknelserna	med	djuren	i	ladugården	inte	var	så	bra	längre).	”Nu	
är maten serverad. Kom Kalle”, sa han. 
 ”Kan inte jag få strunta i maten? Jag är inte hungrig” sa Kalle. ”Kommer inte 
på	fråga”	fick	han	till	svar.	”Nu	kommer	du	ner	så	vi	får	se	varandra	som	familj	i	
alla fall en gång under dagen.” 
 När Kalle satt sig till bords och såg vad de skulle äta, var han glad att mamma 
hunnit	 hem,	då	 fanns	det	brunsås	på	bordet	 –	pappa	kunde	 inte	 göra	 sås	och	
hade inte mamma kommit hem då hade det inte blivit någon sås alls. Nu satt alla 
fem vid matbordet. Då frågade mamma om det hänt något speciellt i skolan idag. 
”På gympan så bröt Matilda foten” sa Evelina. ”Oj” sa mamma och pappa sam-
tidigt. ”Hur är det med henne?” sa mamma. ”Det är bra nu” sa Evelina. ”Hon har 
fått komma hem från doktorn nu. Men det var roligt när det hände! Vi hade lite 
tid över på lektionen så Matilda stod och hoppade själv på studsmattan. I ett av  
hoppen landade hon konstigt och började gallskrika. Vår idrottslärare Peter blev 
lite förskräckt och sprang fram till Matilda. Då kom Margareta ut från hem- 
kunskapssalen och undrade hur det hade gått. Så bestämde de att de skulle ta 
med Matilda till sjukhuset. Men ingen av dem hade någon bil så de ringde efter 
en ambulans. 



 ”Var det bara därför ambulansen kom idag” sa Kalle, ”vi hoppades att rektorn 
hade halkat i trappen brutit nacken” ”Kalle, så där får man inte säga”, sa mamma. 
Sen vände hon sig till Evelina igen. ”Men nu då? Är Matilda hemma?” ”Ja” sa 
Evelina, ”men det var visst lite struligt där hemma, hon skulle visst vara tvungen 
att vara ensam i två timmar.” Nu blandade sig pappa in i samtalet. ”Vad är det du 
säger? Ensam? Har hon ingen som kan se till henne nu ikväll?” ”Nej” svarade 
Evelina, ”hennes pappa var på kurs och hennes mamma jobbade visst kväll så hon 
kunde visst inte vara hemma.” 
	 ”Då	åker	vi	dit	ögona	böj	med	några	DVD-filmer	och	stannar	till	på	macken	
och köper lite godis” sa mamma. ”Åh godis” stönade Kalle, ”jag vill också ha 
godis!” ”Det kan du mycket väl få” sade pappa glatt ”men då måste jag bryta  
armen på dig!” ”Men Mattias, då”, sa mamma, ”så där säger man inte. Kom Evelina, 
nu åker vi och tar med oss Evelina så hon slipper vara kvar hos de fåniga två  
getterna som får diska!”

Ta med: 
Ett	fotografi	på	din	egen	familj,	en	godispåse	och	låt	alla	få	smaka.	

Att	träffas	som	familjen	Pettersson	gör	varje	dag	är	jättebra.	Då	finns	möjlighet	
att se varandra, höra hur alla mår och om det hänt något speciellt. Det är ju då vi 
får	reda	på	om	det	är	någonting	vi	kan	göra	för	varandra.	För	det	är	väldigt	viktigt	
att	också	ställa	upp	för	varandra.	Att	finnas	där	om	någon	har	det	svårt.	Och	det	
gäller både för dem som är medlemmar i familjen där hemma men också de som 
inte tillhör. 

Läs: 1 Joh 3:1a 
När	vi	börjar	tro	på	Gud	blir	vi	ett	av	Hans	barn.	Då	blir	vi	ett	av	alla	syskon	i	
Guds	stora	familj.	Det	är	därför	vi	i	kyrkan	när	vi	ber	ibland	kallar	Gud	för	Far.	
Och	är	man	en	familj	ska	vi	hjälpas	åt	med	saker;	någon	ska	laga	fläskkotletter,	
någon gör såsen, någon tar hand om disken eller någon är hos en kompis som är 
ensam.
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