Lägerkyrkans ledarhandledning till morgonsamling i patrullen – Jamboree 22
Om patrullen vill ha en egen morgonsamling finns här ett flexibelt upplägg där ni själva utformar er
samling med fokus på samtalet. Max längd på samlingen är tänkt att vara 20 minuter. Till de fem
dagsteman finns det också värderingsövningar som en hjälp att få igång samtalet. Här följer ett
förslag till hur morgonsamlingen kan genomföras:
1.
2.
3.
4.

Börja med att samla patrullen i en cirkel. Ta en runda där du frågar hur scouterna mår.
Välj ett tema, gärna det era scouter ska jobba med just den aktuella dagen.
Inled med att läsa den inledande texten för samlingen.
Välj en eller flera av följande delar:
a. Läs citaten
b. Gör en värderingsövning (finns för dagarna måndag-fredag)
c. Samtala utifrån samtalsfrågorna
d. Läs reflektionen kring Gud och livet
5. Avsluta med bönen och Scoutens bön.
Talutrymme och förhållningssätt
När vi leder samtalet behöver talutrymmet blir jämnt fördelat mellan scouter och ledare och mellan
könen. Det är viktigt att du som ledare inte värderar eller kommenterar det någon säger men ger
utrymme för ett öppet samtalsklimat. Det vi säger i patrullen stannar i patrullen. För att få igång
samtalet kan ledaren ställa frågor som: Vad tänker du om citaten? Vill du säga någonting mera om
det? Tänker du på någon som…? Vad kan vi göra i patrullen utifrån dagens tema?
När vi fördelar ordet kan vi göra det på olika sätt. Ett sätt kan vara att ha ett föremål, en så kallad
pratpinne, som vi låter gå runt och när den som håller i pratpinnen pratar så är det den som har
ordet. När den är klar så lämnar den pratpinnen vidare till nästa person. Inledningsvis läggs pinnen i
mitten, någon i patrullen börjar och sedan skickas pinnen runt i cirkeln. Det är helt ok att säga pass
och låta pinnen vandra vidare till nästa person.
Värderingsövningar
Övningar kan användas under morgonsamlingen eller senare under dagen. Under varje tema finns en
rad påståenden. Du kommer inte hinna med alla utan välj ut några som du tror passar din patrull att
fundera lite extra kring. Syftet med värderingsövningarna är att tänka efter och ta ställning i olika
frågor, träna sig i att formulera sina åsikter och lyssna in andras tankar. Värderingsövningarna kan
genomföras på två sätt:
1.

Heta stolen: Stå/sitt i en ring, med en extra plats någonstans. Om du håller med om
påståendet byter du plats och om du inte håller med står/sitter du kvar.

2.

Stå på linje: Markera upp en linje där ena änden innebär håller helt med och den andra håller
absolut inte med. Däremellan är det en skala.

Regler för värderingsövningar
•
•

Alla har rätt att avstå och delta utifrån deras perspektiv.
Var och en kan tolka påståenden på olika sätt och det är en del av det hela och alla har rätt
till sin tolkning.
1

•
•
•

Efter varje påstående ge några möjlighet att förklara hur de tänkte, gärna någon från varje
ståndpunkt (håller med, håller inte med och mitten på skalan). Det är frivilligt att berätta ens
ståndpunkt.
Var och en har rätt att när som helst ändra åsikt och behöver inte tänka lika efter övningen
som under den. Vi visar respekt för varandras åsikter och rätten att ändra sig.
Vi uttrycker vår egen åsikt, tanke eller provtänker istället för att argumentera mot någon
annan.

Lycka till med samtalen och övningarna!
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Morgonsamling söndag 31 juli 2022
Drömmen om en hållbar värld
Inledning
Nu är det första hela dagen på Jamboree. Temat för lägret är ”Drömmen om en hållbar värld” och
varje dag kommer vi att kunna få upptäcka nya världar. Nästan hela lägret ligger framför oss och nu
får vi fundera på vilka drömmar och förhoppningar vi har inför det som väntar.
Dagens citat
•
•
•
•
•

”Det är alltid början som kräver den största mödan.” (James Cash Penny)
Du kan vara full av tillförsikt och hopp, du är beskyddad och kan sova tryggt. (Job 11:18)
”Gör vad du kan, där du är, med det du har.” (Theodore Roosevelt)
“Du kan inte alltid stanna i din egen hörna av skogen och vänta på att andra ska komma till
dig. Du måste gå till dem ibland också.” (Nalle Puh)
”Att komma till Jamboreen är som att kliva in i en magisk värld.”

Är det något citat du tycker särskilt mycket om? Dela gärna varför.
Samtala om
•
•
•
•
•

Vilka förväntningar har du till jamboreen?
Vad hoppas du på?
Är det något du är orolig för?
Vad vill och kan du lära dig på lägret?
Vad tror du Gud drömmer om för lägret och för världen?

Gud och livet
Äntligen är det scoutläger! Många upplevelser väntar, mycket skoj och roligt, många möten med nya
vänner, och kanske även saker som inte är så roligt. Så är det ju också med livet. Det går upp och ner.
Mycket skoj, mycket som är roligt, men också upplevelser och saker som är svåra. Men en sak har
Gud lovat och det är att gå bredvid oss varje dag oavsett om livet går upp eller ned. Det är just det
som är speciellt med att tro på Gud, jag kan lita på att Gud är med mig varje dag. Hör bara vad Gud
säger:
Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder
och räddar dig med min hand. (Jesaja 41:10)
Bön
Gud,
vi drömmer om
ett lyckligt liv,
en levande planet,
att få vara den vi är,
en rättvis värld,
fred och frihet.
Ge oss fantasi och mod att göra detta möjligt.
Amen
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Scoutens bön
Livets Gud, som söker alla,
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla,
är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen,
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag.
Amen
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Morgonsamling: Drömmen om en levande planet
Inledning
Att vår planet inte mår bra det vet nog nästan alla som bor på vår jord, men hur gör vi för att behålla
och bevara den levande? Idag skall patrullen och du som scout fundera över vad er dröm är för vår
planet.
Dagens citat
•
•
•
•
•
•

“En scout lär känna och vårdar naturen.” (Scoutlagen §6)
“Try to leave this world a little better than you found it.” (Baden-Powell)
Jag vill inte att ni lyssnar på mig. Jag vill att ni lyssnar på forskarna. (Greta Thunberg)
“The only thing we have to fear on the planet is man.” (Carl Gustaf Jung)
”Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn.” (Okänd)
Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. (1 Mos
2:15)

Är det något citat du tycker särskilt mycket om? Dela gärna varför.
Samtala om
•
•
•
•
•
•

Hur tycker du att vår planet mår?
Vilka känslor dyker upp inom dig när vi pratar om klimatet och hur planeten mår?
Finns det något vi kan göra för att vi ska må bra samtidigt som vi jobbar för att bevara
planeten?
Berätta om något du eller din patrull gör som är bra för planeten.
Varför är det svårt att göra det vi vet är rätt för planeten?
Om du var statsminister och fick välja något särskilt vi i Sverige ska göra för vår planet, vad
tycker du vi ska satsa på då?

Värderingsövning
1.

Heta stolen: Stå/sitt i en ring, med en extra plats någonstans. Om du håller med om
påståendet byter du plats och om du inte håller med står/sitter du kvar.

2.

Stå på linje: Markera upp en linje där ena änden innebär håller helt med och den andra håller
absolut inte med. Däremellan är det en skala.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det finns hopp för vår planet
Att jag källsorterar gör skillnad för klimatet
Alla behöver göra det lilla dom kan för klimatet
För att påverka klimatet behövs förändringar som är obekväma för mig
Välj något/några citat från morgonsamlingen som påstående
Jag tycker att det är jobbigt att tänka klimatsmart
Det lilla jag gör för klimatet spelar ingen roll.
Det går inte att minska koldioxidutsläpp och fattigdom samtidigt
Jag tycker att vi gör tillräckligt för klimatet idag
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Gud och livet
I bibeln får vi läsa om att Gud har skapat världen och att det Gud skapar är gott. Du och jag är en del
av denna fantastiska skapelse som vi får ta hand om så gott vi kan. Och jorden är ju fantastisk. Gud
har skapat liv över allt. Testa att gräva lite i marken och du stöter på liv på en gång, och ser du det
inte med blotta ögat så ser du det i mikroskop. Tänk att vi får leva här på jorden och vara en del av
Guds skapelse. Det är det värt att tacka Gud för och ta hand om på bästa sätt.
Otaliga är dina verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem alla, jorden är full av vad du har skapat.
(Psaltaren 104:24)
Bön
Gud,
vi drömmer om
ett lyckligt liv,
en levande planet,
att få vara den vi är,
en rättvis värld,
fred och frihet.
Ge oss fantasi och mod att göra detta möjligt.
Amen
Scoutens bön
Livets Gud, som söker alla,
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla,
är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen,
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag.
Amen
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Morgonsamling: Drömmen om ett lyckligt liv
Inledning
Drömmen om ett lyckligt liv är olika för varje person. Det som är lycka för mig kan vara lycka för
någon annan men det behöver inte vara det. Idag skall vi fundera över vad lycka kan vara.
Dagens citat
•
•
•
•
•

”Lycka är inte att ha allt, lycka är att vara nöjd med det man har.” Okänd
“Också barn kan ha dåliga dagar, skillnaden är inte att de försöker dölja det.” Anne Swärd
”Herre Sebaot, lycklig den som förtröstar på dig.” Ps 84:13
“The most worth-while thing is to try to put happiness into the lives of others” Baden-Powell
”En scout möter svårigheter med gott humör.” Scoutlagen §5

Är det något citat du tycker särskilt mycket om? Dela gärna varför.
Samtala om
•
•
•
•
•
•

Vad tycker du lycka är?
När var du lycklig senast?
Hur länge varar lycka?
Måste vi vara lyckliga?
Har vi misslyckats om vi inte är lyckliga?
Hör lycka och rikedom ihop?

Värderingsövning
1.

Heta stolen: Stå/sitt i en ring, med en extra plats någonstans. Om du håller med om
påståendet byter du plats och om du inte håller med står/sitter du kvar.

2.

Stå på linje: Markera upp en linje där ena änden innebär håller helt med och den andra håller
absolut inte med. Däremellan är det en skala.

•
•
•
•
•
•
•

Lycka är att vara rik
Man måste våga misslyckas för att kunna lyckas
Det är viktigt att ha drömmar för sitt liv
Lycka är att vara känd
När allt är perfekt i mitt liv så kommer jag vara lycklig
Det är viktigt att veta vilka som är mina grundvärderingar
Välj något/några citat från morgonsamlingen som påstående

Gud och livet
I reklam och sociala medier är det lätt att få intrycket att vi blir lyckliga genom att äga saker och vara
rika. Men är det så egentligen eller blir vi lurade? Jesus visar istället på en annan väg där det
viktigaste är att leva tillsammans med Gud som är så otrolig stor och som väljer att älska lilla mig. Det
är det egentligen omöjligt att förstå, istället får jag lita på att så är det. Att kunna lägga varje dag i
Guds händer och lita på att han är med mig, det är mer värt än all rikedom.
Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla
skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din
skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. (Matt 6:19-21)
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Bön
Gud,
vi drömmer om
ett lyckligt liv,
en levande planet,
att få vara den vi är,
en rättvis värld,
fred och frihet.
Ge oss fantasi och mod att göra detta möjligt.
Amen
Scoutens bön
Livets Gud, som söker alla,
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla,
är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen,
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag.
Amen
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Morgonsamling: Drömmen om fred och frihet
Inledning
Åh vad vi vill ha fred! Drömmen om att det var fred på hela jorden och att ingen dum makthavare
startade krig vore fantastisk. Tänk om alla ändå kunde få leva i frihet. Idag får vi tillsammans jobba
med våra tankar och vårt hopp om fred och frihet.
Dagens citat
•
•
•

“When the power of love overcomes the love of power the world will know peace.” Jimi
Hendrix
”Fred börjar med ett leende.” Moder Teresa
”Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er:
älska era fiender och be för dem som förföljer er.” Matt 5:43-44

Är det något citat du tycker särskilt mycket om? Dela gärna varför.
Samtala om
•
•
•

Känner du någon som kämpar för fred och frihet?
Finns det något du och jag kan göra för att få leva i fred och frihet?
Är det någon skillnad på fred och frid?

Värderingsövning
1.

Heta stolen: Stå/sitt i en ring, med en extra plats någonstans. Om du håller med om
påståendet byter du plats och om du inte håller med står/sitter du kvar.

2.

Stå på linje: Markera upp en linje där ena änden innebär håller helt med och den andra håller
absolut inte med. Däremellan är det en skala.

•
•
•
•
•
•

Jag undviker alltid konflikter om jag kan
Ibland är det nödvändigt med våld
Att få negativ uppmärksamhet är bättre än ingen uppmärksamhet alls!
Det finns åsikter som inte borde tolereras
Det skulle vara enklare om alla tänker lika
Välj något/några citat från morgonsamlingen som påstående

Gud och livet
Gud är fredens Gud. När Gud kom till jorden föddes Jesus i ett stall i en fattig familj. Det är ganska
annorlunda mot hur våra blivande kungar och drottningar tas emot när de kommer till världen. Jesus
blev heller ingen stor och mäktig kung med massor av soldater kring sig som skulle skapa fred, istället
valde han ut tolv lärjungar, människor lika dig och mig, och så talade han om en fred som inte är av
den här världen. Vad tror du Jesus menade med det?
Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och
tappa inte modet. Joh 14:27
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Bön
Gud,
vi drömmer om
ett lyckligt liv,
en levande planet,
att få vara den vi är,
en rättvis värld,
fred och frihet.
Ge oss fantasi och mod att göra detta möjligt.
Amen
Scoutens bön
Livets Gud, som söker alla,
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla,
är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen,
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag.
Amen
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Morgonsamling: Drömmen om en rättvis värld
Inledning
Fy vad orättvist! Det har vi nog sagt alla någon gång, men hur orättvist är det inte i världen!? Ibland
drömmer vi nog om att allt var rättvist, men vad skulle krävas för att det skulle bli så? Idag fördjupar
vi oss i temat rättvisa.
Dagens citat
•
•
•

•
•
•
•

”En scout känner ansvar för sig själv och andra.” Scoutlagen §7
"Om du är neutral i situationer med orättvisa har du valt förtryckarens sida." Desmond Tutu.
“Jag klagar över våldet men får inget svar, jag ropar högt, men det finns ingen rättvisa.” Job
19:7
”There is enough for everyone´s need, but not enough for everyone´s greed.” Mahatma
Gandhi
“Det är att göra en god gärning utan att tänka på att det är en god gärning.” Nalle Puh
”Rättvisa kommer inte att skipas förrän de som inte berörs är lika upprörda som de som
berörs.” Benjamin Franklin
”Rättvisa kan inte bara vara för den ena sidan, utan måste vara för båda.” Eleanor Roosevelt

Är det något citat du tycker särskilt mycket om? Dela gärna varför.

Samtala om
•
•
•

Har du blivit orättvist behandlad? Hur kändes det?
Kan du ge några exempel på situationer där folk blir orättvist behandlade?
Är det några saker vi kan göra för att världen ska bli mera rättvis?

Värderingsövning
1.

Heta stolen: Stå/sitt i en ring, med en extra plats någonstans. Om du håller med om
påståendet byter du plats och om du inte håller med står/sitter du kvar.

2.

Stå på linje: Markera upp en linje där ena änden innebär håller helt med och den andra håller
absolut inte med. Däremellan är det en skala.

•
•
•
•
•
•
•
•

En person kan förändra världen
Världen är rättvis
Det går att uppnå en rättvis värld i praktiken
Jag behöver förändra mitt liv för att vi ska närma oss en rättvis värld
Demokrati är vägen till en mer rättvis värld
Välj något/några citat från morgonsamlingen som påstående
Eftersom världen är orättvis kan det inte finnas en rättvis Gud
Det kommer alltid att finnas fattigdom
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Gud och livet
Jesus var verkligen en person som gjorde saker annorlunda och det retade många. Han umgicks med
fattiga och människor som behövde hjälp och de flockade sig runt honom. Och just det här är typiskt
för Gud, Gud väljer ut det som världen ratar. Gud vänder upp och ner på det mesta och är alltid på de
fattigas, de som behandlas orättvist och de utstöttas sida. Att vara kristen och följa Jesus innebär
därför att kämpa för en rättvis värld för alla. Den kampen kämpar vi som tur är inte ensamma, Gud
går med oss.

Bön
Gud,
vi drömmer om
ett lyckligt liv,
en levande planet,
att få vara den vi är,
en rättvis värld,
fred och frihet.
Ge oss fantasi och mod att göra detta möjligt.
Amen
Scoutens bön
Livets Gud, som söker alla,
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla,
är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen,
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag.
Amen
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Morgonsamling onsdag 3 augusti 2022
Drömmen om att få vara den jag är
Inledning
Varför får man inte bara vara som man är? Det är en textrad på en sång och hur många gånger
känner vi inte att det är just så det är. Jag vill vara den jag är men tycker kanske inte att jag duger,
eller så känner jag att jag och min personlighet inte passar in i ett visst sammanhang. Idag får vi
hjälpas åt att klura på hur vi ser på oss själva och på varandra.
Samtala om
•
•

Hur gör vi för att alla, både du och jag kan våga vara oss själva?
Hur tror du Gud ser på dig?

Dagens citat
•
•
•
•
•
•
•

”Låt inte oljudet av andras åsikter dränka din inre röst”. Steve Jobs
”Var en första klassens version av dig själv, inte en andra klassens version av någon annan”.
Judy Garland
“Du är dyrbar för mig, jag ärar och älskar dig.” Jes 43:4a
”Ingen kan få dig att känna dig mindre värd utan ditt samtycke.” Eleanor Roosevelt
”En scout söker sin tro och respekterar andras.” Scoutlagen §1
Ingen får diskrimineras utifrån kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. -Ur diskrimineringslagen
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. -Ur
barnkonventionen

Är det något citat du tycker särskilt mycket om? Dela gärna varför.
Värderingsövning
1.

Heta stolen: Stå/sitt i en ring, med en extra plats någonstans. Om du håller med om
påståendet byter du plats och om du inte håller med står/sitter du kvar.

2.

Stå på linje: Markera upp en linje där ena änden innebär håller helt med och den andra håller
absolut inte med. Däremellan är det en skala.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det är bra att ha någon att se upp till
Alla känner sig ensamma ibland
Andra människor i omgivningen påverkar om jag kan vara den jag är
Alla människor kan vara osäkra
Det finns människor som inte får vara den som dom är
I en del sammanhang är det enklare att vara den som jag är
Välj något/några citat från morgonsamlingen som påstående
Ibland vill jag vara någon annan än mig själv
Det är viktigt för mig vad andra tycker och tänker om mig
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Gud och livet
Jesus berättar en liknelse om en kille som ville sticka hemifrån (Lukas15:11-32). Han fick med sig sin
del av det han skulle ärva och drog iväg. Det gick inte så bra för honom. Han slösade bort hela
förmögenheten på ett liv i utsvävningar. Vi kan tänka oss att han hade massa pengar, ville imponera
på andra, arrangerade fester, hängde med rika och populära och köpte allt han ville ha. Men sen var
det tomt i plånboken och Jesus berättar att killen blev hungrig men ingen vill hjälpa honom och till
slut fick han jobb med att vakta grisar. Från att ha varit jättepopulär hade han nu nått botten. Sen
berättar Jesus att det hände något med killen: ”Då kom han till besinning”. Det betyder att han kom
till sig själv, han vågade vara sig själv, stå upp för den han var och inte försöka vara någon annan. Det
blev vändpunkten för killen och även om han skämdes över allt han hade gjort tog hans pappa emot
honom med öppna armar och det blev stor glädje och fest hemma. Så som pappan tog emot sin son
möter Gud oss också. Vi behöver inte försöka vara någon annan än den vi är. Vi får vara oss själva, för
Gud har skapat oss och älskar oss.
Bön
Gud,
vi drömmer om
ett lyckligt liv,
en levande planet,
att få vara den vi är,
en rättvis värld,
fred och frihet.
Ge oss fantasi och mod att göra detta möjligt.
Amen
Scoutens bön
Livets Gud, som söker alla,
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla,
är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen,
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag.
Amen
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Morgonsamling lördag 6 augusti 2022
Hemresedagen
Inledning
Idag ska vi avsluta Jamboreen och lämna den här platsen för att återvända till dit vi kom ifrån. Nu
väntar något annat, kanske mera sommarlov, nya äventyr, eller en vardag hemma.
Samtala om
•
•
•
•
•
•
•

Vad har jag lärt mig?
Vad vill jag fortsätta drömma om?
Är det något dagstema som har berört mig på ett särskilt sätt? Varför?
Vad har varit viktigt för mig?
Nämn tre fina saker som har hänt på lägret.
Vem är jag nu efter den här lägerveckan?
Har jag lärt känna några nya under lägret?

Gud och livet
Tänk att Gud som har skapat galaxer och stjärnor och djur och alla människor bryr sig om mig! Det är
något som är bra att veta när vardagen kommer: Jag går aldrig ensam. Gud går med mig i vardagen, i
allt som ligger framför. Gud vill vara min vän, och ge mig hopp och tröst.
Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder
och räddar dig med min hand. (Jesaja 41:10)
Bön
Gud,
vi drömmer om
ett lyckligt liv,
en levande planet,
att få vara den vi är,
en rättvis värld,
fred och frihet.
Ge oss fantasi och mod att göra detta möjligt.
Amen
Scoutens bön
Livets Gud, som söker alla,
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla,
är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen,
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag.
Amen
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