LEDARHANDLEDNING
LEVA – INTE BARA ÖVERLEVA
ETT SPEL TILL FASTEKAMPANJEN 2018

Att människor behöver mat, vatten och någonstans att sova för att
överleva vet vi redan. Men vad behöver vi för att leva och inte bara
överleva? Och hur är det egentligen att bo i ett flyktingläger?
Välkommen till Fastekampanjen 2018 – Att resa sig starkare!

INTRODUKTION
De flesta vet vad människor behöver för att överleva, men kunskapen om det psykosociala arbetet är inte
lika väl spritt. När människor på flykt kommer till ett flyktingläger är det psykosociala arbetet otroligt viktigt
för deras liv och välmående. Det första som händer när människor kommer till ett flyktingläger är att de får
akut stöd i form av mat, vatten och tak över huvudet. Men sedan behöver de mer hjälp, för att leva innebär
mer än att ha mat på sin tallrik och ett tak över huvudet. Svenska kyrkans internationella arbete är experter
på just precis detta, det psykosociala arbetet som ger människor en mening i tillvaron trots hemska omständigheter. Ett exempel är i Sydsudan där det finns stora flyktingläger där Svenska kyrkan hjälper barn att få gå
i skolan och ha fritidsaktiviteter, och deras föräldrar får möjligheten att skaffa egna inkomster för att dryga
ut matransonerna de får från lägret. En viktig del i arbetet är att människor får skapa och bli del av sociala
nätverk där de kan få stöttning och hjälpa andra.
I en tillvaro av kaos och där planer görs för en dag i taget blir det viktigt att tänka långsiktigt. Katastrofinsatser kan inte handla om endast överlevnad dag för dag utan kräver långsiktiga insatser för människors välmående. Det handlar om att hitta mening med livet och tillvaron, och att människor få vara med i aktiviteter
och beslut som påverkar deras liv. Psykosocialt arbete handlar om att få människor att resa sig starkare ur de
svåraste situationerna.
Här kan du läsa mer om vad Svenska kyrkan gör i arbete med katastrofinsatser.
Svenska kyrkans fastekampanj pågår från 11 februari till 25 mars. Målet för kampanjen är att samla in pengar
till Svenska kyrkans internationella arbete. Som kyrka har vi ett tydligt uppdrag att stå upp för människor
som lider. Vi tror att Gud har skapat varje människa jämlik och att människovärdet är okränkbart. Vi behöver
stötta kyrkor och organisationer som arbetar för utsatta människor i världen. Därför krävs insamling och
engagemang i alla församlingar.
Läs mer om fastekampanjen 2018 i årets kampanjtidning!
Nyheter, stöd, material, aktivitets- och insamlingstips hittar du här.
Om materialet
Ledarhandledningen riktar sig till dig som är ledare och vill göra aktiviteter som är kopplade till fastekampanjen
och utgår från memoryt som är årets barnmaterial. Passen är anpassade för barn i åldrarna 6–10 år. Det kan
vara söndagsskolan, med juniorgruppen, på ett läger eller i något annat sammanhang. Samlingarna är anpassningsbara till olika åldersgrupper och målgrupper. Du som ledare kan bäst avgöra vad som passar för just din
grupp. Materialet är utvecklat av Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkans internationella arbete.
Ledarhandledningen hör ihop med memoryt Leva – inte bara överleva. Memoryt kan ni beställa här. Ledarhandledningen är uppdelad i fyra block. I memoryt finns nio par. Dessa nio par tar upp alla delar av arbetet på
ett flyktingläger, de akuta insatserna såväl som det psykosociala arbetet. I block 2, 3 och 4 hittar ni förklarande
texter till varje memorypar. Har ni exempelvis en söndagsskolegrupp och vill lägga ihop paren till ett antal träffar är förslaget att använda de fyra olika blocken. I blocken är par med teman som går att prata om samtidigt
ihoplagda. Självklart kan ni prata om paren var för sig och koppla ihop dem som ni vill också! Texterna som
introducerar paren är skrivna för att kunna läsas upp i en barngrupp, eller användas som grund för berättande. I
materialet finns även sex andakter som går att använda fristående såväl som till blocken. Andakterna hittar du
sist i materialet.

BLOCK 1
I första blocket är tanken att ni kan börja prata om den övergripande tematiken för fastekampanjen. Vem flyr
och varför? Vad händer när man kommer till ett flyktingläger? Och kan man leva ett normalt liv där? Utgå
gärna från texten på memoryt för att introducera barnen till temat och prata om hur de tror att det är på ett
flyktingläger. Koppla gärna till hur människor bor, var de får mat ifrån och vad människor gör på dagarna. När ni
har börjat prata om temat och barnen har fått komma med egna idéer kan ni introducera Kafi Mousa Ibris, en
barnskötare på en förskola på ett flyktingläger i Sydsudan.
Kafi Mousa Ibris (som är med i memoryt)
För några år sedan skapades ett helt nytt land i
Afrika. Sudan delades upp i Sudan och det nya landet
Sydsudan. Där bodde Kafi. Men när man skapade det
nya landet blev många arga och det blev bråk och krig
mellan de som ville bo i det nya landet och de som
tyckte att man inte skulle skapa ett nytt land. Kafi
och hans familj var då tvungna att fly, till fots. De gick
på dagarna och på nätterna sov de under träd. När
Kafi och hans familj flydde kunde de inte ta med sig
så många saker men deras husdjur, en apa, fick följa
med.
Nu har Kafi bott i flyktinglägret, som heter Pamir, i
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sex år och känner sig trygg där. Han är 25 år gammal
och jobbar som barnskötare på en förskola, alltså som
en förskolelärare ungefär. Där går det nästan 140 barn som precis som på en förskola i Sverige får leka, gunga,
måla, och en massa annat. Barnen får komma hemifrån och behöver inte tänka på de hemska sakerna som de
har varit med om på ett tag. På förskolan kan barnen vara trygga, och samtidigt berätta hur de mår exempelvis
genom att måla. Kafi tycker mycket om att jobba med barnen men han tycker att de borde få fler mellanmål.
Man blir trött av att leka.
Eftersom Kafi jobbar får han lite extra pengar som han kan använda till att köpa mat och kläder till sig, sin fru
och son. Men också till Kafis föräldrar och alla hans sju syskon. Kafi säger såhär: ”I vår kultur är det naturligt att
dela med sig och hjälpas åt”.
Kafi bor med sin familj och en son som föddes på flyktinglägret. Han har ett jobb och lever ett ganska vanligt
liv, men på vissa sätt märks det att han bor på ett flyktingläger. Varje månad får Kafi och hans familj en matranson, precis som alla andra i lägret. Och Kafi vill helst börja på universitetet och bli läkare, men eftersom han bor
på ett flyktingläger är det svårt för honom. Några få personer får hjälp så att de kan börja på universitetet som
ligger i huvudstaden, men inte alla som vill.
Nu har vi fått träffa Kafi som bor i Sydsudan. Han jobbar som sagt med en massa barn som är lika gamla som
ni. De målar, gungar, leker med rockringar, skrattar och gråter, har roligt och tråkigt. Precis som ni.
Aktivitetsförslag
Memory
Under första träffen med fastekampanjen är det perfekt att spela memory för första gången. Börja med att
måla på de tomma rutorna och hjälp barnen att skriva om de inte själva kan det. Vad tycker barnen att människor behöver för att leva? Mer instruktioner till själva spelet kommer med memorybrickorna.
Om barnen i gruppen är lite äldre, eller om ni har spelat memoryt flera gånger finns det möjligheter att utveckla spelet. Här finns ett förslag på hur du kan utveckla spelet för barnen. Kanske kommer även barnen på egna
regler?
Vissa kort är lite speciella och får man upp två av dem som hör ihop måste man utföra specialuppdrag för att få
behålla korten. Får du upp paret med en toalett måste du snabbt springa och tvätta händerna. Om du får paret
med två människor som håller handen får du krama någon av spelarna eller hålla någon i handen. Får du bilden
med mat får du berätta vilken som är din favoriträtt. Får du kortet med en skolbok får du berätta något som
du har lärt dig för de andra. Om du får ett par som någon av er har ritat måste du ställa dig upp och springa ett
varv runt spelplanen och alla spelarna.

BLOCK 2
Trygg och säker
Många som flyr från sina hem gör det för att de inte känner sig trygga eller
säkra. Huda Saudi är en tjej som flydde till ett flyktingläger i Sydsudan.
Hon fick gå i nästan en hel vecka för att komma dit. När hon kom fram sa
hon så här: ”Jag är trött med här känner jag mig säker”.
När man bor i ett land är det landets skyldighet att se till att invånarna i
landet är trygga och säkra. Vilka gör att vi i Sverige är trygga? Till exempel
har vi poliser som hjälper oss så att vi ska kännas oss säkra. Men när man
flyr från sitt land och blir en flykting har inte något land längre ansvaret
för att man ska vara trygg och säker. För att människorna som kommer till
lägren ska känna sig trygga och säkra så är det första som händer när de
kommer dit att de registreras. Då får de ett plastarmband som visar att de
får bo där. Om det kommer ensamma barn som inte har med sina föräldrar får de en ny familj med fosterföräldrar för att de ska känna sig tryggare.
Tak över huvudet
Att ha ett tak över huvudet är superviktigt. Speciellt om man bor i ett väldigt kallt land som vi gör, eller om man
bor i ett väldigt varmt land där solen är stark. I flyktinglägren i östra Afrika kan det bli supervarmt på eftermiddagen, och samtidigt väldigt kallt på natten. Därför får de som bor på flyktinglägren ett tält när de kommer dit.
Har ni sovit i tält någon gång? Hade ni velat bo i ett tält? Många bygger också sina egna hus av lera och annat
byggmaterial som finns i närheten. Tänk att bygga ett hus själv!
Energikällor
Till ledaren: Släck lamporna när ni berättar om den här delen. Använd värmeljus eller ficklampor som belysning.
Hur skulle det vara om vi inte hade lampor inomhus? Tänk vad mörkt det skulle bli! Så är det för många familjer som bor i flyktinglägren. Alla har inte tillgång till elektricitet så att de kan laga mat och tända lampor. Det
betyder också att barnen inte kan göra sina läxor när det är mörkt ute. Vissa har bara lampor i några timmar om
dagen och vissa har inga lampor alls. Tänk att inte ha elektricitet hela dagarna? Hur lagar man mat då? I Sverige
lagar vi oftast mat på en spis med elektricitet, men i många länder hämtar människor ved för att elda så att de
kan laga mat. När det bor jättemånga människor på samma plats, och om det samtidigt är väldigt torrt kan det
vara svårt att hitta tillräckligt mycket ved till alla. Och träden behövs till skugga och odling också. Därför hjälper
Svenska kyrkan till med att dela ut andra energikällor som gasspisar och solpaneler. Har ni sett en solpanel
någon gång? Det finns här i Sverige med. Om ni har varit ute när solen skiner mycket någon dag vet ni att det
blir varmt av solens strålar. Den värmen betyder att det finns en massa energi i solens strålar. Solpanelerna gör
så att man kan använda energin från solen till lampor och andra elektriska apparater. Coolt va?
Aktivitetsförslag
Kojbygge
I en grupp med lite yngre barn passar det väldigt bra att bygga kojor efter detta blocket. För att vara trygg och
säker, och ha tak över huvudet behöver man ha någonstans att bo. I flyktinglägren får man ofta ett tält, men
många bygger också egna hus. Låt barnen använda det material som finns tillgängligt, kuddar, stolar, flyttkartonger med mera. Finns möjligheten går det självklart bra att vara utomhus.
Orättvisa cirklar
Denna aktivitet lämpar sig bättre för något större barn och är ett sätt att introducera orättvisa förutsättningar
för barnen. Målet är att tillverka så många cirklar som möjligt, och så jämna som möjligt. Barnen får tävla i lag
där ett av lagen har tillgång till flera saxar och en mall för en perfekt rund cirkel. Ett annat lag har bara tillgång
till en sax, men ingen mall. Den sista gruppen får varken sax eller mall. Utsätt sedan en tid för cirkelklippningen,
cirka 5 minuter beroende på gruppernas storlek och ålder. När tiden har tagit slut kan ni jämföra cirklarna och
räkna hur många varje grupp har gjort. Prata sedan om hur det kändes, var det en rättvis tävling? Hade alla
samma förutsättningar att klippa cirklarna? Koppla tävlingen till hur världen ser ut. Har alla människor samma
förutsättningar för att göra saker?

BLOCK 3
Vatten och toalett
Hur många av er har en toalett hemma? I flyktinglägren världen över
har de flesta inte en toalett i sitt hus eller där de bor utan måste dela
toalett med andra som bor i närheten. Att ha tillgång till vatten är livsviktigt för människor. Utan vatten kan vi inte tvätta oss, tvätta kläder,
laga mat eller dricka. Men vattnet måste vara rent med. Om vattnet
inte är rent kan människor bli sjuka av att dricka det. Vi här i Sverige
behöver bara gå till en vattenkran för att hitta rent vatten, men för dem
som bor i ett flyktingläger kan det vara svårare. Där måste många gå
långt för att hämta vatten, och sen bära allt tillbaka hem. De flesta som
behöver göra det är kvinnor och barn. En del barn kan inte gå i skolan
för att de måste hjälpa till med att hämta vatten till sina familjer.
Tillräckligt med mat
Alla som bor på flyktinglägren får matpaket för att överleva. I lägren
i Sydsudan består matpaketen av majs, durra, olja och salt. Durra är
ett sädesslag som används mycket i Afrika och Asien, det är faktiskt
det man odlar mest i Sudan. Man kan säga att durra är ungefär som
vete för oss här i Sverige. Kolla nästa gång ni är i affären och handlar
mat så har de säkert durramjöl där. Vad tror ni att man kan göra av de
här matpaketen? Vad hade ni velat få i ett matpaket?
De barn som kommer utan sina föräldrar till flyktinglägren får lite extra hjälp av en organisation som Svenska kyrkans stödjer. Bland annat
får de lite extra mat. Många andra jobbar lite extra för att kunna köpa
fisk, kött eller någon annan typ av mat. Att bara äta durra och majs
blir nog lite tjatigt annars, eller vad tror ni?
Frisk och kry
Många som kommer till flyktinglägren har gått i fler dagar för att komma dit. De
har ofta inte haft så mycket mat eller dricka, och har fått gå trots att det har varit
jättevarmt. Därför är de ofta väldigt trötta och hungriga när de kommer till flyktinglägren. I flyktinglägren delas det ut hygienpaket med saker som man behöver för att
hålla sig ren och frisk. Eftersom det bor så många människor på samma plats måste
man också lära sig hur man ska göra för att inte sprida sjukdomar. Då är det jätteviktigt att kunna tvätta händerna och ha rent vatten.
Aktivitetsförslag
Vattenåtgång
Många som bor i flyktingläger måste gå långt för att hämta vatten. Tänk om vi skulle behöva gå så långt för att
hämta vårt vatten? I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Det ska vi nu försöka illustrera för barnen. Förbered genom att ta fram lämpliga tyngder, det kan vara vägda stenar, vikter eller
mjölkpaket. Låt barnen känna på hur mycket ett kilo väger (det vill säga ett mjölkpaket). Låt dem gärna gå lite
med vikten. Det är inte jättetungt. Förklara sedan att vi i Sverige använder ungefär 140 gånger så mycket vatten, varje dag. Låt barnen känna skillnaden på hur mycket ett kilo väger och exempelvis två eller tre kilo. Tänk
om vi skulle behöva bära alla 140 mjölkpaket var varje dag?
Vi använder en massa vatten i vår vardag utan att vi tänker på det. Genomsnittet för förbrukat vatten är som
sagt 140 liter per person men det är bara till hygien, dricka, tvätt, matlagning, sanitet med mera. Om ni vill kan
ni förklara för barnen hur många mjölkpaket vatten det går åt till maten vi äter. Förklara att en del av vattnet
kommer från regn, men att en del av vattnet måste vi ta från marken och vattna med jättestora vattenspridare
och bevattningssystem. Använd exempel på nästa sida och låt barnen gissa hur många mjölkpaket som behövs
för att exempelvis spola en toalett, eller producera ett glas mjölk.

Badkar: 150 liter
Ett glas mjölk: 255 liter
1 kg nötkött: 15 415 liter
1 kg potatis: 287 liter
En påse chips á 300 g: 312 liter
En chokladkaka á 100 g: 1700 liter
En toalettspolning: cirka 3 liter (2 eller 4 beroende på om det är snålspolning eller ej)
Dusch 5 min: 60 liter
Ett par jeans: 8000 liter
En bomullströja: 2500 liter
Ambulanskull
Har ni tillgång till en större lokal kan ni leka ambulanskull. Placera ut en matta som är sjukhuset och välj sedan
några av barnen som, förslagsvis tillsammans med en ledare, är ambulanser. Ett av barnen ska sedan springa
runt och kulla de andra barnen. Har man blivit kullad en gång ska man hålla en hand där som ett plåster,
likadant andra gången man blir kullad. Den tredje gången man blir kullad måste man sätta sig ner och behöver då bli hämtad av ambulansen och tagen till sjukhuset. Ambulanserna jobbar i par och bär iväg de skadade
till sjukhuset (mattan). Det är då viktigt att låta som en ambulanssiren med. När den skadade patienten har
kommit till sjukhuset måste hen sitta där och långsamt räkna till 20 innan hen är frisk och kan springa därifrån.
Är barnen lite yngre, eller behöver ni förenkla leken av någon annan anledning? Uteslut då delen med plåster.
Barnen får då sätta sig ner direkt när de blir tagna utan att behöva använda händerna som plåster.

BLOCK 4

Utbildning
Många av de som kommer till flyktinglägret har inte kunnat gå i skolan innan. Inte ens de vuxna. Det har
varit krig i området så länge att det har varit svårt att få material och lärare till skolarna. Därför går till och
med vuxna i skolan på flyktinglägren. I Sudan går bara ett av fyra barn i skolan. Men i flyktinglägren finns det
skolor och många barn tycker att de känns tryggare och bättre än skolorna de gick i hemma. Svenska kyrkan
stödjer flera skolor i flyktinglägren.
Tycker ni om att gå i skolan och förskolan? Många av barnen i flyktinglägren drömmer om att få gå i skolan
länge och lära sig en massa saker så att de kan jobba som läkare eller ingenjörer när kriget är över.
Försörjning
Vad behöver man för att kunna köpa mat och kläder? Just det, man behöver lite pengar. Och då behöver man
jobba. Precis som de flesta vuxna i Sverige jobbar på dagarna så jobbar många människor i flyktinglägren
med. På så sätt får de lite pengar för att köpa mat och kläder, och sen får de göra något som de tycker om
på dagarna. Många flyktingläger har funnits så länge på samma plats att de är som små städer med frisörer,
skräddare, affärer och cykeltaxi. Svenska kyrkan hjälper människor så att de kan börja jobba. Nu ska ni få
träffa Hawa som jobbar med att sy kläder!
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Hej! Jag heter Hawa och jag är 26 år gammal. Jag var för fler år sedan tvungen att fly från mitt hem för att
det var farligt att stanna där. Nu bor jag i ett stort flyktingläger med alla mina sex barn. Många vuxna här har
aldrig fått lära sig att räkna eller skriva men jag har fått gå i skolan sedan jag kom hit. Kyrkan hjälpte mig så
att jag fick lära mig läsa, räkna och sy. Jag fick en egen symaskin så nu kan jag jobba med att sy kläder. Det är
jättekul! Här måste alla barn som går i skolan ha en speciell skoluniform, och det är precis sådana jag syr. Och
sen syr jag kläder till min familj med såklart. När jag säljer kläder till andra får jag lite betalt. De pengarna
använder jag till att köpa mat eftersom matpaketet vi får här inte är så stort.
Samarbete och organisering
Har ni hört det här långa krångliga ordet, psykosocialt arbete? Det handlar om att människor ska må bra och
trivas. Om man har varit med om jobbiga saker kan det kännas lättare om man får prata med andra personer
om det. Eller bara vara tillsammans och hitta på något helt annat. Därför hjälper Svenska kyrkan till i flyktinglägren så att människor ska få träffa andra, prata och leka tillsammans. Kommer ni ihåg Kafi (Block 1)?
Han jobbar på en förskola så att barn ska få träffa andra barn och leka. Bra va?

Du kan hjälpa till!
Nu har vi pratat om en massa olika saker som händer i ett flyktingläger och om hur människor har det i
andra länder. Alla har det inte lika bra som vi har det här i Sverige. Men vi här kan hjälpa dem. Svenska kyrkan
hjälper människor som har det svårt, till exempel dem som måste fly från sina hem och bo i flyktingläger.
Genom att ge pengar till Svenska kyrkans internationella arbete kan vi hjälpa Kafi, Hawa och en massa andra
människor där. På så sätt kan vi som faktiskt har det väldigt bra hjälpa människor som har varit med om jobbiga saker. Det finns många sätt som ni i barngruppen kan hjälpa till. Kanske genom att baka och sälja bullar
på en av söndagens gudstjänster under fastekampanjen eller samla in gamla grejer och sälja på loppis och
låta det ni tjänar gå till fastekampanjens insamling.
Aktivitetsförslag
Memory
Plocka fram memorybrickorna igen. Ni kan nu prata om brickorna, vilka är viktigast? Be barnen att peka ut
vilka de tycker är viktigast och varför. Be dem sedan att plocka ut endast en bricka. Vilken är absolut viktigast? Går det ens att välja en enda bricka? Efter det förklarar du för dem att de kan få välja fler brickor. Vilka
väljer de då? Vad köper de om de får lite mer pengar? Förklara att vi kan hjälpa andra människor så att de
slipper välja en av brickorna. Svenska kyrkan jobbar i flyktinglägren och ger människor hjälp så att de slipper
välja en av brickorna. Genom att ge pengar till Svenska kyrkans internationella arbete kan vi alla vara med
och hjälpa människor så att de får vad de behöver för att leva – inte bara överleva.
Drama
En annan aktivitet som passar bra till det fjärde blocket är att göra ett drama. Använd förslagsvis bibeltexten
om den barmhärtige samariten (Luk 10:30-37) och sätt upp ett drama av det. Är barnen lite större kan ni
förflytta dramat till nutid och diskutera vilka som skulle kunna representera de olika karaktärerna i historien.
Vilka i dagens samhälle förväntas hjälpa till om de går förbi en skadad människa? Vem förväntas inte hjälpa
till? Var utspelar sig historian?

SEX ANDAKTSFÖRSLAG – TEMA HOPP
Andakt 1: Var en beskyddare!

Har du sett filmen Wall-E? Wall-E är en liten städrobot som lämnats kvar på jorden tillsammans med andra likadana för att städa upp det människorna ställt till och se till att jorden går att bo på igen. En efter en har de andra
robotarna slutat fungera. Wall-E är ensam kvar men han jobbar envist vidare. De människor som finns kvar bor på
ett enormt rymdskepp långt upp i rymden och livet på jorden har blivit en slags saga för dem. Med jämna mellanrum skickas spaningsrobotar ner till jorden för att se om det blivit någon skillnad, om det börjat växa liv på den
döda planeten. En av dessa spaningsrobotar är Eva. När Wall-E ser henne blir han kär och ger henne det finaste han
har, en liten växt han hittade i ett gammalt skåp och planterade om i en sko. Eva stoppar in växten i ett fack och
tar kontakt med rymdskeppet. Hon hämtas av ett litet rymdskepp och Wall-E följer med. Rymdskeppets kapten
blir jätteglad att det äntligen är dags att ge sig tillbaka till jorden men autopiloten vill inte förlora rymdskeppet
och försöker förstöra växten som är beviset för att det går att leva på jorden. Wall-E skyddar växten och blir nästan
dödad på kuppen. Till slut blir allt bra och robotar och människor återvänder till jorden för att bygga upp en ny värld
tillsammans. Den lilla växten är viktig, det förstår Wall-E. Den betyder liv och mat. Kan den leva på jorden finns det
hopp. Det är därför Wall-E skyddar den med sitt liv. Precis så kan vi människor göra. Utan växter överlever vi inte
här på jorden. Vi får ingen mat om jorden är nersmutsad. Därför är det viktigt att vi tar hand om vår värld. Vi kan
vara rädda om vår natur och våra växter, inte smutsa och skräpa ner i naturen, inte köpa prylar vi inte behöver, inte
slänga något i onödan. Genom att inte ta mer än vi behöver från naturen ger vi den chansen att växa och leva. Gud
litar på oss att vi tar hand om det han gjort, hans skapelse. Låt oss därför lova att vi alltid beskyddar liv, precis som
Wall-E. I psaltarpsalmen står det: ”Otaliga är dina verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av
vad du har skapat”. Gud har gjort så mycket mer än vi kan räkna. Och allting hänger ihop.
Bön:
Gud, din värld är fantastisk.
Så mycket fina saker så vi inte ens kan räkna dem.
Hjälp oss att ta hand om allt det fina.
Hjälp oss att inte använda mer än vi behöver.
Hjälp oss att vara som Wall-E och skydda livet.
Amen

Andakt 2: Var en bra kompis!

Du vet säkert vem Nalle Puh är, en snäll, liten björn med en mycket liten hjärna. Nalle Puh älskar honung och en
gång satte det honom i klistret rejält. Han var på morgonpromenad då han bestämde sig för att hälsa på sin vän
Kanin som bodde i en håla i marken. Kanin blev glad över att få besök och frågade om Nalle Puh var hungrig. Det
var han förstås, Nalle Puh är alltid hungrig, eller åtminstone sugen. Så Kanin bjöd på honung och Nalle Puh åt så
han höll på att spricka. När han sedan skulle krypa ut ur kaninhålan blev det tvärstopp. Han hade blivit så tjock om
magen så han kom inte ut. Ena halvan av kroppen, huvudet, satt fast utanför kaninhålan och baken och bakbenen
var kvar inne hos Kanin. Hur han är försökte kunde han inte komma loss. Så han fick hänga kvar i hålet. I en hel
vecka satt han fast. Hans kompis Kristoffer Robin kom varje dag för att läsa sagor för honom så att han inte skulle
ha tråkigt. Inte en enda gång under den veckan sa Kristoffer Robin till Nalle Puh att han fick skylla sig själv som ätit
så mycket honung. Ibland gör våra kompisar riktigt korkade saker, precis som Nalle Puh. De borde egentligen skylla
sig själva tycker vi. Men det tyckte inte Jesus. Han tyckte att alla förtjänar att ha en bra kompis som inte lämnar en i
sticket, även om man varit dum. Jesus sa: Fundera på hur du vill att andra ska vara mot dig och var likadan mot dem.
( Matt 7:12). Förlåt dem som varit dumma, även om de kanske inte förtjänar det. (Matt 6:14) Var en bra kompis, helt
enkelt. Då blir världen en snällare och bättre värld.
Bön:
Gud, vi vill verkligen bli bra kompisar för varandra.
Hjälp oss att vara så som vi vill att andra ska vara mot oss.
Hjälp oss att förlåta dem som gjort dumma saker.
Du vet att det inte är lätt.
Ibland vill man bara säga skyll dig själv och gå iväg
men då behöver vi en liten påminnelse.
För världen blir bättre när vi gör som Jesus sa.
Amen

Andakt 3: Var glad!

Nalle Puh har en kompis som heter Tiger. Han har jättesvårt att stå still. Han hoppar och skuttar hela tiden och
pratar jättefort. Ibland blir de andra alldeles trötta på honom. Men varför det egentligen? Tiger hoppar och skuttar för att han är glad. Han ser att världen är en riktigt spännande och rolig plats, full av lek och bus bara man
tittar efter.
Ibland tror jag att vi glömmer bort att vara glada. På förskolan och skolan ska man göra som fröknarna säger,
sitta still och lyssna. Bara på rasten kan man få hoppa runt, annars stör man de andra barnen. Men det finns så
mycket att vara glad för. En gång, när Jesus red in i Jerusalem på en åsna, blev folket som såg honom jätteglada.
De hoppade och skrattade, viftade med palmblad och la till och med ut sina kläder på vägen. Varför det? Jo för
att de förstod att nu kommer den kung som de hade väntat på så länge. Kungen som Gud hade lovat att skicka.
Kungen som skulle göra fred i landet och ge alla människor lugn och ro och mat för dagen (Matt 21:1-11). Man
kan förstå att det blev glada. Vad är du glad för, så glad att du vill hoppa och skutta? Berätta! Gör gärna en liten
hopp och skutt-dans av glädje!
Bön:
Gud, idag är vi så glada.
Vi vill hoppa och skutta en liten glädjebön till dig.
Vi har så mycket att vara glada för …(exempel).
Tack för att du skickade kungen Jesus till oss.
Nu vet vi att du vill att vi ska ha fred i världen
och med varandra.
Jesus har lovat att han ska vara med oss alltid, även när vi har det svårt.
Det är något att vara glad för.
Amen

Andakt 4: Var inte rädd!

Om Tiger, Nalle Puhs kompis, alltid är glad och skuttig så
är Nasse alltid rädd. Allting är farligt för en liten gris tycker
Nasse. Blåsten är otäck, till exempel. Man kan ju blåsa
bort! Nalle Puh försöker ta hand om Nasse och förklara att
världen inte är så farlig ändå. Han påminner lite om en av
Bibelns änglar då. Änglarna i Bibeln är Guds sändebud. De
kommer oftast för att berätta för människorna om det som
ska hända. Och varje gång de kommer så börjar de med att
säga ”Var inte rädd!” Änglarna ser nog inte ut som vi tror,
gissar jag. Det är därför människorna blir rädda. Men de är
ju inte farliga, även om de ser skrämmande ut. Och det är
det Puh försöker lära Nasse. Allt är inte så farligt som det
verkar först. Ibland måste man vara modig och testa ändå.
Maria, Jesus mamma, var en människa som vågade testa.
Hon vågade lyssna på den kusliga ängeln och säga ja även
om hon var rädd. När ängeln berättade att hon skulle få en
liten pojke som skulle få heta Jesus litade hon på budskapet
trots att det faktiskt verkade omöjligt. (Luk 1: 26-28).
Bön:
Gud, ibland behöver vi våga,
trots att vi är rädda;
precis som Maria.
Hjälp oss att lyssna när du
vill säga något till oss
och våga göra det du vill för att världen ska bli lite snällare.
Amen

Andakt 5: Var dig själv!

Det var en gång en prinsessa som satt inlåst i ett slott, vaktad av en eldsprutande drake. Hon var söt, med
rött hår och vacker grön klänning på dagen men varje kväll när solen gick ned förvandlades hon till ett grönt
träsktroll, en varelse som alla i landet avskydde och var rädda för. Hon och hennes föräldrar hade fått höra att
en gång, när hon träffade sitt livs kärlek, skulle hon förvandlas för gott till den hon egentligen var. En dag kom
Shrek, ett annat träsktroll, och befriade henne, tillsammans med sin bästa vän, Åsnan. Fiona och Shrek blev ett
par. Han var hennes livs kärlek visade det sig och förvandlingen skulle ske. Men det märkliga var att hon inte
förvandlades till flickan Fiona utan till träsktrollet Fiona. Det var hennes verkliga jag!
Ofta drömmer vi om att bli någon annan, bli lika kompisen som är så bra på allting. Men hur kul vore det egentligen om alla vore likadana? Nej, Gud vill att alla människor ska vara olika. Han har gjort oss perfekta, precis
som vi är. Vi behöver inte bli någon annan för att vara rätt. Vi behövs just för att vi är vi. Det finns en uppgift just
för oss i Guds värld. Så var dig själv! Gud vill det.
Bön:
Gud, vi är bra på vissa saker och mindre bra på andra.
Någon är lång och smal
och en annan är liten och rund.
Vi är alla olika,
just för att du bestämt det,
och vi behövs allihop med våra olikheter.
Hjälp oss att våga vara oss själva och
hjälp oss se det spännande i allas olikheter.
Amen

Andakt 6: Var nyfiken!

En gång kom Nalle Puh till Kristoffer Robin och frågade om han ville följa med på en expotition till Nordpolen? Nej, det heter inte expotition. Det heter expedition, svarade Kristoffer Robin, och förresten är det långt
till Nordpolen. – Hur vet du det om du inte har varit där frågade Puh? – Nej, det är ju sant. Det vet jag ju inte,
svarade Kristoffer Robin. Och så gav de sig av på expotition.
Det finns så mycket att upptäcka i världen. Så mycket spännande människor, länder och saker. Men oftast vågar
vi inte ge oss av för att titta närmare på det som finns där borta. Vi vet alldeles för mycket egentligen. Och när
vi tror att vi vet blir vi inte nyfikna. Tänk vad mycket vi missar då! Tänk om vi skulle släppa mobilen och datorn
och gå ut på expotition. Vad hittar vi då? Gud har gjort en spännande värld som bara väntar på att få upptäckas,
bara vi vågar vara nyfikna. Prova till exempel att gå på expotition i kyrkan! Vad är det finaste du hittar? Vem har
byggt kyrkan? Vilka träffar du där? Vilken del av kyrkan tycker du mest om? Finns det något du undrar vad det är
för något? Våga fråga!
Bön:
Tack för din värld med så många spännande saker att upptäcka.
Vi vill gå på upptäktsfärd och upptäcka nya saker varje dag.
Tack för kyrkan och för de människor som byggt den.
Tack för spännande mäniskor vi möter på vår expotition.
Och kanske att du följer med så att vi kan upptäcka tillsammans?
Välkommen!
Amen

ANDRA AKTIVITETER I SAMBAND MED FASTEKAMPANJEN
LIVSLOPPET – TIPSPROMENAD
På www.svenskakyrkansunga.se/fastekampanjen finns en tipspromenad riktad till barn med frågor som
handlar om fastekampanjens tema. Till exempel kan de användas i samband med livsloppet, en populär
församlingsaktivitet under fastekampanjen. Livsloppet är en tipspromenad där deltagarna får betala en
startavgift som oavkortat går till kampanjen. På hemsidan http://internwww.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/livsloppet finns frågor både för vuxna och för barn. Variationer på livsloppet kan vara löpning
eller skidåkning beroende på väder, eller kanske en tipsorientering. En annan trevlig idé är att samarbeta med
närliggande församlingar och låta loppet gå mellan kyrkor eller församlingshem.
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SVENSKA KYRKANS UNGA
Vi är en rörelse av barn och unga i Svenska kyrkan. Som kristna tycker vi att det är
självklart att alla människor ska få leva ett bra liv, oavsett var på jorden de bor.
Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se.

SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE
Alla människor har rätt att leva ett bra liv utan hunger och
fattigdom. Svenska kyrkans internationella arbete stöder
människor som behöver hjälp i över 40 länder. Vi hör ihop
med andra kyrkor i hela världen. Tillsammans gör vi skillnad!
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/internationellt.

