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Förord 
Detta häfte innehåller drama, samtalsfrågor och övningar till sex morgonsamlingar som 
hölls under Equmenias riksscoutläger Trampolin år 2013. Materialet kan användas på läger 
eller i kårens verksamhet. Till varje tema hör också ett dagsprogram som användes under 
Trampolin. Hela dagsprogrammet finns att ladda ner från Equmenias materialbank  
www.equmenia.se/materialbanken. Om man använder drama, samtalsfrågor, övningar 
och dagsprogram tillsammans får man därmed ett program som i sin helhet hör ihop.

Dramamanus om Simon och Marie är skriven av Malin Kindvall. Den efterföljande patrull-
samlingen är gjort av pastorerna Martina Curenstam, Kristina Gustafsson och Lasse  
Andersson.

Häftet kan fritt kopieras av Equmenias föreningar.   
 
Equmenia, Juni 2017

Presentation av dramamanusförfattaren 
Jag som har skrivit drama om Simon och Marie, heter Malin Kindvall, är född 1970, gift och har 
fyra barn. Jag bor med min familj i Malmbäck i Småland. Jag har alltid jobbat nära barn och 
ungdomar, både som ungdomsledare, pastor (i Svenska Alliansmissionen) och som clownen 
Molly med ukulelen i högsta hugg. Jag finns tillgänglig för bokningar som predikant, clown 
eller som en helt vanlig ”barnmötestant”! Du kan läsa mer om mig och hur du kan nå mig på 
www.kungabarn.net. Jag hoppas att Simon och Marie och deras vänner (som också finns som 
CD-böcker) ska få bli till glädje och inspiration för alla som ÄR barn och alla som finns i deras 
närhet! 

Allt gott!  
/Malin Kindvall
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Rollfigurer 
Simon och Marie återkommer i samtliga drama och berättaren är med i de flesta. När det 
gäller övriga roller varierar det hur ofta de förekommer.

Berättare – väver ihop scenerna med varandra där det behövs.

Marie – En rättfram och modig tjej som gärna vill vara ordentlig och duktig. Men allt som 
oftast trasslar hon till det för sig. När hon inte går på scouterna, dansar hon jazzdans eller 
hänger med Simon som är hennes absolut bästa kompis. På Jesus tror hon – bombsäkert – 
och är inte rädd för att säga det heller. Bor med mamma, pappa Tomas och lillasyster Eveli-
na.

Simon – Fotbollsälskande, rufsig och snäll kille. Tycker ibland att livet är onödigt krångligt 
och funderar en hel del över saker och ting. Har mamma och pappa Magnus och en lille-
bror som heter Sten. Följer ibland med kompisen Marie till scouterna och kyrkan, men vet 
inte riktigt vad han själv tror och tycker. Går ofta runt i keps och shorts.

Sten – Simons lillebror. Ca 5 år. Rätt tjatig och högljudd tycker Simon, men även Sten har 
sina poänger ibland.

Roland – skolans vaktmästare. Han ser ganska ”tuff” ut, är riktigt stark och alla grabbars 
stora idol, men är ruskigt snäll och inte ett dugg stöddig! Lite viktigt är det att det syns att 
han är stark och i barnens ögon omåttligt cool, eftersom det har en poäng i dramat! I mina 
berättelser är han tatuerad, har snaggat hår och snusar. Bör synas på klädseln vad han job-
bar med.

Erik – idrottslärare på skolan. Glad och nästan hurtfriskt positiv.

Sofia – klasskompis, stilmedveten (hon lär sig av sin storasyster), det syns tydligt att hon 
kommer att bli klassens ”pingla” när hon blir äldre. Ledartyp som gärna vill bossa över sina 
kompisar när hon kan. Men är hon så stöddig som det verkar?

Gustav – klasskompis och med i samma fotbollslag som Simon. En ganska hygglig kille i 
största allmänhet, när han inte får ett anfall av retsamhet.

Artan – invandrarkille med muslimsk bakgrund, medlem i Simons fotbollslag. Oftast en glad 
och lite rolig kille. Han har gått igenom en del svårigheter, så ibland verkar han äldre än han 
är.

Adrian – en god och glad kille, lite rund och med glasögon. Han är klassens clown som inte 
kan slåss. Men det händer att han höjer rösten och då lyssnar de andra.

Lars – Simons fotbollstränare.

I övrigt dyker det upp lite statister här och var, men det står i anslutning till varje drama.
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1. Hopp för dig – Höjdhopp

Roller 
Berättaren, Marie, Simon, Erik, Gustav, Adrian, 3-4 ej namngivna klasskompisar, Roland 

Rekvisita 
Höjdhoppsställning. ( Jag föreställer mig att man inte behöver dra ut en hel hoppmadrass i natu-
ren, utan att saxhopp går att göra utan madrass om ribban ligger lågt. Eller kanske offra en luft-
madrass) 
Skolväskor/ryggsäckar

Berättaren: På måndagar har Simon och Marie idrott i skolan. Då är det inte Majken som är frö-
ken utan Erik. Fast han kallas inte fröken. Han kallas för ”gympalärare”.  På idrotten får de prova 
på allt möjligt. Allt från fotboll till olika redskap.

Erik: (glatt och entusiastiskt) Idag ska vi göra något som ni inte har provat förut!

Gustav: (ivrigt) Vadå, vadå?!

Erik: Vi ska hoppa höjdhopp.

Klassen (sinsemellan): Häftigt! Oj, det låter svårt... Är det precis som på friidrotts-VM?

Erik: Det är faktiskt riktigt kul! Men vi ska inte lägga ribban så högt som på VM förstås! Och det 
finns enklare hopp än just flopp. Man kan börja med att göra ett sax-hopp. Det är det jag har 
tänkt att ni ska få prova idag. Så här gör man! (Erik visar) Nu är det er tur!

Marie (vänder sig om mot publiken och tänker högt under tiden som de andra börjar hoppa): OJ! 
Hur ska jag kunna göra det där? Fast det förstås.. det ser nästan ut som en dans när Erik svänger 
sig över ribban. Man kanske kan lära sig det som ett danssteg? Dansa kan jag ju! Få se nu då… 
(Marie testar lite på låtsas i kön, sen är det hennes tur att hoppa och hon gör ett försök).

Marie (lyckligt och överraskat): JAG KUNDE! 

Erik: Bra Marie!! Klart du kan! (ler stort mot Marie, resten av klassen tjoar och applåderar)

Simon (står också och tänker medan han väntar på sin tur- vänd mot publiken): Hm, det där ser 
inte så svårt ut... Inte värre än en övning på fotbollen. Om Marie klarar det så måste ju jag göra 
det. Jag är ju van att träna idrott… Oj, nu ska visst Adrian hoppa! Undrar hur det går?! (Adrian ri-
ver och gör en rolig grimas, de andra skrattar hjärtligt och Adrian också.) 

Erik: Nu är det Simons tur!

Simon: Okej! (koncentrerar sig, tar sats… och kraschlandar rakt in i ställningen utan att hinna för-
söka hoppa ens)AJ! (Klassen gapskrattar. Simon haltar tillbaka till sin plats och försöker se obe-
rörd ut) 

Erik: Känns det okej, Simon? Eller gjorde du dig riktigt illa?

Simon: Nä då. Det är okej. Jag försöker väl igen…

Berättaren: Simon försöker låtsas att han inte bryr sig, men det svider både på utsidan och på 
insidan av honom. På låret breder ett blåmärke ut sig. Och så retligt det känns inuti!! Men han 
vill ju inte visa att det gör ont och att han skäms, så därför försöker han en gång till. (full fart mot 
ställningen igen, men i sista sekunden tvärstannar han och ser rädd ut)

Erik: Det är bra försökt Simon. Ta det lugnt en stund du… Nästa! (efter hand som berättaren pra-
tar, går först Simon och sen alla de andra av scenen – åt samma håll)
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Berättaren: Lektionen fortsätter och alla utom Simon hoppar. Han står för sig själv lite bakom 
de andra, som verkar ha glömt att han finns. Till sist går han helt stillsamt sin väg utan att någon 
märker det heller. När de andra kommer in i omklädningsrummet är Simon redan färdig och om-
bytt. Han väntar inte på sina kompisar utan drar sig undan nu också. De har bara en lektion kvar 
efter idrotten och på något sätt överlever han den. Det är inte det att han får pikar av kompisar-
na, nej då. De har redan glömt alltihop och ingen tänker på att Simon är ledsen och tyst. Han för-
står inte riktigt varför han inte klarade en så enkel sak som att ta ett skutt över en ribba!! Minsta 
småunge kan väl hoppa! Och han är inte rädd av sig i vanliga fall. Inte för så’na här saker. Han är 
ju bra på idrott annars. Hur som helst är det en lättnad när klockan ringer ut för sista gången.

(Hela skaran med elever går någon i taget över scenen med ryggsäckarna på. Simon drar benen 
efter sig, morsar hej då åt de andra, håller sig för sig själv. Marie stannar och väntar på honom 
mitt på scen. När Simon ser henne säger han inget, bara nickar och grymtar lite. Sen fortsätter 
han raskt mot andra sidan scenen utan att se sig om. Marie jäktar efter. Precis innan de försvin-
ner av scen, hinner hon ifatt honom och rycker honom i armen så han måste stanna och vända 
sig om.)

Marie: Simon! Vänta på mig!

Simon (lite tvärt och vresigt): Vad är det om?!  

Marie (stirrar oförstående på honom.)Är du sur på mig? Vad har jag gjort?

Simon (mumlar): Du skrattade åt mig. 

Marie: När då?!

Simon: Förut, på gympan. Ni skrattade allihop, fast jag slog mig. (Han snörvlar lite och torkar sig i 
ögonen) 

Marie: Förlåt… (liten paus) Men… du skrattade ju själv - åt Adrian! Vad är det för skillnad?

Simon (fnyser): Äh, Adrian! Alla skrattar alltid åt honom. Han själv också!

Marie (fundersamt): Det är ju förstås sant… Han verkar aldrig bli ledsen för att han gör bort sig. 
Han gör bara bus och knasigheter hela tiden. Som en clown! (Hon vänder fundersamt på huvudet 
– och får syn på höjdhoppsställningen som står kvar. Hon lyser upp och pekar.) Simon, titta!!” 

Simon (förfärat): Näe!! Jag vet precis vad du menar! Aldrig i livet vill jag behöva prova det där 
igen!

Marie: JOOO! Kom igen nu Simon! Vi är själva här nu! Det är ju ingen annan som tittar på oss! 
(Marie drar honom övertalande i armen. Simon ser sig om.)

Simon: Nej… men… (Han funderar en stund och ser tveksam ut, sen drar han en djup suck) Okej 
då! Du är ju envisare än en vindögd åsna! Jag ger mig. Visa mig hur du gjorde! (De springer bort 
till ställningen)

Marie (börjar visa o förklara): Så här Simon! Som en dans! 1,2,3 och 4… (Hon visar utan ribba och 
Simon försöker härma henne.)

Simon: Det här går aldrig, Marie! Ribban är läskig. Det gjorde så ont att landa på den.

Marie: Ja, men då lägger vi den på marken så länge. Då måste du ju våga! (Simon provar ett par 
gånger och det går ju bra. Marie höjer ribban – och Simon hoppar!) 

Simon (glatt): Nu fattar jag! Det gick Marie!!

Båda: JIPIIIIIE! (De fortsätter ett par gånger till. Sen dyker vaktis-Roland upp)

Simon: Titta Marie, nu kommer vaktis!

Roland: Hörrni, jag är ledsen,(pekar på höjdhoppsställningen) men jag måste ta in den där nu!
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Marie: Hej Roland! Oj… Vad är klockan egentligen? 

Roland: Nästan halv tre.

Marie: Då undrar nog mamma vart jag har tagit vägen! Bäst att vi skyndar oss hemåt, Simon!

Simon (sneglar på Marie): Du Marie... Tack!

Marie: Det var bara kul! Du kan väl lära mig spela fotboll en annan gång!

Simon (stannar och stirrar häpet på Marie): Spela fotboll? Men det är väl ingen konst?!

Marie: Nä, för dig nä! Du tränar ju varenda vecka och är bra på det. Jag är helt värdelös på att 
dribbla. Jag lovar! Sist jag försökte snubblade jag rakt över bollen! 

Simon: Okej… jag fattar. Hm. Jag lär dig imorgon då! Du klarar det om du tränar lite. Det är nog 
lite som att dansa det också om man tänker efter… Och dansa är ju DU bra på!

ÖVNINGAR OCH SAMTALSFRÅGOR OM ”HOPP FÖR DIG” 
Temat Hopp för dig är utformat för att scouten ska lära förstå sig själv och sina patrullmedlem-
mar. Alla scouter ska förstå att de är unika, viktiga och älskade för att de är sig själva och de be-
höver inte vara någon annan. Det är inte det som scouterna gör utan de som de är som är det 
viktiga! Gud hoppas och tror på scouterna och det är många andra som också hoppas på scout-
en.

SAMTALSFRÅGOR 
1. Vad hände i dramat idag? 

2. Berätta för varandra i patrullen vad ni tänkte, kanske har någon av er en egen liknande  
 berättelse. 

3. Hur tror ni Adrian kände sig?

4. Varför kände Simon som han gjorde?

5. Vad var det som fick Marie att agera som hon gjorde?

6. Hur skulle du gjort, tänkt eller känt? 

BIBELORD 
Läs Jer 29:11-14a och 1 Joh 3:16-24 och jämför texterna med det som hände i dramat. Temat är 
Hopp för dig!

• Vad säger Bibeltexterna om hopp för dig?

• Gud har omsorg om dig! Vad menas med det? 

• Hur märker du att Gud älskar dig?
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ÖVNING

Positiva lappen – Dela ut varsin papperslapp till alla i patrullen. Skriv namn på dem, sen skickar 
ni runt lapparna. Alla i patrullen ska skriva något positivt om den vars namn det står på lappen! 
Lappen kan man sedan spara och plocka fram när man känner att man behöver lite uppmuntran, 
och kan behöva påminnas om att man är älskad för den man är!

MINNESORD OCH AVSLUTNING 
Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu! Att du är älskad för din egen skull. För 
ingen annan är som du! 
 
Avsluta med Scoutens bön.

PROGRAMFÖRSLAG 
Under scoutlägret Trampolin användes ett dagsprogram som hör till temat ”Hopp för dig”. Det kan 
laddas ner från Equmenias materialbank, www.equmenia.se/materialbanken
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2. Hopp för mänskligheten – Ljuva hämnd?

Roller 
Berättaren, Marie, Simon, Sofia, Gustav, Roland, 3-4 ej namngivna tjejkompisar till Marie.

Rekvisita 
Sittbänk 
Papper och svart tuschpenna som syns tydligt, tejp eller häftmassa eller tuggummi så lappen fast-
nar på Sofias rygg 
Hopprep

Scenen 
En tänkt skolgård med en bänk någonstans i framkanten.

Berättaren: I Maries och Simons klass går en tjej som heter Sofia. Sofia är en av de coolaste i klas-
sen och ledare för ett gäng tjejer som kallas Blondingänget. Hon har alltid rätt märkeskläder på sig 
och har redan börjat sminka sig. Sofia har nämligen en storasyster som lär henne allt om kläder 
o mode o smink. Ibland tycker Marie att det är lite svårt att veta hur man ska vara mot Sofia. Hon 
kan nämligen vara både jättesnäll och rolig, men rätt som det är blir hon retsam och elak istället. 
Man kan aldrig veta i förväg hur hon tänker vara och inte varför hon blir sån heller. Den här dagen 
är hon visst på sitt elaka humör…

Sofia: Hej Marie…

Marie: Hej Sofia…

Sofia: Men vad har du på dig? Vilka fula skor! Har du ärvt dem av nå’n eller?

Marie: Nej… Faktiskt inte. De är sköna tycker jag. 

Sofia (fnyser): Det kvittar väl om man ser ut som en tönt… 

Marie: Det där var elakt sagt Sofia! Vad är det med dig?

Sofia: Inget. Jag säger bara som det är. Man ska ju inte ljuga. Det tycker väl inte du heller – som 
tror på Gud och allt.

Marie: Men sluta nu! Nu går jag! (går iväg till en annan kant av scenen, arg som en liten geting. 
Simon och Gustav kommer fram till henne)

Gustav: Hej Marie! Vad är det med dig då? Är du arg?

Simon: Har det hänt nåt?

Marie: Sofia har hänt. Hon är så DUM så jag får lust att skrika! Och inte slutar hon när man ber 
henne heller. Näe, där kommer hon igen…

Simon: Vänta Marie… Hon ska få tillbaka lite elakhet… (Sofia går förbi Marie och pojkarna. Simon 
passar på att lägga krokben för henne… Han och Gustav skrattar skadeglatt när Sofia snubblar 
och nästan ramlar) Värst vad du vinglar Sofia! Har du inte lärt dig gå än?!
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Sofia: Ååh, du är så puckad Simon! Hur kan du va ihop med en sån där Marie?!

Marie: När ska du fatta att vi bara är KOMPISAR Sofia? Är du helt trög?!

Sofia: Inte trögare än du i så fall! Som tror att den där Jesus ska komma och hjälpa till så fort du 
har problem! Kyrk-tönt! (Sofia går därifrån med näsan i vädret, Marie kokar av ilska)

Marie: Nä, nu räcker det! Nu ska hon få igen! (tar fram ett papper och en penna ur fickan och 
skriver med stora bokstäver:) Jag suger… Gustav, kan jag få ditt tuggummi?... Tack! (Marie tar 
tuggummit och sätter på baksidan av papperet, springer ifatt Sofia och trycker fast det på hennes 
rygg. Simon och Gustav skrattar och går därifrån)

Sofia: Vad håller du på med?! (hon känner efter på ryggen och hittar lappen, läser) Jag suger… 
Den som sa’t han va’t! Det här ska jag visa för fröken. Då du! (ut från scen)

(Marie sjunker ihop lite och går och sätter sig på en bänk i utkanten av skolgården. Vaktis-Roland 
går förbi och får syn på Marie. Han stannar till.)

Roland: Hej Marie!

Marie: Hej Roland…

Roland: Varför sitter du här för dig själv? Har det hänt nåt?

Marie: Nä… jag menar, jo. Det händer hela tiden. Jag är osams med Sofia och det är inte kul. Hon 
blir bara elakare och elakare. … Och till sist blir jag så arg att jag gör dumma saker jag också. 
Men då blir det bara värre. Jag vet inte vad jag ska göra…

Roland: Jag kan ha fel, men jag tror att hon är rädd... Räddare än du kanske.

Marie: Rädd? Sofia? Varför då? 

Roland: För att hamna utanför. För att vara töntig. Hon är jätterädd för att vara sig själv tror jag. 
Rädda människor kan verka väldigt elaka. Ibland får man bara älska dem ändå. Det är svårt att 
ändra på dem så länge de är rädda.

Marie: Ändra på? Älska? MEN HUR DÅ? Jag kan inte älska henne. Jag är jättearg på henne!!

Roland: Ja, men det fattar jag mycket väl! Man får faktiskt bli arg ibland. Och man får säga ifrån, 
men gör det på ett hyggligt sätt, håll inte på och hämnas. Det är sån’t det blir krig av… Faktiskt. 
Men vet du vad! När hon råkar illa ut - för det gör hon förr eller senare. Då ska du vara hygg-
lig mot henne! För då kommer hon att behöva en vän. Gör som du vill att hon ska göra mot dig i 
samma situation. Då kan det hända att hon fattar poängen och börjar ändra sig... Man vet aldrig 
med folk, men möjligt är det. Nu måste jag kila hördu! Hoppas det löser sig…

Marie (fundersamt): Mmm… Hej då Roland!

Berättaren: Tänk att Roland får alldeles rätt! Alla tjejer tröttnar på Sofia. T o m Sofias egna 
kompisar i blondingänget. Sofia får inte vara med utan är ensam och ledsen flera dagar. Ma-
rie är först liksom bistert belåten. Hon tänker på Sofias elakheter och att det är rätt åt henne att 
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få känna på hur det känns att vara utanför. Men så tänker hon också på vad Roland sa… Om att 
vara hygglig när Sofia råkar illa ut. För då behöver hon nå’n som är det. Hygglig alltså. Marie pra-
tar med Simon – han tycker att det där är lite svårt att förstå. Om Sofia är dum så finns inget att 
diskutera tycker han. Då får hon skylla sig själv om hon blir ensam. Till sist kommer stunden då Ma-
rie bestämmer sig…

(Marie sitter kvar på sin bänk. Medan berättaren tar sin replik, kommer några tjejerin och ställer 
sig mitt på scen och verkar prata med varandra om något. Sofia kommer in från andra hållet och 
ställer sig för sig själv i utkanten av scenen och ser dyster ut. Marie reser sig – och hittar ett långrep 
under sin bänk.)

Marie: Kolla vad jag hittade! Är det nå’n som vill hoppa långrep? 

Tjejkompisarna (en i taget): Jag vill! Vad kul! Jag har aldrig provat – är det svårt? (Alla samlas kring 
Marie, som plötsligt tittar bort mot Sofia och ser beslutsam ut)

Marie: Men Sofia då! Ska inte hon vara med?

Kompisarna (ta en replik var): Varför då? Hon har varit elak mot alla i flera da’r. Vad ska hon vara 
med för? Strunta i henne!

Marie: Ingen ska behöva vara ensam och ledsen. Inte Sofia heller. Annars är ju vi bara likadana 
som hon har varit.

Kompisarna: (tittar på varandra och rycker på axlarna, låter tveksamma, men ok då… Samma sak 
här – dela upp replikerna) Nä… det förstås. Du har nog rätt Marie! Okej då. Hon får väl komma då. 
Men då får hon låta bli att vara elak… 

Marie: (ropar) Sofia! Kom! Vill du hoppa med oss?

Sofia: (rycker till, vänder sig osäkert mot Marie) Va? Vad sa du..?

Marie: (viftar med hopprepet) Vi ska hoppa långrep! Vill du vara med? Du får börja hoppa in om 
du vill! (Sofia står kvar och bara gapar av förvåning)

Marie: (skratt i rösten) Men kom då! Så vi hinner nå’nstans innan rasten är slut!

Sofia: (ler försiktigt) … Okej… (kommer försiktigt fram till de andra. Ser sig omkring och möter de-
ras blickar, ler stort mot Marie, djupt andetag) Jaha… men… då kör vi då! (hoppandet sätter igång 
och håller på medan berättaren avslutar dramat)

Berättaren: Jaha, Rolands råd verkar ju funka! Hur gick det sen tro? Blev Sofia snällare efter det 
här? Ja… ett tag i alla fall. Det är som Roland sa: Det är inte så enkelt för rädda människor att 
förändras. Rädda och arga kan ju förresten alla bli ibland. Men som tur är, har Gud världens 
längsta tålamod, och han vill hjälpa oss då också.
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ÖVNINGAR OCH SAMTALSFRÅGOR OM ”HOPP FÖR MÄNSKLIGHETEN” 
Temat Hopp för mänskligheten är utformat för att scouten ska lära att förstå att det lilla kan göra 
en stor insats om man är många som samarbetar. Scouternas liv och det som scouten gör är viktigt 
för andra människor, oavsett var människorna bor. Det scouten gör kan inspirera andra och skapa 
en förändring för många människor.

SAMTALSFRÅGOR 
1. Tror ni att Rolands tips till Marie, att inte ge igen utan visa kärlek mot Sofia fast hon varit  
 elak, funkar att göra så att man blir sams igen?

2. Har ni fler tips på bra sätt att bli sams med varandra?

3. Hur tror ni världen skulle se ut om alla levde efter den gyllene regeln (Matt 7:12)? Be scout 
 erna ge flera konkreta exempel på vad de tror att det skulle göra för skillnad.

4. Hur många gånger tycker du att man ska förlåta en kompis som varit dum mot dig och se 
 dan ber om förlåtelse? Slå upp Matt 18:21-22 och läs vad Jesus säger till Petrus om detta och  
 fundera på vad det kan betyda för oss.

LISTÖVNING – EN BRA KOMPIS 
Material 
Papper och penna

Instruktion 
Gör en lista med minst fem punkter på hur scouterna tycker att en bra kompis ska vara. Eventuellt 
kan ni köra en ”nivå 2” därefter genom att be dem komma överens om vilken av dessa punkter som 
är absolut viktigast. Så blir det en liten samarbetsövning också…

Reflektion efter övningen 
Samtala om hur scouterna reagerar när kompisarna inte är sådana mot dem som de önskar enligt 
listan. Gå sedan vidare med att resonera kring att det ofta kan gå bra att tycka en massa om hur 
andra ska vara mot mig. Slå upp och läs den så kallade gyllene regeln, Matt 7:12. Hos vem ligger 
ansvaret att vara en bra kompis enligt det Jesus säger här, hos mig själv eller hos den andre? Gå 
igenom listan ni just gjort punkt för punkt, som en påminnelse: ”Jag ska… mot min kompis”. Påminn 
eventuellt om scoutlagens: ”En scout visar hänsyn och är en god kamrat.”

VÄRDERINGSÖVNING 
En variant av ”Heta stolen”

Deltagarna sitter i en ring. Ledaren läser upp påståendena på nästa sida, ett i taget, och den som 
håller med om påståendet reser sig upp. Den som inte håller med, eller inte hinner ta ställning, 
sitter kvar. Efter varje påstående kan man göra en kort diskussion, där de som vill kan få motivera 
varför de reste sig eller satt kvar. OBS! Kolla att scouterna vet vad fairtrade-/rättvisemärkta pro-
dukter är för något i samband med att du kommer till de två sista frågorna. Ge annars en kort för-
klaring. Visa gärna hur Fairtrade-symbolen ser ut. 

Påståenden

1. Det är bättre att älska andra än att älska sig själv.

2. Vi måste anstränga oss mer för att alla ska känna att de är lika mycket värda.

3. Man kan förlåta allt.

4. Det går att få fred i hela världen.
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5. Jag kan göra något åt orättvisorna i världen.

6. Jag har ansvar för att göra något åt orättvisorna i världen

7. Jag har köpt fairtrade-märkta produkter.

8. Det är rätt att till exempel en fairtrade-märkt fotboll är dyrare än en annan fotboll.

AVSLUTNING 
Be gärna en bön med anknytning till det ni pratat om och avsluta gemensamt med ”Scoutens 
bön”. 

PROGRAMFÖRSLAG 
Under scoutlägret Trampolin användes ett dagsprogram som hör till temat ”Hopp för mänsklig-
heten”. Det kan laddas ner från Equmenias materialbank, www.equmenia.se/materialbanken
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3. Hopp för jorden - Vildcamping
Roller 
Simon, Marie, Simons pappa – Magnus, Maries pappa – Tomas, Berättare

Rekvisita 
Litet tält 
Vedpinnar, tändstickor 
Ryggsäckar 
sovsäckar 
Godis med papper om, t ex en kexchoklad 
”klippor”  -  är ju inte säkert att dramaplatsen bjuder på. En vanlig hederlig sten duger förstås. Om 
inga stenar finns kan man använda ett grått tyg som man draperar lite snyggt över marken och 
ev kan man sätta ett par stubbar eller stolar under för att få lite höjd.

Berättaren: Simon och Marie och deras pappor ska ut och campa i naturen. Inget mesande med 
campingplats här inte! Ett dygn rätt ut i vildmarken ska det bli. ”Vildmarken” är i och för sig inte 
mer vild är Perssons kohage, men ändå! Den sluttar sakta ner mot sjön och där finns en liten 
sandstrand och fina klippor bredvid den och flera bra klätterträd. Mer behövs ju inte!

(Simon o pappa Magnus möter Marie och pappa Tomas mitt på scen. De morsar och hälsar)

Tomas: Jaha, då drar vi då  Har ni med er allt nu? 

Magnus: Ja, det tror jag. (Tittar snabbt igenom sin lilla packning) Tält, och matsäck och badkläder  
Kanon!

Simon: Pappa… Kom du ihåg sovsäckarna? (Magnus slår sig för pannan)

Magnus: Nej visst nej! Aj då  Ursäkta mig ett ögonblick!

Tomas: (står och rotar bland sina och Maries grejor) Hoppsan! Vi har visst också glömt sovsäckar-
na Marie.

Marie: (ser strängt på sin far) DU har glömt dem pappa! Du sa att du skulle ta med dem. Jag tog 
ryggsäckarna. (Båda papporna tittar på varann och suckar.)

Tomas: Okej. Vi sticker in och hämtar dem. Vänta ni här! (De springer iväg åt var sitt håll. Simon o 
Marie väntar)

Simon: Det här börjar ju bra förstås 

Marie: Mmmm… När tältade din pappa sist?

Simon: Ingen aning. Typ för hundra år sen eller nåt. Det är första gången vi tältar ihop i alla fall.

Marie: Samma här  Nu kommer de! (Tomas och Magnus kommer springande med sovsäckarna.

Tomas: Nu ger vi oss iväg!! (De går en liten repa. Här kan man ju dra ett varv runt publiken om 
den inte är för stor. De stannar en liten bit ifrån ”klipporna”)

Tomas: Puh! Snart framme. Kan vi inte ta en liten genväg över åkern? Så slipper vi gå så långt. 

Marie: Men pappa! Stopp! Ser du inte att de odlar nå’t där! Du kan inte gå där o trampa ner allt 
som växer!! Latmask…

Tomas: Oj då  Det tänkte jag inte på  Suck. Ja ja, vi går väl runt då.

Simon: (lite ängsligt) Du har väl kollat att det inte går kor i hagen just nu va???
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Tomas: Ja, DET har jag faktiskt kommit ihåg. Det är ingen fara. De har bara sin gamla tjur här nu. 
Ferdinand heter han… 

Marie: PAPPA!

Tomas: Äsch, jag bara skojade! Ta det lugnt. Hagen är tom. Och jag har frågat om vi får tälta här 
en natt och det har Persson lovat att vi får!

Simon: Stäng grinden i alla fall. För säkerhets skull  Så det inte kommer IN nån tjur i hagen  eller älg  
eller nåt. (De går fram till ”klipporna”)

Marie: Åh, här är jättefint! Här kan vi ha tältet! (Hon o Simon börjar genast plocka med tältpinnar-
na)

Magnus: Titta vad bra! Här ligger ju ett litet vedförråd! Är det ok att använda det tror du Tomas?

Tomas: Ja, för det sa bonden. 

Magnus: Kanon! Då gör jag upp eld så vi kan grilla kvällsmat om en stund! (Han går längst ut på 
klippan och börjar pyssla med vedträn och tändvirke. Ska just tända när Marie får syn på honom.)

Marie: VÄNTA! Varför gör du elden där ute?

Magnus: Det är ju gôrfint här! Tänk vad mysigt att sitta här på klippan i solnedgången och grilla 
korv!!

Marie: Jamen, man får faktiskt inte elda på klippor! 

Magnus: Ja, det vet jag väl egentligen, men det är väl ingen som märker det här?

Simon: Bonden Persson lär märka det när hans fina klippor har spruckit  För att du har eldat och 
sen släckt elden med kallt vatten  Förresten finns det ju redan en iordninggjord grillplats här!! Den 
är jättefin!

Magnus: (lätt irriterad) SUCK… Okej okej. Det var värst vilka poliser vi har med oss idag då 

Simon: Det ska ni vara glada för. Annars skulle Persson bli ganska arg på er och då blir det inga 
fler tältningar i hans fina hage!

Tomas: Ja fröken, nej magistern! (han bockar sig och gör honör) Hm. Det var visst ett tag sen vi var 
ute i naturen Magnus!

Magnus: Ja det var visst det... Ungar, eftersom ni verkar ha bättre koll än era stackars pappor så 
kanske ni kan hjälpa till så det blir rätt här. Får vi lov att tälja grillpinnar?

Marie: Egentligen inte… 

Tomas: Hahaaa! Det kom jag faktiskt ihåg att fråga! Han sa att det är bara bra om vi skär bort lite 
småsly där borta!(han pekar) Men vi får inte bryta grenar från stora träd. Så grilla korv o pinnbröd 
kan vi göra ikväll.

Simon: Och bada får vi hur mycket vi vill!

Marie: JAAAA! Det vill jag! Och meta kan vi också göra. Eller kunde gjort om vi haft metspöet med 
oss. Vänta! Titta! Smultron! Massor av dem!

Magnus: Jag trodde det var Perssons smultron…

Marie: Ja, men bär får man plocka så länge man inte går precis runt huset. (Hon sätter sig på huk 
och börjar plocka och stoppa i mun. 

Simon: Nä, jag är sugen på riktigt äkta konstgjort godis jag! (drar upp en kexchoklad (eller nåt lik-
nande) ur väskan. Utan att tänka sig för släpper han papperet på marken.) 
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Tomas o Magnus: (i kör) Hallå där! Vad gör du nu då?

Simon: (förvirrat) Vadå??

Marie: (skakar på huvudet åt Simon och skrattar) Ta upp papperet Simon! Kossor gillar inte go-
dispapper…

Tomas: (låter mycket ”magisteraktig”) Inte fåglarna heller…

Magnus: Och inte rävarna 

Simon: JA, JA, jag fattar! (Plockar upp papperet och stoppar ner det i ryggsäcken igen.)

Marie: Kan vi inte gå på upptäcktsfärd innan vi gör kvällsmat?

Tomas: Får vi det då?

Marie: Ja, det får vi. Fast inte på åkrarna och inte på Perssons gårdsplan 

Magnus: Nä, vi håller oss till vägar och stigar. Tror ni det har mognat några blåbär än? Ta med 
en liten plastpåse ifall om att!

Tomas: Det gör vi! Och Simon, var glad att du inte är en hund 

Simon: Varför då?

Tomas: För då hade jag varit tvungen att sätta koppel på dig . (skrattar)

Simon: (himlar med ögonen) Ha ha, jättekul! Ska vi gå nångång eller?

Tomas och Magnus: Jajamensan! Kom nu! MOT SHERWOODSKOGEN…!  (Alla skrattar och går 
ut)

ÖVNINGAR OCH SAMTALSFRÅGOR OM ”HOPP FÖR JORDEN” 
Temat Hopp för jorden är utformat för att scouten ska förstå sin betydelse i det viktiga att vi för-
valtar jorden. Människorna har tillsammans fått uppdrag av Gud att ta hand om och vårda jor-
den. Om vi vill att det ska finnas hopp för jorden måste vi också tänka på det i allt vi gör. Vi mås-
te anstränga oss för att vårda den och ta hand om den. Scouten kan vara ett hopp för jorden 
genom att vara varsam mot miljön och med naturens resurser.

SAMTALSFRÅGOR TILL DRAMAT 
Simon och Marie verkade ha ganska bra koll på allemansrätten. Vad tycker du är bra med den? 
Hur mycket känner du till av den?

1 Mosebok står det hur Gud skapar förutsättning för liv på jorden. Under sex dagar blir allt ska-
pat och Gud såg att det var mycket gott! 1 Mos 1:31. På den sjunde dagen vilar Gud.

Kanske det gick till så på sex dagar, kanske dagarna varade i flera år. Det är inte så intressant. 
Det viktiga i historien är att Gud vill skapa och ger människan i uppdrag att ta hand om och vår-
da det skapade. Gud ger människan allt. Och allt är lika viktigt. 

Nu kan vi se filmer på internet om sjöfåglar som dör pga människans nedskräpning. Olja läcker 
ut i hav pga människan. Vad kan vi se mer? 

Vad kan du och jag göra? Kan vi lita på att Gud vill hjälpa oss eller får vi skylla oss själva? I Matt 
28:20 säger Jesus: ”jag är med er alla dagar till tidens slut”. Det betyder att en dag kommer det 
vi känner till ta slut men något nytt ska komma. Jesus ger oss löftet att han är med oss varje dag, 
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det betyder att vi kan fråga om hjälp när det gäller vad du och jag kan göra för att få den jord vi 
står i att bli lite vackrare och friskare. Men även om Jesus säger att något nytt ska komma och att 
denna världen har ett sista datum har vi fått uppdraget att ta hand om allt liv på jorden så gott vi 
kan.

ÖVNING – MILJÖSTATIONEN 
Varför?  
För scouterna ska få kunskaper om hur man källsorterar och att allt går att återanvända på något 
sätt.

Genomförande 
1. Be scouterna i patrullen skriva ner på mindre lappar allt de kommer på som blir sopor på  
 ett läger eller en hajk. En sak/lapp. 5 minuter får de på sig och en poäng för varje sak.

2. På A4 papper ska de sedan komma på rubriker på miljöstationer – tex. glas, papper, tid- 
 ningar, elektronik mm. 5 minuter får de på sig och en poäng för varje rubrik.

3. Nu ska de sortera sina sopor genom att lägga de små lapparna på A4 pappren med res- 
 pektive rubrik. Ca 10 minuter får de på sig att sortera och för varje sopa som kommer fel  
 eller inte får någon rubrik blir det minuspoäng.

Tips 
Prata under tiden, scouterna får be om hjälp från varandra och ledarna. Alla får sina poäng ändå.

Material 
Färdigaskurna lappar, A4 i fem-sex delar, i någon färg. A4-papper i en annan färg. Pennor.

ÖVNING – 20 LITER VATTEN 
Varför?  
Scouten får kunskap om hur viktigt vatten är för vår överlevnad och får öva sig i att kritiskt granska 
sin omvärld.

Genomförande  
Brist på vatten, eller tillgång till rent vatten är en av de stora utmaningarna för att lösa för att ut-
rota hunger, sjukdomar och fattigdom. 20 liter vatten är vad som krävs för att en person ska klara 
det mest nödvändiga. Många har inte ens så mycket vatten. Över en miljard människor saknar till-
gång till tillräckligt med vatten för att uppfylla de grundläggande behoven.

Rada upp sex tomma hinkar samt en vattendunk med 20 liter vatten i. Markera varje hink med en 
skylt eller pryl som visar att de representerar följande kategorier: 1: Mat och dryck. 2: Toalettspol-
ning. 3: Disk. 4: Tvätt av kläder. 5: Personlig hygien. 6: Städning.

Ge scouterna i uppdrag att fördela dessa tjugo liter i hinkarna utifrån hur mycket de tror att de an-
vänder dagligen. Håll reda på hur mycket vatten ni har hällt i varje hink med hjälp av ett litermått 
eller kåsa.

När scouterna är klara kan ni tillsammans gå igenom hur mycket vatten vi i Sverige använder i ge-
nomsnitt per dag. Diskutera om detta är rimligt. Ser scouternas egen användning ut så? Finns det 
något ni kan göra för att minska er användning av vatten?

I Sverige använder vi 200 liter vatten per person och dag. 10 liter till dryck och mat, 40 liter till to-
alettspolning, 40 liter till disk, 30 liter till tvätt av kläder, 70 liter till personlig hygien och 10 liter till 
städning, biltvätt och övrigt.

Är ni flera personer kan ni göra aktiviteten som en tävling mellan patrullerna. Ni kan också fort-
sätta genom att ge alla i uppdrag att försöka räkna ut hur mycket vatten som de gör av med tills 
kommande scoutmöte.

Material  
6 hinkar, 6 skyltar, vattendunk/hink, 20 liter vatten, kåsa eller annat mått.
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Referenser: 
Studieförbundet NBV – Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet har genomfört tagit fram övning-
ar om världens vatten. http://www.nbv.se

ÖVNING – ONATURLIG NATUR 
Varför?  
Att lära känna och vårda naturen handlar också om vad som är farligt för naturen och vad som 
inte bör finnas där.

Genomförande 
Scouterna ska gå längs stigen som er ledare visar er och försöka komma ihåg så många saker 
som möjligt på vägen som inte hör hemma i naturen. De har 10-15 min på sig.

Sprid ut 15 till 20 föremål (skräp eller tappade saker från människor) föremål längs 30 till 50 me-
ter av en stig. Låt scouterna få börja gå längs stigen från olika håll. Uppdraget är att samla in alla 
onaturliga saker och ta med det patrullplatsen. 

Varianter 
• Scouterna plockar inte upp sakerna utan ska redogöra för vad det såg för ledaren, när ti 
 den gått ut. 
• Lägg ut färgglada pappersbitar utmed stigen. Deltagarna räknar ihop hur många lappar  
 av en viss färg eller flera olika färger de hittat.

AVSLUTNING 
Scouterna får träna sin uppmärksamhet och får reflektera över hur de själva hanterar olika sor-
ters skräp. Reflektera över hur scouterna/ledarna gör när de ser ”onaturliga” saker i skogen, på 
trottoaren eller hemma på gården. Är det enkelt att plocka upp, eller är det pinsamt? Avsluta med 
Scoutens bön.

PROGRAMFÖRSLAG 
Under scoutlägret Trampolin användes ett dagsprogram som hör till temat ”Hopp för jorden”. Det 
kan laddas ner från Equmenias materialbank, www.equmenia.se/materialbanken
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4. Hopp för livet – cykeltur
Roller 
Berättaren, Simon, Sten, Marie. Använd gärna publiken som ”folk på stan”.

Rekvisita 
cyklar

Berättaren: Simon och hans lillebror Sten är ute och cyklar en tur. De fick lova mamma att 
BARA hålla sig till cykelbanorna. Och Sten måste cykla först så Simon inte tappar bort honom. 
Han är nämligen bara 5 år och har precis lärt sig cykla själv. I trafiken får han verkligen inte 
vara själv än. Men en tur med storebror – på cykelbana - kan nog gå bra tror de. Oj, här kom-
mer de… (Sten och Simon kommer cyklande)

Simon: (ropar) Sten! Jag har nå’t i skon. Måste stanna och fixa det.

Sten: Ja… (Stannar och vänder sig om) Okej ska jag vänta på dig då?

Simon: Nej kör du! Här kan ju inget farligt hända. Jag kommer ikapp!

Sten: Ok! (trampar iväg och ut från scen, Simon pillar länge o väl innan skon sitter på foten och 
han själv på cykeln igen. Men så stannar han vid en tänkt ”korsning”)

Simon: Men vart tog Sten vägen då? Hur fort kör han egentligen? Undrar vilket håll han körde 
här? (Simon tittar åt häger och vänster och höger igen, medan sanningen går upp för honom. 
Paniken i ansiktet växer) Nej… Det är inte sant! Jag min dumma sill har tappat bort Sten! Det var 
det enda jag lovade mamma att verkligen INTE göra! STEN! Var är du? Hallå? Var i hela sta’n 
har han tagit vägen nu då?

(Simon går med cykeln och letar och ställer cykeln och letar och ropar på scenen, ute bland pu-
bliken … ingen Sten. Landar till sist sittande mitt på scenen med cykeln bredvid sig och huvudet i 
händerna. Förtvivlad)

Simon: Vad ska jag göra nu då? Han kan ju vara var som helst! Tänk om han kommer ut på ga-
torna?! Mamma kommer aldrig att förlåta mig för det… Om bara Marie var här. Hon kan ju be 
och sån’t ju. Det kan ju inte jag så bra! Fast hon säger ju att alla får försöka med det… Men var-
för skulle Gud lyssna på mig som inte är så bra på att tro på honom? (djup suck och beslutsam 
min) Men jag MÅSTE ju hitta Sten. Jag gör det ändå – fast det känns omöjligt. Nu ber jag… (tittar 
åt sidorna så ingen ser) Det här känns fånigt… 1, 2, 3… Snälla snälla Jesus, hjälp mig hitta Sten!! … 
Amen ska man ju säga också. Amen. 

Sten: (dyker upp med cykel och allt bakom Simon, medan han ber) Simon! Vart tog du vägen??

Simon: STEN! Där är du ju! Vart JAG tog vägen? Jag har letat efter dig som en galning.

Sten: Det var ju du som försvann ju… Du skulle komma ikapp mig, men det gjorde du inte.

Simon: Okej Sten, det var faktiskt lite mitt fel den här gången. Men hur hittade du mig?

Sten: Det var nå’n som sa ”cykla däråt” och då gjorde jag det och där var du!

Simon: Vem var det som sa så? Nå’n vuxen?

Sten: Vet inte…

Simon: Vadå vet inte? Det måste du väl veta?!

Sten: Nä, jag tittade och tittade men jag såg ingen. 
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Simon: Va? Var kom rösten ifrån då? Och hur visste du vilket håll som var däråt om ingen pekade?

Sten: (rycker på axlarna) Vet inte… Jag liksom bara visste vilken väg den menade. Rösten alltså. 
Ska vi åka hem nu Simon? Jag är trött i benen av allt cyklande.

Simon: Ja, det gör vi Sten! Jag är också trött. (De går tillbaka och leder cyklarna. På väg hem mö-
ter de Marie…)

Marie: Hej Simon! Vad gör ni?

Simon: Vi har cyklat lite… Vet du Marie, det funkade!

Marie: Vilket då?

Simon: Att be! Det funkade för mig med - fast jag inte tror så där mycket som du. Tror du att det 
var på riktigt? Eller hade jag bara tur?

Marie: Klart det funkar på riktigt! Vad hände?

Simon: Jag tappade bort Sten och då bad jag och när jag hade bett klart stod han bakom mig. 
Han sa att nå’n sa åt honom att gå åt rätt håll. Men han visste inte vem.

Sten: Det kanske var ett spöke… Var det det tror du Marie?

Marie: Nä, det tror jag inte. En ängel kanske?! Såg du ingen där?

Sten: Nej, ingen var där. WOW! Häftigt! Jag har hört en ängel!!

Simon: Det vet vi inte Sten… Men lite häftigt var det allt. Men jag tycker det är så konstigt det där. 
Att prata med nå’n som inte syns alls. Helmysko.

Marie: Jaa… (Stort flin)Lite mysko är det allt. Men det FUNKAR! Det är inte jämt jag ser dig heller. 
När vi pratar i telefon till exempel. Men jag vet ändå att du finns och att vi är vänner hela tiden. 
Eller när man bara skickar mail. Jag har en mailkompis i Kiruna och henne har jag aldrig träffat. 
Bara sett på ett foto och läst hennes brev. Men jag är ändå rätt säker på att hon finns. Och vi 
gillar varandra. Lite samma med Jesus faktiskt. Jag kan läsa om honom och prata med honom… 
Men jag har heller aldrig sett honom. 

Simon: Skumt i alla fall. Men det var skönt att Sten kom fram igen.

Sten: Men det var ju inte jag som kom bort Simon! Det var ju du! Men jag hittade dig, så nu be-
höver du inte va ledsen längre. Nu vill jag hem och spela på tv:n!

Simon: Och jag är hungrig! Hoppas mamma har gjort fika! Ska du med Marie?

Marie: Ok!

Simon: Då går vi… Kom! (alla går ut, dramat slut)

ÖVNINGAR OCH SAMTALSFRÅGOR OM ”HOPP FÖR LIVET” 
Temat Hopp för livet är utformat för att scouten ska förstå att olika val spelar roll för livet. Temat 
ska också ge scouten förståelse för vad det får för betydelse att vara vän med Jesus och vilka 
konsekvenser det får för livet. Om att Jesus alltid kommer att gå med om man väljer det. 

SAMTALSFRÅGOR 
1. Har du varit med om att ”tappa bort” någon i familjen, eller någon annan värdefull sak? 

2. Hur har du känt dig då? Vad har du gjort då?
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3. Brukar du be? När då? Berätta?

4. Svarar Gud på bön? Har du egen erfarenhet av det?

5. Vad tror du att rösten Sten hörde var? 

6. Kan man höra Gud? Har du hört Gud?

BIBELORD 
Matt 18:12-14, Joh 14:1-6 och Joh 14:15-21, 26-27. 

Läs någon/alla bibeltexterna och samtala om vad de handlar om.

• Vilken känsla får man när man läser dem? 

• Finns det någonting som är gemensamt? 

• Hjälparen – vem är det?

• Vilka olika bilder av Gud finns i dessa olika berättelser?

• Hur känns dessa bilder för dig?

ÖVNING – HEMLIG KOMPIS  
Alla i patrullen skriver sina namn på små lappar och lägger dem i en skål, keps eller hatt. Låt alla 
dra varsin lapp, och alla håller lappen helt för sig själv. Nu får alla veta vem man ska vara en 
hemlig kompis med idag. Eller varför inte resten av hajken eller lägret? Ni ska göra goda, snälla 
och omtänksamma saker för varandra, utan att den man är hemlig kompis till upptäcker det. 
Överraska, bjud till lite extra, och varför inte be en extra bön för den man är hemlig kompis till 
ikväll?

MINNESORD OCH AVSLUTNING 
Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Känn ingen oro och tappa inte modet!

Avsluta med Scoutens bön.

PROGRAMFÖRSLAG 
Under scoutlägret Trampolin användes ett dagsprogram som hör till temat ”Hopp för livet”. Det 
kan laddas ner från Equmenias materialbank, www.equmenia.se/materialbanken
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5. Hopp för evigheten – himlen, finns den?
Roller 
Simon, Marie, Sofia, Gustav, Artan, Vaktis-Roland 

Rekvisita: 
Någon form av klätterställning, annars kan man givetvis improvisera en valfri kull-lek och ändra 
inledningen därefter. Huvudpoängen är att man ”dör” i leken.

Berättaren: Simon, Gustav, Artan, Sofia och Marie leker Sandy Man på rasten. Det gäller att 
hålla sig kvar i en klätterställning så länge som möjligt utan bli kullad av ”the Sandy Man”. För om 
man blir det är man död och ute ur leken. Sist kvar i klätterställningen vinner. 

Simon: Haha, nu är du död Marie!

Marie: NÄE! Det är ju tredje gången idag jag dör! Kan jag inte få överleva nå’n gång också?!

Sofia: (för tillfället Sandy Man) Hahaha, håll dig undan för mig då! (Simon ”dör” han också.)

Marie: Simon! Var är egentligen Vaktis? 

Simon: Vet inte… Sjuk kanske? (de andra avbryter leken och kommer fram till Simon och Marie)

Gustav: Han brukar väl aldrig bli sjuk? Han är ju jämt i skolan.

Artan: Han kan väl ha blivit sjuk ändå. Fast när jag tänker efter så har jag inte sett honom på hela 
veckan…

Marie: Nämen titta! Där kommer han ju! (Allihop springer fram till Roland som är på väg över 
scen) Hej Roland!

Roland: Hej ungar! Vad gör ni för nå’t? Rackartyg eller läxor?

Simon: Läxor gör man väl hemma – och inte om man slipper! Var har du varit hela veckan? Har 
du varit sjuk?

Roland: Nej, inte jag. Men min pappa har varit sjuk. Nu har han dött och jag varit hemma och 
hjälpt min mamma med begravningen och allt som måste ordnas runtomkring. (Barnens miner 
förändras)

Marie: Vad sorgligt… Är du inte ledsen då?

Roland: Joo, det är jag... Jag saknar pappa jättemycket. Jag tyckte så mycket om honom. Men 
han blev väldigt sjuk och hade så ont. Det är skönt att han slipper det. Jag tror faktiskt att han har 
det mycket bättre nu!!

Sofia: Vadå bättre?!Hur kan det vara bättre att vara död än levande??

Roland: Jag tror han är på ett bättre ställe än vi… Och mycket mindre död än vi tror… (barnen ser 
mer och mindre förvånade ut)

Simon: Vad menar du med det då..? Tror DU på... jag menar ... på himlen?

Roland: Jaa... det gör jag. Jag hoppas att han är där. Man kan ALLTID hoppas.

Simon: (kliar sig i huvudet och stammar av förvåning) Men... tror du på... på alltihop det andra 
också?

Roland: Allt det andra? Jaha, du menar Jesus och det?
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Simon: (nickar) Ja!

Roland: Jo då, Jesus och jag känner varandra. Det har inte alltid varit så, men nu... Jag är jätte-
glad för det!

Simon: (bara gapar) Tror du på Jesus??

Roland: (skrattar) Tror du inte på mig? Ser jag inte sån ut menar du? 

Simon: Men du är ju så... så stark och... så. Du verkar ju klara det mesta själv. Varför behöver du 
Jesus?

Roland: Man kanske behöver honom extra mycket om man är stark. Så man kommer ihåg att 
den som är stark måste vara väldigt snäll också. Det tog ett bra tag innan jag fattade det!

Gustav: Äh, du låter ju som Bamse eller nå’t.

Roland: Mmm, kanske det. Men i så fall har Bamse rätt! Och även om man är stark så ska man 
dö nångång – som min pappa. Och dö, det vill jag i så fall gärna göra i sällskap med Jesus. Det 
känns bäst så tycker jag! Men det är ju vad jag tycker. Ni måste bestämma själva hur ni vill ha 
det… Nähä ni ungar, nu måste jag gå och kolla hur mycket jobb jag inte har hunnit med när jag 
har varit borta! Det är i alla fall skönt att vara tillbaka hos er! Jag har saknat er!

Marie: Vi har faktiskt saknat dig också! Hej då!(Roland går iväg och vinkar utan att vända sig om)

Simon: (stirrar efter Roland, ser fortfarande väldigt förbryllad ut) Jag fattar fortfarande inte… att 
han tror på Gud… Jag trodde mest det var gamla tanter som gör det.

Marie: Vilket hygglo du är… Är jag en gammal tant då? Eller min pappa?

Simon: Nää… men er vet jag ju om, men annars.

Marie: Så du tror att det är jag och pappa och mamma och en massa tanter som går i kyrkan?? 
Vad är det för fel på tanter förresten?!

Sofia: Hahaha, så där tänker jag med Simon. En massa tanter och så en tjock farbror med glas-
ögon. Och det är prästen.

Marie: (skakar medlidsamt på huvudet) Ni skulle behöva hälsa på i våran kyrka lite oftare, det 
hör jag! Men jag visste inte heller att Roland trodde på himlen och det. 

Gustav: Undrar om det är sant… Tänk om den finns! Himlen alltså!

Marie: Klart den finns!!!

Gustav: Fast jag har alltid tänkt att man liksom bara försvinner – som ett moln eller nå’t. Och så 
finns man inte mer.

Sofia: Kan nå’n egentligen veta vad som händer när man dör? Jag tycker inte det är så stor idé 
att fundera på det där alls… Vi får väl se hur det blir…

Marie: Mmmm, men jag tycker nog som Roland: Den da’n det händer vill jag i alla fall kunna 
tänka att Jesus är med… Det känns bäst så tycker jag! Vad tror en muslim Artan?

Artan: (låter lite ”yrvaken”, som om han tänkt på annat) Va? Jo, men vi tror också på en himmel. 
Faktiskt.

Sofia: Jaha, men hursomhelst så är rasten slut nu. Matte… Om himlen nu skulle finnas så hoppas 
jag att jag slipper multiplikationstabellen där! (djup suck) Bäst vi går in… (de andra håller med 
och alla går av scen)
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ÖVNINGAR OCH SAMTALSFRÅGOR OM ”HOPP FÖR EVIGHETEN” 
Temat Hopp för evigheten är utformat för att scouten ska få utmana sina gränser och sina 
rädslor. En rädsla kan vara döden och scouterna ska också få fundera om vad som händer när 
man dör och samtala om det hopp om ett evigt liv som finns efter döden. 

SAMTALSFRÅGOR 
• Har ni varit på begravning någon gång? Hur var det? Var det något på begravningen   
 som var ljust och hoppfullt? Här kan du som ledare gärna berätta om din egen erfaren  
 het, särskilt om scouterna inte har så mycket att berätta.

• Vad tror ni händer efter döden? Om det finns ett evigt liv, hur är det i så fall?

• Prata lite om vad det kristna hoppet om ett evigt liv innebär. Slå till exempel upp och läs  
 Upp 21:1-6 och fundera på vad denna målande beskrivning av det eviga livet innebär.

• Fråga sedan scouterna ifall de tror att det gör någon skillnad hur man känner inför dö  
 den om man har det hoppet och i så fall på vilket sätt.

• Hur ser vägen till frälsningen/hoppet/himlen ut? Slå upp och läs till exempel ”Lilla Bi  
 beln” Joh 3:16, Joh 14:6, Rom 10:9-10. 

ÖVNING – TILLIT 
Instruktioner  
Ställ upp patrullen i en tät ring runt en scout på en armslängds avstånd. Scouten i mitten har 
förtäckta ögon och armarna i kors. Scouten i mitten håller kroppen rak samtidigt som den fal-
ler åt något håll och blir mjukt mottagen av kompisarna. De puttar sedan scouten mjukt åt ett 
annat håll. Fortsätt en stund och låt fler prova.

Reflektion efter övningen 
Hur kändes det att stå i mitten och ramla när man inte såg de som tog emot? När man står i 
mitten måste man ha tillit, det vill säga att man måste lita på någon annan. Finns det någon 
likhet mellan att stå i mitten av ringen här och att tro på Gud? Slå upp och läs Heb 11:1. I båda 
fallen handlar det om att lita på någon man inte kan se. Och likadant är det med det eviga 
livet. Vi kan inte se det ännu, men tron på Jesus kan ge oss ett hopp och en visshet om att det 
finns och att vi kan få uppleva det.

ÖVNING – MINNESLABYRINT 
Instruktioner 
Gör en labyrint av olika saker, t ex ved, dunkar och rep. Låt scouterna prova labyrinten en 
gång. De ska sedan försöka komma ihåg var sakerna ligger för att i nästa runda gå labyrinten 
med förbundna ögon utan att välta omkull något. Åskådarna kan hjälpa till genom att ropa 
”lyft höger fot”, ”mer åt höger”, osv. För att göra det roligare kan man plocka bort sakerna när 
den sista scouten går.

Reflektion efter övningen 
Var det lätt eller svårt att nå målet? Man måste ha bra minne... Det kan vara ännu viktigare att 
minnas vägen i andra sammanhang. Läs Joh 14:6! 

ÖVNING - OAVSLUTADE MENINGAR 
Instruktioner  
Patrullen sitter i en ring. Ledaren vänder sig till en av scouterna och läser upp en oavslutad 
mening. Scouten ska då snabbt svara det första hon eller han kommer att tänka på. Den som 
inte vill svara eller inte kommer på något säger pass. Då går meningen vidare till nästa i ring-
en. När en mening blivit avslutad ger ledaren en ny mening till nästa på tur. Det gör inget om 
flera scouter får avsluta samma mening. Värdera inte svaren, men ställ eventuellt följdfrågor, 
typ ”Hur menar du?”.
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• Himlen är full av…

• Om jag kommer till himlen vill jag se…

• Tron på Jesus gör människor…

• I himlen finns det inte…

• Om jag kommer till himlen vill jag träffa…

• Himlen är…

• Man får ett evigt liv genom att…

• Om jag kommer till himlen ska jag fråga Gud…

• Det bästa med himlen är…

AVSLUTNING 
Be en bön med anknytning till samtalen. Avsluta med Scoutens bön.

PROGRAMFÖRSLAG 
Under scoutlägret Trampolin användes ett dagsprogram som hör till temat ”Hopp för livet”. Det 
kan laddas ner från Equmenias materialbank, www.equmenia.se/materialbanken
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6. Hopp för världen – Fotbollslägret  

Roller 
Simon, Artan, Fotbollstränaren Lars, Marie, 3 – 4 fotbollskillar

Rekvisita 
Fotboll, träningskläder 
Lappar som tränaren delar ut 
Pengar

Berättaren: Simon älskar fotboll. Varje vecka tränar han, och titt och tätt spelas det match. Flera 
av hans kompisar finns också i laget. Idag har deras tränare, Lars, en överraskning.

Lars: Lyssna nu killar! Vi ska göra nå’t lite extra om ett par veckor.  Vi ska åka på träningsläger 
över helgen. Grannklubbarna kommer också att vara med så det blir ett par träningsmatcher. 
Fredag morgon till söndag eftermiddag blir det. Det betyder att ni måste ha en dag ledigt från 
skolan. Jag har faktiskt redan pratat med rektorn. Han säger att det inte är några problem.

Simon: Vart ska vi då?

Lars: Hemligt än så länge, men det finns en riktigt bra plan där. Vi får sova i en skola. Så ni mås-
te ha med sovsäckar och sån’t. Så blir det träning och en utflykt till äventyrsbadet i närheten och 
kanske en eller annan överraskning som är superhemlig! 

Hela laget: JAAAAA! (alla pratar i mun på varandra) Häftigt! Fy vad kul! Hur länge får vi va uppe 
på kvällen…? 

Lars: Det kostar ju förstås lite pengar också.... 500:- men då ingår bad och alltihop. Jag har varsin 
lapp ni måste ta hem och visa för era föräldrar. (Artans leende slocknar. Han sjunker ihop lite o 
ser besviken ut. Alla tar emot lapparna och greppar sina träningsbagar för att gå hem. Alla utom 
Simon o Artan försvinner ut åt samma håll. Artan går sakta åt sitt håll, men stannar när Simon ro-
par)

Simon: (ropar) Artan! Vänta! 

Artan: (stannar, vänder sig mot Simon men säger inget)

Simon: Vad är det? Du ser alldeles ledsen ut ju! Tycker du inte det är kul med läger?

Artan: Hade varit jättekul ju… Men jag kan inte åka på träningsläger.

Simon: VA? Varför det? 

Artan: Vi har inte råd. Mamma har inget jobb här än. Pappa tjänar inte så mycket pengar på sitt 
jobb. Vi kan inte göra nå’t extra alls. Om jag får åka på det här så blir det orättvist mot mina sys-
kon. 

Simon: (upprört) Orättvist mot dina syskon? Jag tycker det är orättvist att du inte kan åka, jag! Du 
är ju bäst i laget! Du måste ju få åka! 

Artan: (ler lite åt Simon och rycker på axlarna) Det ordnar sig kompis! Det är inte hela världen. 
Värre saker kan hända… (ser ändå ledsen ut) Vi ses imorgon i alla fall va?

Simon: Klart vi gör! … Hej då! (Artan lämnar scen. Marie kommer in. Simon är på väg åt sitt håll - 
tankfull) 

Marie: SIMON! Vänta på mig! (Simon stannar o Marie går fram till honom. Han ser bistert kon-
centrerad ut) Vad du ser konstig ut? Är du arg? 

Simon: Nä, jag tänker 
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Marie: På vadå? 

Simon: På varför en del har pengar och en del inte. Det är inte rättvist! 

Marie: Har det hänt nå’t särskilt eftersom du har börjat tänka på det??

Simon: Artan kan inte följa med på fotbollslägret för hans mamma och pappa kan inte betala. De 
har inte tillräckligt med pengar helt enkelt.

Marie: Nä, vad trist. Han som är så bra också. Ni behöver ju honom i laget… (liten tankepaus) Vad 
ska ni göra åt det då?

Simon: (förvånat) Göra åt det? Vad menar du?

Marie: Jag har en idé! Klart att Artan ska på fotbollsläger! Så här ska vi göra…(De försvinner ut)

Berättaren: Marie har kommit på att alla de andra i laget kan samla in pengar så att Artan kan 
följa med. Hon och Simon övertalar alla killarna att ställa upp. Ett par av dem är lite tveksamma 
först, men de ställer upp till slut – om inte annat så för att alla andra gör det. Alla har olika sätt: En 
del tar av veckopengen, andra jobbar ihop slantarna: De rensar rabatter och rastar hundar eller 
passar småsyskon. Och alltihop är en överraskning. Artan får inget veta förrän det är klart! Lars 
hjälper också till: Han har lovat att om de samlar ihop 400 kronor, så betalar klubben den sista 
hundringen. Till sist är det dags för sista träningen innan lägret. Då ska alla anmälningar in. Simon 
har med visst besvär övertygat Artan om att han MÅSTE komma just idag… Alla ska ha med sina 
pengar. Det ska bli spännande att se om de har lyckats!

Simon: (kommer in med väskan på axeln. Sätter ner väskan och gräver runt i den. Blir mer o mer 
panikslagen) Näe, TYPISKT! ÅÅÅÅÅÅH! Det är inte sant. Jag hittar ju inte pengarna. Jag VET ju att 
jag la ner dem här! (han kollar en gång till) Nehej. Inga pengar. Hur kunde jag missa det här?? 
Jag är ju sämst i Sverige! Har jag inget i fickan då? Nåt måste jag ju kunna ge… (gräver i fickorna 
och hittar…) Tre spänn… Det är ju mindre än ingenting. Fy så pinsamt. Det var ju jag som kom med 
idén. Oj, nu kommer de andra också. Elände… (Lars o resten av laget kommer in, Artan sist – han 
ser nästan lika dyster ut som Simon)

Lars: Okej, lyssna lite nu grabbar! Innan vi drar igång träningen har vi lite information om lägret 
och nå’n av er kommer att få en riktig överraskning! (Alla utom Artan o Simon knuffar lite på var-
andra och flinar glatt) Till att börja med vill jag att ni som har med er pengarna till ”ni-vet-vad” 
lämnar in dem till mig. (En efter en går killarna fram till Lars och lämnar pengar. Någon lite mer 
andra lite mindre. Artan ser förvånad och oförstående ut och Simon tittar i marken. Han lämnar 
inga pengar.)

Lars: Nu ska vi se då… (han räknar) 350, 370, 390, 397... 397 kronor har vi fått in! (Simon lyfter 
tvärt på huvudet) Ni nådde inte riktigt ända fram men… 

Hörs i fotbollslaget: Nää, va surt… så nära! Typiskt…

Simon: Vänta! (han gräver beslutsamt i byxfickan medan han går fram till Lars o sen räcker han 
fram tre kronor) Här är det som fattas! 398, 399, 400 kronor (hela laget jublar, utom Artan som 
fortfarande ser helt oförstående ut och Simon strålar i hela ansiktet)

Lars: Jag förstår att Artan undrar vad vi sysslar med. Dina kompisar tyckte att du skulle med på 
det här lägret, och det tycker jag också. (Artans min förändras långsamt när han fattar vad som 
håller på att hända…). De har samlat ihop de pengar som behövs, så du kan åka med du också. 
Vad säger du om det?

Artan: (låt glädjen bli större ju längre han pratar) Wow… Tack, verkligen TACK! Är det det här ni 
har gjort hela veckan? Ingen av er har varit hemma när jag har ringt…

Simon: Nä, förlåt om du har känt dig utanför, men det skulle ju bli en överraskning liksom!

Artan: Det är lugnt… (rycker på axlarna o flinar brett) Om ni har så’na här överraskningar så kan 
jag gärna känna mig utanför en stund!
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Lars: Ni har varit suveräna! Vilken laganda! Och vilken tur att Simon hade de där tre kronorna 
i byxfickan! Det blir toppen att alla kan följa med! Men nu har vi pratat färdigt. Nu måste vi 
sätta igång träningen! Kom igen! Vi värmer upp med lite löpning…

(allihop joggar sig ut från scen)

ÖVNINGAR OCH SAMTALSFRÅGOR OM ”HOPP FÖR VÄRLDEN” 
Temat Hopp för världen är utformat för att scouten ska förstå att allting i vår värld inte är rätt-
vist men att vi tillsammans kan ändra på detta. Om vi dessutom vill det så kan Jesus hjälpa 
oss. Jesus vill att vi ska gå ut och göra skillnad för våra medmänniskor och berätta om honom.

SAMTAL 
Vad tyckte ni om det som fotbollslaget gjorde för sin kompis? Är det något som ni gjort också? 
Det är en bra bild på hur Jesus menade när han sa ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för 
er, det ska ni också göra för dem” (Matt 7:12). En del kallar det Jesus sa för den Gyllene regeln.

I bibeln finns det många berättelser om hur Jesus och hans lärjungar möter människor 
som behöver hjälp. Det är också ett av Jesus budskap att alla är lika mycket värda. Att alla 
människor behövs. Men eftersom vi har en fri vilja hänger det på oss själva om vi ser vårt eget 
värde och andras. 

Berättardags 
Berätta om en gång du fick hjälp, när någon gjorde dig glad, när du hjälpte någon annan, 
när du såg andra göra bra saker för någon. Det är ju inte så ofta vi kan läsa eller höra om så-
dant på nyheter/tidningar.

Läs Joh.3:16-17. Jesus kom till oss för att rädda oss, för att Gud älskar allt liv/ människor/djur/
natur. Vi kan välja att vara goda mot varandra och göra det som är gott. Men det är inte de 
goda gärningarna, som gör att Jesus älskar oss och vill få med oss in i hans familj. Det är Guds 
gåva till oss som vi får genom att tro att Jesus lever. I församlingen kan vi tillsammans hjälpa 
varandra och samarbeta med Gud så att våra liv gör skillnad på ett gott sätt.

ÖVNING – ALLA HAR OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

(Denna övning passar bäst från äventyrarålder)

Varför? 
Scouterna får en förståelse för att alla har olika förutsättningar trots att alla är lika. Det är 
också en bra bild på hur man kan vara mot varandra i en församling – eller mot människor i 
allmänhet. Dela med sig – ta emot hjälp – erbjuda hjälp!

Genomförande 
När scouterna kommer dela upp dem så en grupp är 1/3 och den andra 2/3. Den grupp som 
är 1/3 är de som kommer representera de rika i välden och den grupp som är 2/3 represente-
rar de fattiga. Tala inte om för scouterna att ena är fattiga och de andra är rika.

Uppgiften är att göra pappersfigurer. På ett papper finns tre figurer. En kvadrat, en stjärna 
och en cirkel. Scouternas uppdrag är att få ut figurerna från pappret, men de har olika för-
utsättningar för att göra detta. De som är rika får en sax medan de fattiga bara får själva 
pappret. Detta gör att de rika kommer bli klara först. De fattiga kan till exempel riva ut sina 
figurer, men det är viktigt att figurerna är separerade från pappret efter linjerna som marke-
rar figuren. Är de fattiga finurliga kommer de på att de kan fråga om saxen från de rika och 
kanske får de låna den. Viktigt är att man säger till att inget får tas från varandra utan att man 
frågar och får tillåtelse av den andra gruppen.
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Uppgiften visar att alla har olika förutsättningar, att vissa har det lättare än andra. Ett exempel 
på detta är att vi i Sverige har demokrati medan man inte har det i Kina. Vi har helt enkelt olika 
förutsättningar för att klara av vissa mål. För vissa tar det mer tid och det måste man respekte-
ra.

Efter övningen bör ni diskutera vad den gick ut på och hur scouterna ser på dessa frågor.

Material 
Saxar och papper med figurer. Kopiera figurerna från sista sidan. 

ÖVNING – BLINDERBANA 
Varför? 
I denna aktivitet får scouterna öva på samarbete och att lära sig lita på varandra. Det är också 
en praktisk bild över att vi människor behöver lita på Gud. Att Gud hjälper/leder oss människor 
på olika sätt, exempelvis genom andra. 

Genomförande 
Patrullen eller laget ska med hjälp av muntliga instruktioner leda en lagmedlem med förbund-
na ögon genom en bana från start till mål. På vägen finns det olika hinder som lagmedlemmen 
ska passera utan att nudda. Se till att inte några hinder är farliga och att lagmedlemmarna är 
schyssta när de leder sin ”blinde” lagkamrat. Om lagmedlemmen nuddar får laget börja om 
från början med en ny lagmedlem. Aktiviteten är slut när laget tagit sig genom banan eller ger 
upp. Sätt er ner tillsammans efter aktiviteten och diskutera hur det gick. Hur kom det sig att det 
gick som det gjorde? Hur kändes det? Hur löste ni problem? Vilka roller intog ni i olika situatio-
ner? Och så vidare. Glöm inte att alla får berätta hur det kändes, att vara blind och att leda.

Tips 
Tips på hinder: Ställ upp en slingrande bana av dunkar, liggunderlag som man måste krypa 
på, kokkärl osv. Använd naturen, rep eller brädor som en smal väg om ni hittar några. Banan 
behöver inte vara så stor.

ÖVNING – JAG SER DINA GÅVOR 
Varför? 
Scouterna får öva på att bli mer samspelta och lära känna varandra. De får utnyttja sin kreati-
vitet och öva på att uppmuntra varandra.

Genomförande 
Alla ställer eller sätter sig i en ring. En kastar en boll till en annan och säger: Du duger! Den an-
dra svarar: Till vad? Den första säger till exempel: ”Till att hoppa på ett ben”, ”slå en kullerbytta”, 
”slå en knut bakom ryggen”, ”göra en piruett”, ”sjung en sång så fort du kan”. Detta ska personen 
som fångat bollen då utföra. Alla försöker hitta på så roliga men också tokiga uppgifter de 
bara kan. Ju snabbare leken går, ju roligare blir den. Tänk på att detta är en lek och att ingen 
får tvingas att göra någonting de inte känner är OK för dem. 

Säkerhet 
Vissa kan till en början tycka det är lite pinsamt att göra bort sig inför de andra. Därför kan det 
vara bra att ledarna börjar göra pinsamma, fjantiga, löjliga, tokiga och roliga saker innan det 
är scouternas tur. Tänk på att ha en kul stämning under tiden, och kolla så att ingen tycker att 
det är läskigt.

AVSLUTNING 
Be Scoutens bön.

PROGRAMFÖRSLAG 
Under scoutlägret Trampolin användes ett dagsprogram som hör till temat ”Hopp för världen”. 
Det kan laddas ner från Equmenias materialbank, www.equmenia.se/materialbanken
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Figurer till övningen på s.29


