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Redo för ett lägerprojekt med 
en början och ett slut?
Vi vill med det här materialet förenkla och 
underlätta för dig som förälder och ledare 
att kunna arbeta med scouting i en ny 
projektform. Med en början, och ett slut i 
och med Salt Scouts läger Patrullriks. Det 
vi hoppas, är att ni ska bli inspirerade och 

peppade att starta upp en grupp, om än 
tillfällig, och ladda för en mäktig lägerupp-
levelse. Och när lägret är över, ja då är också 
ert scoutprojekt slut. Sedan kan vi ju inte 
garantera att barnen inte önskar en fort-
sättning... :-)



MOT PATRULLRIKS!
Introduktion för ledaren
Patrullriks är ett scoutläger som EFS och sedermera Salt anordnat vart tredje år sedan 1960-talet. FG-PG, 
som verksamheten hette då, hade i de flesta fall en scoutliknande verksamhet. Gruppen var ofta indelad i 
patruller, de förde loggbok, levde friluftsliv, lära sig knopar, byggde spisar och bord men hade även hant-
verk, mission, insamling till BLINDIA m m på programmet.

1988 fick EFS möjligheten att ingå i KFUK-KFUM scout och så fick vi namnet EFS scout. 2005 bildades Salt – 
barn och unga i EFS. Hösten 2012 bildades en ny scoutorganisation i Sverige som gjorde det möjligt för Salt 
att bli en självständig samverkansorganisation med scouterna, som är det nya namnet på scoutorganisatio-
nen. Salts årsmöte 2014 beslöt att byta namn på scoutverksamheten till Salt scout. 

Vilka får åka på Patrullriks?
För att få delta på Patrullriks behöver man inte vara invigd scout. Men man behöver ha en del förkunskaper 
som att hantera kniv, yxa, bygga bord och spis mm. Under hösten året för Patrullriks kommer information 
till alla Salt-scoutkårer om lägret. Och under våren ska anmälan lämnas in. Parallellt med lägret blir det en 
familjesocken (för vuxna och barn) och en tonårsby.

Anmälan till Patrullriks eller andra läger
Alla scoutkårer och FG-PG-grupper är inbjudna till Patrullriks. Under hösten före Patrullriks kommer den 
första informationen. Under våren ska anmälan vara inne. Mer info kommer på salt.efs.nu under ”Scout” 
och på www.patrullriks.nu samt Facebook: Patrullriks.

Hur blir man en scoutkår?
Hur ni blir medlemmar i Salt scout kan ni hitta på Salts hemsida www.salt.efs.nu/scout. Medlemskapet 
kostar 180 kr/år dvs 90 kr/termin och scout. Det kommer en faktura direkt till den enskilde scouten om ni 
inte meddelat något annat. (t ex att din Salt-förening vill ta emot räkningarna, som ni sedan delar ut till 
scouten).  Alla scouter blir också automatiskt medlemmar i Salt. 

En gång per år behöver ni ledare rapportera till Salt vilka medlemmar ni haft under året. All information hit-
tar du på Salts hemsida www.salt.efs.nu. Och du – Scout är ett namn som enbart scoutkårer får använda :)



Målet med scouting och Scoutmetoden
Det unika med scouting är scoutmetoden. Det är en metod för personlig och social utveckling genom att 
vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

Scoutmetoden består av sju pusselbitar:

Scoutlag och scoutlöfte Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en 
schysst kompis och medmänniska, 

Patrullsystemet  Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper
Learning by Doing Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen
Stödjande och lyssnande ledarskap
Lokalt och globalt samhällsengagemang
Friluftsliv Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. 
Symboliskt ramverk En viktig del i vår verksamhet är att skapa gemenskap, sam-

manhang och tillhörighet genom symboler, cermonier och 
teman. 

Scouterna på Patrullriks är indelade i olika åldersgrupper;
Patrullriks Huvudlägret för barn 9 – 14 år
Tonårsbyn För ungdomar från 15 –  år
Familjebyn För alla övriga

Tipsen som vi tagit upp i det här materialet är i första hand utformade för just Patrullriks scouter. 

FRÅGOR
Kontakta Salt!
Har ni frågor om materialet? Kontakta gärna ert EFS/Salt-kansli i respektive distrikt. Ni kan även kontakta 
Salts scoutansvarige på scout@efs.nu. Fler kontaktuppgifter finns på Salts hemsida. 



De flesta förslagen har vi tagit från www.scouterna.se ”Aktivitetsbanken”. Där finns också många andra 
idéer och tips att hämta. De andra förslagen är hämtade från ”Lägerdax” som också är ett bra dokument, 
och som funnits med på många EFS/Salts lägerförberedelser. ”Lägerdax” finns för nedladdning på Salts 
hemsida och patrullriks.nu.

BÖRJA SÅ HÄR
1. Börja med att ni ledare träffas och bestämmer datum och tid för träffarna innan ni går ut med en 
inbjudan. 
2. Inbjud till en föräldraträff med scouterna där ni presenterar er och målen med scouting. Samla in 
uppgifter som namn, adress, personnummer, telefon /mobil, e-post adress mm för varje barn. Det kan vara 
bra att fråga föräldrarna om det t ex är ok att fotografera deltagarna, be dem i så fall skriva under ett formu-
lär. Dela gärna ut foldrarna; Scouting och Salt scout. De finns att ladda ner eller beställa från www.salt.efs.
nu

LYCKA TILL!
Här följer förslag på 12 samlingar som ni kan arbeta med för komma väl förberedda till Patrullriks eller 
andra scoutläger. Lycka till! 
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Kniven

Kniven är ett användbart verktyg som är mer eller mindre nödvändigt i alla former av friluftsliv. Att använda 
kniven för att tillverka saker tränar fantasi och kreativitet. Att använda kniven är bra träning av “finmotorik“ 
(händer och fingrar).

Inledning
De första träffarna och särskilt den första träffen är viktig för att få ihop gruppen. Avsätt tid för att lära er 
namnen innan aktiviteterna börjar. Det är också viktigt att scouterna lär sig era namn. Gå omkring under 
aktiviteterna och repetera namnen, både för er skull och för deras skull. Samling 1 går ut på att jobba med 
kniven i två olika moment, Kniven och Tälja. Berätta för scouterna vad de ska göra under denna samling 
så att de vet vad som kommer att ske. Dela sedan nu in deltagarna i patruller om 4-6 deltagare som håller 
ihop under hela den första samlingen. Se till att föra närvaro för att senare kunna meddela Salt och Sensus 
studieförbund denna. Författarna till detta material hoppas att ni ansluter er till både Salt och Sensus.

Avslutningen är också viktig. Då kan ni hålla en kortare andakt och prata om dagen som gått och påminna 
om nästa samling. Det kommer kanske att ta någon samling innan de klarar av att lyssna, men tänk på att 
det är ni som är ledare och att ni formar era grupper. 

Aktivitet
Kniven
Så genomför du aktiviteten     
Börja med att berätta om kniven, dess olika delar, hur den används och hur man sköter den.
Använd i första hand kniven till “riktiga saker“ – i situationer där man behöver kniv och för att tillverka 
sådant man har användning och har nytta av. Det kan också vara sådant man använder i lek tillexempel 
trägubbar, sälgpipor och barkbåtar etc. Men om man ska tälja något “riktigt“ så är det viktigt att uppgiften 
inte är svårare än man klarar av. Försök också använda fantasin – om man till exempel ska tälja en smörkniv 
finns det inte bara en modell som är den rätta!

Detta material behöver du
vassa knivar,
trä som helst är mjukt och lätt att tälja i,
sjukvårdsmaterial – ifall olykan skulle vara framme,
penna så man kan skissa hur man tänkt tälja innan man börjar

Att tänka på
Utomhus finns det gott om plats så att risken för olyckor minskar. Städningen går också snabbare. :-)

Säkerhet
Det är viktigt att från början ha klara ordningsregler! Ledarna avgör vem som får bära kniv, men man kan 
börja träna med kniven innan alla klarar att bära kniv. Använd kniv med parerstång eller motsvarande! I 
tätbebyggt område är det inte tillåtet att bära kniv annat än i scoutverksamheten.



Tälja
Det är viktigt att scouten vet hur en kniv skall användas och kan handskas med dem på ett säkert sätt.

Så genomför du aktiviteten
Nu ska vi träna på att tälja träflisor, som vi använder när vi tänder eld.

• Man räcker någon en kniv genom att räcka skaftet mot mottagaren och hålla bladet i sin hand, med det 
vassa utåt för att inte skada sig själv eller mottagaren.

• Vi är lugna och försiktiga när vi använder kniven och leker aldrig med den.
• Vi täljer alltid bort från oss själva, och inte heller mot någon annan.
• Vi täljer alltid framför knäna om vi sitter ner.
• Ni kan även visa hur man slipar en kniv

Detta material behöver du
Pinnar och knivar
Ev ett bryne för att visa hur en kniv slipas

Att tänka på
Om någon skär sig och såret inte är djupt.

1. Håll den skadade kroppsdelen högt.
2. Kontrollera att det inte finns något kvar i såret.
3. Tvätta såret med tvål och vatten.
4. Tryck ihop sårkanterna. Sätt på plåster eller sårtejp.

Om någon skadar sig så att de blöder mycket (det sprutar eller pulserar ut blod ur såret) är det viktigt att 
snabbt få stopp på blödningen.

1. För ihop sårkanterna och tryck samtidigt stadigt mot såret.
2. Placera den blödande kroppsdelen så högt som möjligt över hjärtats nivå, eftersom det hejdar blo-

dets tryck något.
3. Gör ett tryckförband och lägg det över såret (se instruktion längre ner)
4. Hämta en vuxen eller ring 112 efter en ambulans
5. Se till att den skadade är varm (ge inte den skadade något att dricka)

Man kan göra ett enkelt tryckförband genom att vika ihop kompresser, ett tygstycke eller liknande och 
trycka det mot såret. Linda sedan gasbindor eller knyt en halsduk/ärm på en tröja hårt runt skadan. Trycket 
kan göras effektivare med hjälp av en bit hopvikt tyg eller något annat hårt som trycks mot kompressen el-
ler tygstycket innan bandaget lindas fast.
Ett tryckförband ska sitta kvar tills den skadade har kommit till sjukhus. Om det blöder igenom får man 
förstärka tryckförbandet. Man ska inte ta bort det gamla förbandet utan bara lägga nytt förband utanpå.
Försök hålla den skadade personen varm genom att lägga på filtar eller extra kläder. Ge inte något att 
dricka eftersom det då finns risk att personen kräks. Om det senare skulle bli aktuellt med en operation är 
det också bra om magen är tom.

Larma 112
Om någon skadats så allvarligt att det är livshotande ska man ringa sos alarm på telefonnummer 112. När 
man ringer larmnumret svarar en operatör som kommer att fråga:

• Vad har hänt?
• Var någonstans behövs hjälpen?
• Vem är du som ringer?



Säkerhet
Att tälja är ett farlig moment. Känner du dig osäker på momentet, be om genomgång och mer instruktioner 
från en annan ledare i kåren. Tveka inte att fråga, de hjälper dig säkert gärna. Fråga även efter kårens egna 
säkerhetsregler. Scoutkniven bör vara försedd med en kort tvärgående stång, parerstång, nedtill för att 
hindra att fingrarna glider ut på eggen. Lämna aldrig barnen utan uppsikt under övningarna tälja, såga och 
hugga.

Andakt samling 1, Kniven 
Nu har ni fått lära er att använda kniven. Ett mycket bra verktyg som man kan använda till nästan vad som 
helst och som man inte skulle vilja vara utan på en öde ö. Men har ni tänkt på att en kniv kan vara farlig. Den 
kan till och med bli ett vapen som kan göra illa någon. Kniven är ju tänkt att vara en bra grej.
Vi människor kan också vara jättebra. Vad kan vi göra som är bra? (fråga scouterna) Hjälpa, lyssna, skapa, ta 
hand om, se, lära oss saker osv.

Ibland så kan vi såra någon, säga fula saker om varandra, mobba, ta saker, döda osc. Jag tror att vi behöver 
lära oss hur vi ska vara mot varandra. Gyllene regeln: ”Allt vad du vill att andra ska göra för sig det ska du 
göra för dem.” Samtala om regeln och vad den kan innebära för oss scouter. 
BÖN: (förklara att bön är ett samtal med Gud) Tack för alla bra verktyg som finns. Tack att vi fått lära oss 
hur vi ska använda kniven. Tack för alla fina saker vi kan göra med den. Hjälp mig och alla scouter att göra 
bra saker för andra människor. Amen.
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Laga mat över eld

Den andra samlingen handlar om att göra upp eld och laga mat över den. Scouterna får ökad självkännedom 
och kunskaper genom att lära sig hur man bygger upp och tänder en eld för att kunna använda elden vid mat-
lagning, lägerbål mm.

Inledning
Efter uppropet (ropa även upp ledarna så scouterna lär sig deras namn också) kan ni dela upp deltagarna i 
patruller om 4-6 personer och låt de försöka göra upp eld i de olika eldtyperna. 
Avsluta gärna övningen med en enkel tävling i att snabbt göra upp en eld. Dela ut korv eller pinnbröd och 
låt scouterna grilla patrullvis över sina eldar. En annan klassisk scoutmat är krabelurer som steks på muu-
rikkahäll eller plättlägg. Sök upp recept på internet innan samlingen. Ett annat alternativ är att steka bröd 
gjort på scones-deg på en muurikka eller liknande. Ägna tid till att låta scouterna tillaga någonting över eld, 
det kommer ni (och de) ha nytta av senare.
Innan avslutningen med andakt kan scouterna leka någon lek, tex Kims lek. En vanlig variant är att man har 
en mängd föremål på exempelvis en filt eller i en låda. Dessa är i lekens början övertäckta så att scouterna 
inte ser dem.  Scouterna får titta på föremålen under en stund (kanske 30 sekunder), därefter täcks föremå-
len över igen så att scouterna inte ser föremålen. De ska sedan springa en kort bana för att därefter komma 
ihåg tex tio föremål. Leken kan göras som en stafett mellan patrullerna. Kommer en lagmedlem inte ihåg 
alla tio föremål får den göra om uppgiften sist (men då med 8 föremål). Först patrull där alla klarat leken 
vinner!

Aktivitet

Tända eld
Så genomför du aktiviteten
Om det finns gräs på marken gräver vi bort det i tuvor, för att sedan kunna lägga tillbaka dem. Tälj träflisor 
från vedträna. Lägg flisorna i mitten av eldstaden. Man kan även använda torra, tunna kvistar från gran. 
Runt omkring flisorna/granriset lägger vi den kluvna veden. Nu är elden nästan klar. Försök tända underi-
från och i mitten.

Detta material behöver du
Ved och träflisor, kniv, tändstickor, hinkar med vatten.
Korv och pinnbröd, saft, grillpinnar

Att tänka på
Ni kan göra små eldar till att börja med. Då får barnen chansen att testa flera gånger och på så vis lära sig 
hur man bäst går till väga. Läs på om de olika typer av eldar som finns och låt en patrull prova göra en typ 
av eld och en patrull en annan typ av eld. Förklara de olika användningsområdena.



Säkerhet
• Det är viktigt att underlaget vi eldar på inte skadas eller kan antändas.
• Vid varje eldstad ska det finnas en hink fylld med vatten för att släcka med och kyla eventuella bränn-

skador.
• Vi lämnar aldrig en eld utan tillsyn.

OBS Kokande vatten och vattenånga är mycket varmt och kan orsaka brännskador. Var försiktiga!

De tre vanligaste eldtyperna är, 
Pagodeld – Snabbt uppblossande eld med mycket eld. Brinner snabbt.
Pyramideld – Ju tätare staplad desto mer svårtänd men desto längre brinntid
Nying – Stockar eller grova vedträn som brinner länge
 
  

Andakt samling 2, Laga mat över eld

Mat är viktigt det ger näring. Varför äter du? När äter du? (samtala en kort stund om mat) Vi behöver mat för 
att växa, få krafter att orka göra saker som t.ex att gå i skola, jobba mm. En del människor följer recept för 
att laga mat medan andra blandar ihop en massa ingredienser och det kan bli hur god mat som helst. Om 
jag gör köttfärssås så smakar den troligtvis inte lika dant som om du skulle göra den. Men det är ju köttfärs-
sås ändå. 

(ta fram tre kastruller med olika saker i. Låt locket ligga på så inte scouterna ser innehållet. Kastrull 1: en 
hammare, en julkrubba, skor ex. sandaler. Kastrull 2: en båt eller en fisk, plåster, en tavla med ett barn, ett 
mynt. Kastrull 3: ett bröd, ett kors, ett ljus/dopljus) Ta fram kastrullerna i turordning och öppna locket. Visa 
sakerna och samtala om innehållet. Vad kan en hammare vara bra till? Vem använder en hammare? Osv. 
När du visar tredje kastrullen är det viktigt att du tar sakerna i turordning. 1) Bröd = nattvarden. Berätta 
om när Jesus åt med sina lärjungar och han instiftade nattvarden. Läs eller återberätta Markus evangelium 
14:22-25. 2) Kors = Jesus blev spikad fast på ett kors och där fick han dö. Markus evangelium 15:21-37. Ljus = 
Jesus kunde inte vara död han vann över döden och började leva igen. Därför kan han säga: ”Jag är värl-
dens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livet ljus” Johannes evangelium 8::12. När ett 
barn döps får det ett dopljus. Det är en symbol för LIVET. Ljuset är starkare än den mörka döden. I dopet får 
vi ta emot ljuset = Jesus i våra liv. 

(Alternativ andakt; återberätta ett bespisningsunder! Berätta om att Jesus välsignade de 5 bröden och de 
2 fiskarna och då räckte de till 5000 människor. Om vi lämnar det vi har till Jesus så kan han välsigna oss 
precis som han gjorde med pojkens matsäck.)
BÖN: Tack Jesus att du kom till jorden. Tack att du vann över mörkret och började leva igen. Hjälp oss att 
följa livets ljus. Amen
SÅNG: Lär scouterna någon bra bordssång.
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Knopar och surrning

Ordet knop avsåg ursprungligen endast sådan som gjordes på repet eller dess kardeler så att en kula bildades. 
Alla andra knutar, till exempel för att fästa rep, sammanfoga rep eller bilda öglor, kallades stek. Skillnaden är 
sedan länge utsuddad och bortglömd. Numera kan skillnaden istället sägas vara att knopar är knutar som 
man använder med medvetenhet om deras lämplighet för särskilda användningsområden medan knutar är 
knutar i största allmänhet.
Surrning är bra egenskap att kunna då du kan tillverka otroligt mycket saker. Det är bättre att surra än att 
spika därför att: 1. Det är lättare att montera isär konstruktionen. 2. Det blir inga spikar kvar i virket, vilket är 
skonsammare mot natur då djur inte skadar sig. 3. Det blir billigare då materialet kan återanvändas. 4. Det 
ger oftast starkare konstruktioner. 5. Det är ofta lättare än att spika, speciellt med rundvirke. 6. Det är snyggt å 
prydligt om det görs rätt.
Den tredje samlingen går ut på att lära sig surra ihop konstruktioner som är vanliga på ett scoutläger. 

Inledning
Efter uppropet kan ni börja med att dela in deltagarna i patruller om 4-6 deltagare. Börja sedan med att lära 
ut grundknopar för att sedan gå in på kryss-surrning, trefots-surrning och vinkelsurrning. 
De trefötter och andra föremål de har surrat under samlingen kan användas i en hinderbana innan andak-
ten. Hinderbanan kan göras svårare genom att scouterna ska bära tex ett ägg i en sked genom hela hinder-
banan. Avsluta samlingen med att hålla andakt vid en eld, som en patrull har fått göra upp. Kom ihåg att 
påminna om nästa samling.

Aktivitet
Surrning
Så genomför du aktiviteten    
Använd lagom grova rep och snören, och se till att surrningarna inte blir för breda och grova. En snygg och 
prydlig surrning är oftast liktydligt med en hållbar surrning.
Detta material behöver du
Slanor, sisalgarn eller liknande, kniv
Skedar, ägg (eller små bollar)
Korv och pinnbröd, saft, grillpinnar

”’Grundknopar”’
Det finns några knopar som alla scouter ”måste” kunna. De är:

Dubbelt halvslag 
(för att starta surrningar)

Råbandsknop 
(för att binda ihop rep av samma dimensioner)



”’Kryss-surrning”’ 
Används för att sammanfoga två stänger 
i sned vinkel. Lägg stängerna i spetsigare 
vinkel än de ska bilda färdiga. fäst repet 
med grundknopen, slå det sedan 3-4 varv 
över krysset i vågrät riktning, därpå 3-4 
varv i lodrät riktning. Vrid ut stängarena 
till den vinkel de ska bilda, och avsluta 
surrningen genom att naja 2-3 varv, fäst 
sedan med dubblet halvslag. Kryssurrning 
är snabb att lägga men säkrar bara rörelse i 
en riktning.

”’Trefots-Surrning”’ 
Lägg stängerna parallella intill varandra. 
Fäst repet med grounknopen vid en av 
stängarna, och linda sedan 4-5 varv runt 
stängerna. Naja med ett par varv mellan 
stängerna över surrningen. Fäst tampen 
med dubbelt halvslag. Rest trefoten.
En variant är att lägga stängerna parallella 
men lite lösare intill varandra, låta repet 
runda ”ytterstängarna” men växelvis gå 
över och under mittstången. fortsätt så 6-8 
varv. Naja, och fäst tampen. Vrid mittstång-
en ett par varv, res trefoten.

”’Vinkelsurrning”’ 
Används för att foga ihop två stänger i rät 
vinkel. Fäst repet med grunknopen i den 
lodräta stången; lås knopen genom att 
tvinna den lösa tampen runt den fasta 
uppåt den horisontella stången. Sträck 
repet och börja surra: bakom den lodräta 
stången, fram över den horisontella, runt 
bakom den lodräta, fram över den horison-
tella, runt bakom den lodräta igen. Fortsätt 
så 3-4 varv. Lägg repet snyggt och prydligt 
innanför föregående varv. Naja hårt ett par 
varv. Fäst med dubbelt halvslag.

Vid grovt virke börjar man med timmerstek annars dubbelt halvslag. Surrningen avslutas med dubbelt 
halvslag eller råbandsknop. 



Andakt samling 3, Knopar och surrning

Börja med att låta en scout binda fast dig med en sytråd. Det håller inte för tråden är så tunn. Prova en gång 
till att binda fast någon men nu med fler varv tråd. Det kan hålla men troligtvis inte. Ta fram ett rep och 
bind fast någon. Då håller det. Samtala om varför det inte höll med en sytråd inte ens fast vi knöt flera varv. 
Varför håller det med ett rep? Jo, ett rep består av många tunna trådar och därför håller det. Det vill lära 
oss att vi som patrull är starkare än en ensam scout. Vi behöver varandra! Vad eller vem håller ihop våra liv? 
Samtala om det. Olika knopar är bra till olika saker. Vad är du bra på? Finns det saker som du skulle vilja lära 
dig att bli bra på? Sammanfattning: Att hålla ihop – vara överens är viktigt!

Återberätta Apostlagärningarna 2: 41 ff. Lärjungarna och församlingen höll samman runt bl.a apostlarnas 
undervisning och bön. 

BÖN: Tack Gud för alla mina vänner här i scouterna. Hjälp oss att vara rädda om varandra. Amen
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Yxan & Första hjälpen

Samling 4 går ut på att ge scouterna kunskap om yxan och hur man handskas med den för att kunna hjälpa 
till vid till exempel eldning, lägerbål eller liknande. Den andra delen försöker ge scouten kunskap om vad som 
gäller ifall olyckan är framme och någon skulle slinta med kniven och skära sig. Denna övning ger kunskap som 
även kan användas i situationer utanför scoutmötena.

Inledning
Börja med ett upprop, förhoppningsvis kan ni namnen utantill nu. Glöm inte bort att även ropa upp ledar-
na. Som inledande aktivitet kan ni leka en lek. Det finns många förslag på lekar på http://www.scouterna.
se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/upplagg/lekar/page/2/ 
bland annat Ballongen, Bli en patrull, Blinda ledet, Blinda raden, Blinderbana, Blinkleken, Blodpotatis, 
Blomsteräng, Blåsstafett och Bokstäver mage/rygg
Eftersom ni kommer att hugga med yxa idag är det lämpligt att avsluta samlingen med andakt och grillning 
vid en eld. 

Aktivitet
Hugga med yxa
Så genomför du aktiviteten
Nu ska vi träna på att hugga ved på ett säkert sätt.

• Vi är lugna och försiktiga när vi använder yxan.
• Kontrollera att yxskaftet sitter fast ordentligt.
• Huggandet skall endast ske på avskild plats.
• Yxan skall ha eggskydd, när den inte används.
• Stå stadigt när du hugger.
• Se till att inte någon står i närheten
• Se till att du har ett ordentligt underlag när du klyver ved.
• Hugg alltid längs med träfibrerna, en ledare visar.

Detta material behöver du
Ved och yxor
Korv och pinnbröd, saft, grillpinnar

Att tänka på
Koppla ihop övningen med en aktivitet som kräver ved, exempelvis ett lägerbål eller en lättare måltid över 
öppen eld.

Säkerhet
Att hugga är ett farligt moment. Känner du dig osäker på momentet, be om genomgång och mer instruk-
tioner från en annan ledare i kåren. Tveka inte att fråga, de hjälper dig säkert gärna. Fråga även efter kårens 
egna säkerhetsregler. Lämna aldrig barnen utan uppsikt under övningen.
Tänk på att ha uppdaterade kunskaper inom första hjälpen innan ni sätter igång. Ni behöver kunna lägga 
ett tryckförband, samt larma 112 vid allvarligare skada. Håll den skadade kroppdelen i högläge. Vid lätt 
skada räcker det oftast med plåster, glöm inte att rengöra såret.



Första hjälpen
Så genomför du aktiviteten
När vi arbetar med kniv och yxa är det jätteviktigt att vi är försiktiga, för det är lätt att göra sig illa. Ibland är 
olyckan framme i alla fall och då är det bra om vi vet hur man bäst hjälper den som skadat sig. Du berättar 
hur barnen ska göra och sedan tränar de på varandra.

Om någon skär sig och såret inte är djupt.
1. Håll den skadade kroppsdelen högt.
2. Kontrollera att det inte finns något kvar i såret.
3. Tvätta såret med tvål och vatten.
4. Tryck ihop sårkanterna. Sätt på plåster eller sårtejp.

Om någon skadar sig så att de blöder mycket (det sprutar eller pulserar ut blod ur såret) är det viktigt att 
snabbt få stopp på blödningen.

1. För ihop sårkanterna och tryck samtidigt stadigt mot såret.
2. Placera den blödande kroppsdelen så högt som möjligt över hjärtats nivå, eftersom det hejdar blo-

dets tryck något.
3. Gör ett tryckförband och lägg det över såret (se instruktion längre ner)
4. Hämta en vuxen eller ring 112 efter en ambulans
5. Se till att den skadade är varm (ge inte den skadade något att dricka)

Man kan göra ett enkelt tryckförband genom att vika ihop kompresser, ett tygstycke eller liknande och 
trycka det mot såret. Linda sedan gasbindor eller knyt en halsduk/ärm på en tröja hårt runt skadan. Trycket 
kan göras effektivare med hjälp av en bit hopvikt tyg eller något annat hårt som trycks mot kompressen el-
ler tygstycket innan bandaget lindas fast.
Ett tryckförband ska sitta kvar tills den skadade har kommit till sjukhus. Om det blöder igenom får man 
förstärka tryckförbandet. Man ska inte ta bort det gamla förbandet utan bara lägga nytt förband utanpå.
Försök hålla den skadade personen varm genom att lägga på filtar eller extra kläder. Ge inte något att 
dricka eftersom det då finns risk att personen kräks. Om det senare skulle bli aktuellt med en operation är 
det också bra om magen är tom.

Larma 112
Om någon skadats så allvarligt att det är livshotande ska man ringa sos alarm på telefonnummer 112. När 
man ringer larmnumret svarar en operatör som kommer att fråga:

• Vad har hänt?
• Var någonstans behövs hjälpen?
• Vem är du som ringer?

Det är viktigt att du förklarar för barnen att man absolut inte får ringa 112 i onödan, 
för då kanske någon som verkligen behöver hjälpen inte kan få den.

Detta material behöver du
Tryckförband
Första hjälpen-kit

Att tänka på
Tänk noga på hur du presenterar den här övningen, för barnen kan tycka att det är otäckt. Låt barnen träna 
på varandra hur de ska lägga om olika sår. Låt dem också låtsasringa 112, så att de vet vad de ska säga.



Andakt samling 4, Yxa – första hjälpen

Vilket bra verkyg yxan är! Den kan användas till att hugga ved och timmer, hugga ner träd för att öppna upp 
en skogsdunge, använda som kil när man ska såga ner ett träd, vänd på yxan så kan du spika med den (akta 
bara egget!) Låt gärna scouterna själva komma med förslag. 
I Bibeln står det om yxan: Matteus evangelium 3:10 ”.. ta bort träd som inte är bra, fruktträd som inte bär 
frukt osv. I 2 Kungaboken finns en härlig berättelse om ett under. Läs eller återberätta texten. Förklara vem 
Elischa var (en gudsman som bl.a hörde Gud tala och förklarade för folket vad Gud ville) och vad ett under 
kan vara. Skriv gärna/ visa på ordet ”Ingenting är omöjligt för Gud”. Samtala med scouterna om det varit 
med om något under eller om de har hört talas om något under som hänt i nutid.

Sammanfatta: Elischa och de andra människorna behövde yxan. Det såg Gud och kanske det var därför som 
han hjälpte dem med att få upp yxan. Vi vill att Gud ska göra under idag. Det gör han, men inte alltid och 
kanske inte som vi tror att han ska göra.

BÖN: Tack Gud för att du har skapat mig till en människa. Tack att du bryr dig om mig och alla oss andra. 
Tack att du kan göra under och att ingenting är omöjligt för dig. Amen.
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Inför hajken

Under samling 5 får scouterna hjälpa till att planera en övernattning/hajk. Efter den planeringen går vi igenom 
allemansrätten och avslutar med att sy en bestickpåse. Om ni ska sy fast märken så måste de beställas i tid.

Inledning
Börja som alltid med upprop. Därefter kan ni fråga er grupp. Vill de hellre börja med en lite livligare lek eller 
vill de bryta av mitt i samlingen. De tre aktiviteter som är planerade är av de mer stillsamma slaget så en lek 
med rörelse är bra. Det finns förslag på lekar på http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitets-
banken/upplagg/lekar/page/2/ 
Samla ihop gruppen, efter att de har fått hjälpa till med städning, till en andakt. Kom ihåg att berömma 
scouterna då ni tycker att de har gjort något bra.

Aktivitet
Planering av hajk/övernattning
Så genomför du aktiviteten
Vi skall tillsammans planera vad vi skall göra på vår övernattning/hajk. För att alla ska få säga vad de tycker 
utan att bli avbrutna, sätter vi oss i en ring och använder oss av en pratpinne. Bara den som håller i pratpin-
nen får prata och när man känner sig klar skickar man den vidare till nästa person. Ledaren kommer att 
leda diskussionen.

Saker vi behöver bestämma
• Var skall vi vara?
• Hur ska vi ta oss till platsen där vi ska vara?
• Vad ska vi äta?
• Hur ska vi laga maten?
• Vad ska vi göra?
• Regler för övernattningen?

När alla förslagen är uppskrivna kan vi ha en omröstning, genom att räcka upp handen när ledaren läser 
upp de olika förslagen.

Detta material behöver du
En pratpinne samt material att skriva upp förslagen med.

Att tänka på
I scoutgrupper med äldre barn eller ungdomar kan man låta en av scouterna själva leda diskussionen samt 
skriva ner förslagen. Som ledare sitter du då själv i ringen och deltar som en av de andra. Tänk då på att 
byta den rollen mellan hajkerna så att alla får chansen att leda diskussionen.
På liknande sätt kan vi göra en utvärdering efter avslutad termin eller en planering inför kommande termin. 
Vad har varit bra/mindre bra? Vad behöver vi öva mer på? Hur många hajker skall vi ha? osv.



Allemansrätten – saga
För att på ett roligt och spännande sätt lära scouterna om allemansrätten. För att alla scouter ska få chan-
sen att visa sina kunskaper utan att någon favoriseras eller stör.

Så genomför du aktiviteten
Scouterna sitter i t.ex en ring på golvet. Instruktionen de får är att de ska få höra en saga om en patrull som 
är ute på hajk. Patrullen gör lite fel ibland och gör saker man inte får göra i naturen. Så fort scouten hör 
något som man inte får göra i naturen ska den sätta handen på näsan.
Fördelen med att scouten sätter handen på näsan är att det hindrar de där glada, men kanske störande 
utropen och alla hinner tänka i sin takt.

Detta material behöver du
Sagan utskrivet på papper/på smartphone/dator.
http://www.scouterna.se/wp-content/uploads/2013/02/Aktivitetsbanken-Allemansrattssagan-Patrullen-
Ugglans-hajk.pdf

Sy en bestickpåse eller en klädpåse
Sy och märk upp en personlig bestickpåse som ni använder under hajken. Skriv eller rita något personligt 
på påsen som avslutning.

Detta material behöver du
Tyg, nål, tråd, snöre, märkpennor, ev ett scoutmärke
Märken är enkelt att beställa och går vanligtvis på några dagar, www.scoutshopen.se   

Till klädpåsar används större tygstycken.



Andakt samling 5, Inför hajken

Återberätta skapelseberättelsen från 1 Mosebok:1
Gud sa och så skapade han himmel och jord, sol och måne, dag och natt, växter, djur och MÄNNISKAN. Helt 
otroligt! Men det är ju ingenting som är omöjligt för Gud, Vi människor fick ett uppdrag – Vårda och sköta 
om naturen.  Låt scouterna ge tips och förslag på hur de kan vårda naturen och djuren. Gör gärna collage 
där scouterna får visa på det fina i naturen. 

BÖN: Tack Gud för hela naturen, för alla djur och människor. Amen 
Ni kan även passa på att lära scouterna ”Scoutens bön” och prata om vad varje mening i den bönen kan 
betyda.

SÅNG: Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand….
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Hajk Övernattning/läger/tält/vindskydd/mat

En hajk svetsar samman scouterna. Där får de tillfälle att i ett nytt sammanhang lära känna kompisar, ledare 
och sig själva. Förhoppningsvis har ni möjlighet att träna på något bygge under hajken, kanske en spis eller ett 
bord (se samling 9). Glöm inte kvällsandakt vid lägerelden och att fokusera på patrullens och dess betydelse 
inom scouting.

Patrullen utvecklar personen
Patrullen ger en fantastisk möjlighet till personlig utveckling för den enskilde. I patrullen lär man sig ansvar 
för andra och där får man uppgifter som utvecklar olika färdigheter. Idealpatrullen har 6-7 medlemmar, men 
det kan ibland vara lika bra med 4. Patrullmedlemmarna arbetar förstås tillsammans men det är en klar 
fördel med en i förväg gjord turordning, så att ledaren vet, och att deltagarna själva kan läsa vem som ska 
elda, laga mat, diska, duka etc för respektive måltid. Ett tydligt schema undanröjer mycket tjat och gnäll.

Patrullen lagar maten
Inom EFS Scout har patrull-kok varit regel på scoutläger, dvs att varje patrull lagar sin egen mat varje mål-
tid. I andra sammanhang är också bykok vanliga där flera patruller turas om att laga maten åt varandra. Det 
första sättet ger alla mer tid att delta och träna eldning och matlagning. Det senare kan bli mer rationellt 
och ge patrulldeltagarna mer tid till annat. Men det kan också leda till att det blir ledaren som står och lagar 
maten. På Patrullriks ska deltagarna laga maten själva (de yngsta behöver förstås mycket hjälp) oavsett om 
man har patrull- eller by-kok. Maten hämtas ut patrullvis- eller matlagsvis om man slår ihop två små patrul-
ler till ett lite större matlag. 

Patrullen är matlag och sovlag 
Normalt är patrullen både matlag och ”sovlag” om än ofta fördelade på två tält. Det är mest praktiskt att 
använda sig av patrulltält. Man undviker då en del tendenser till mobbning – ”han får inte bo med oss” – och 
allför mycket ”tvåkompisskap” – ”vi ska sova i vårt lilla tält, bara vi två”. Ur utrymmessynpunkt är också pa-
trulltält att föredra på läger. Säkerhetsregler om avstånd mellan tälten ska följas men det är svårt när man 
har en massa småtält. Om patrullen delas upp på två tält är det bra om alla åtminstone tillfälligt kan samlas 
i ett av dem för andakter och kvällsprat med ledare.

Förhoppningsvis är hajken planerad av scouterna sedan tidigare, annars kan det vara bra 
att ha några lekar planerade. Ett lägerbål med korvgrillning eller Hajkbananer blir oftast 
en lyckad aktivitet.
Glöm inte att lämna två saker efter er: Tack – och Ingenting.



Andakt samling 6, Hajk
Att åka på hajk är nästan som att vara på fjällvandring och ”Slå läger”. Slå läger = sätta upp tält, vindskydd, 
bestämma eldplats, toaplats mm. Samerna har och hade några platser där de brukar slå läger när de följer 
sina renar upp på fjället. Bergsbestigare slår också läger. De kan ha ett basläger där den mesta utrustningen 
förvaras. Därifrån utgår de när de ska göra sina dagsturer vidare upp i berget. Varför behöver man slå läger? 
Vilka platser kan det vara? Ex en dal där det är ganska vindstilla, vid en vattenkälla, på en bergsluttning vid 
något utskjutande stenblock eller liknánde.

I våra liv behöver vi också slå läger ibland. T.ex när vi åker på läger för att få träffa andra scouter och ha kul 
med dem, ibland hittar vi en plats där vi kan få vara och vila. Har du en sådan plats? Vad gör du där? Vad är 
det som gör att platsen är så bra? 

Har du som ledare en härlig känsla eller upplevelse av himlen så kan du gärna berätta den. Det är viktigt att 
vi ger scouterna hopp om en framtid och ett hopp om liv efter döden. Det finns flera bibelord där det står 
om det här; Psaltaren 61;5 eller 55:9 eller i 2 Korinterbrevet 5:1.

BÖN: På sidan 80 i boken ”Glöd scouting på kristen grund” finns tips på olika sätt att be. Prova gärna nåt 
tips!
SÅNG: Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand….
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Lägerbålsfilt

Under scoutläger brukar det var lägerbål på kvällarna. Vanligtvis är det en lägerbålsledare som håller ihop 
programmet men inslagen kan det med fördel vara scouter som bidrar med. På Patrullriks förekommer både 
lägerbål där hela lägret är samlat och andra där bara din by medverkar. Tänk ut en sång, en rolig sketch, en 
ramsa eller något annat som du och din patrull kan framföra!

Inledning
På ett lägerbål kan det bli kyligt. De flesta sitter inte så nära elden. Bra att ha ett liggunderlag med sig att 
sitta på och dela med andra. Många har en så kallad lägerbålsfilt med sig. Den är inte bara bra att ha över 
axlarna under ett lägerbål utan kan också tjäna som extra isolering på sovsäcken om det blir kalla nätter i 
tältet eller att sitta på när patrullen samlas ute under ett av dagarnas aktivitetspass.

Aktivitet
Göra en lägerbålsfilt
En lägerbålsfilt kan se ut på många sätt. Att göra en Poncho är en vanlig modell. 
Poncho är enkelt klädesplagg. Det liknar oftast en fyrkantig filt eller täcke med hål i centrum, som huvudet 
träs genom. Det har likheter med cape och ingår i de sydamerikanska indianernas traditionella dräkt. Pon-
chon fungerar både som ytterplagg under dagen och som filt på natten.
Scouten kan med fördel göra en egen poncho. Om scoutkåren har möjlighet att få tag i likadana filtar så kan 
ni få ett gemensamt patrull-utseeende. Men varför vara lika? Om scouterna själva tar med sig filt eller täcke 
hemifrån så kan man låta sin kreativitet få utlopp och en helt egen design! Det kan då bli en hel scoutkväll 
att göra sin egen lägerbålsfilt. Vill man inte klippa i filten så kan den användas bara genom att läggs över 
axlarna. 

Att tänka på 
Tjocka yllefiltar är tunga och tar plats i packningen. Tunna fleecefiltar är lätta att ha med men är också väl-
digt lättantändliga. Storleken varierar men kan vara skönt om den når ner bakom rumpan.

Dekorera era lägerbålsfiltar
Gör ett patrullmärke på framsidan av lägerbålsfilten. Skriv ditt namn eller patrullnamn. Har du varit scout 
ett tag så har du säkert scoutmärken som kan flyttas från scoutskjortan till lägerbålsfilten. 
Använd tygpennor, målarfärg eller klistra på något ni klippt ut. Använd fantasin – det finns inget rätt och fel.



Andakt
Återberätta Matt 6: 25-34 

Mimmi suckade: ”Hur svårt är det inte att köpa kläder. Åh, jag vet inte vad jag vill ha. Jag har fått pengar av 
mamma att köpa kläder till skolavslutningen, men jag vet inte vad jag vill ha!”
Tua, Sofia, Jen och Mimmi skulle följas till stan nästa dag. Mimmi var inte glad just nu när hon var på väg 
hem från skolan. Hon hade ingen aning om vad de andra i klassen skulle ha på sig på skolavslutningnen och 
hon ville ju vara lika klädd som dem. På kvällen gick Mimmi till scouterna. Och gissa vad andakten handlade 
om? 

Jo, Våga göra som Jag vill! Att lyssna till sin egen önskan. Mimmis tänkte på morgondagen och vad hon 
skulle köpa för kläder. 
- Jag vet vad jag vill ha! Men tänk om nån klasskompis inte tycker det är fint.
Mimmi vaknade upp ur sina tankar just som ledaren sa:
- Idag tänkte jag att ni ska få skriva en bön som handlar om det nåt ni är oroliga för. När ni skrivit bönen får 
ni lägga den här i skålen. När alla skrivit sin bön ber vi för bönerna. Vi läser inte upp dem – det är bara DU 
och GUD som vet vad som står där. Sedan eldar vi upp dem så ingen kan läsa dem. Mimmi blev mycket glad. 
Hon skyndade sig och skrev: ”Jesus hjälp mig så att jag vet vad jag vill ha för kläder och gör så att alla tycker 
dom är fina”. Amen!

Morgondagen kom och första timmen pratade klassen om vad de ville göra på skolavslutningen. De be-
stämde sig att göra en teater om Gustav Vasas liv. Läraren skulle fixa alla kläder för han var med i en medel-
tidsgrupp och som sytt upp en massa kläder som klassen skulle få låna. 
- ”Ni behöver ni inte fixa några speciella avslutningskläder” sa läraren strax innan lektionen var slut. Mimmi 
började plötsligt gapskratta och hela klassen vände sig om och tittade på henne. 
- Nu vet jag vad jag vill”! skrattade Mimmi. 
Den kvällen bad Mimmi:      –  Tack Jesus! DU är bäst”  

Delgivning: 
Be någon ledare dela med sig av något han eller hon oroat dig för. (ge dem frågan innan samlingen)  Ge även 
scouterna möjlighet att dela nåt de varit oroliga för. Fråga även om de veta vad som fick dem att lämna 
oron?

Bön: 
Jesus du vet vad jag oroar mig för. Tack att du kan hjälpa mig och gör mig lugn igen. Amen!
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Surra & såga

För att scouterna ska känna sig trygga och säkra på Patrullriks måste tidigare aktiviteter upprepas så de kom-
mer ihåg hur dem. 

Inledning
Efter uppropet kan ni börja med att repetera knopar (Samling3) och bygg en trefot (eller liknande) för att 
sedan avsluta med att lära scouterna sågen.  Finns det tid över kan ni alltid repetera yxa och kniv-aktivite-
terna så att de inte glöms bort.
Nu är det snart dags för patrullriks och hädanefter är det bra om scouterna inte byter patruller utan lär 
känna varandra. Låt de få fundera ut ett bra patrullnamn som de kommer överens om.
Avsluta gärna samlingen med en andakt vid en eld som någon patrull har gjort i ordning, har ni med er 
marshmallows kan dessa grillas över elden. Presentera de olika patrullerna och deras namn innan andak-
ten.

Aktivitet
Surra en Trefot
Så genomför du aktiviteten
Nu skall scouterna få tre slanor (långa, tjocka pinnar) att sitta ihop upptill, så att de kan bära upp en kittel 
över en eld.

Detta material behöver du
Slanor och sisalgarn/surrgarn, kniv 

Att tänka på
Instruera inte barnen så mycket. Visa dem ett exempel på hur en trefot ser ut och låt dem sen själva komma 
fram till hur den skall göras. 

Sågen
Så genomför du aktiviteten
Gå igenom de olika delarna på verktygen och förklara hur de sköts och hur de ska användas. Låt sedan alla 
i gruppen få prova på olika aktiviter, allt från att spänta tändved, hugga grövre vedträd, såga stockar och 
mindre grenar. Prova olika sorters sågar och yxor (t ex bågsåg, sticksåg, fogsvans, klyvyxa) och prata om 
vad de ska användas till.

Detta material behöver du
såg och yxa
Ha ett första hjälpen material tillgängligt (plåster, sårtvätt, tryckförband mm)

Att tänka på
Lär er också hur man sköter verktygen: att hålla rosten borta; att slipa, fila och bryna yxan; att byta sågblad 
och kanske att göra i ordning gamla sågblad.



Säkerhet
Yxan och sågen är som bekant farliga om man inte hanterar dem rätt. Instruera och visa därför i förväg hur 
man ska bära sig åt! Vassa och välskötta verktyg är säkrare än slöa. Glöm inte yx- och sågskydden.

Andakt samling 8, Surra och såga
Scoutkåren/gruppen eller deltagarna i patrullen sitter i en ring. Ledaren håller i ett garnnystan. Han/hon 
håller i garnändan och kastar nystanet till någon annan i ringen och säger samtidigt något bra om den 
personen. (det kan vara ett adjektiv som snäll, hjälpsam, glad eller så kan det vara nåt substantiv liknande 
”vilken fin gud färg du har på tröjan”) Den som fått garnnystanet håller kvar garnet och kastar nystanet vi-
dare till någon annan och säger samtidigt nåt bra om honom/henne. Kasta nystanet tills alla fått en garnbit 
att hålla i.

Samtal om relationer: Vår scoutkår/grupp eller patrull är precis som garntrådarna som binder ihop oss. Vi 
betyder nåt för gruppen/patrullen men också för varandra. Vad händer om garnet går av? Samtala om det 
en stund, låt deltagarna komma med förslag. Kan man knyta ihop det igen? Hur gör man då? Kan man laga 
en relation som gått av? Ge tips!

Sluta samlingen/andakten med att läsa eller berätta om människorna i Efesos. Paulus (en kristen ledare 
som skrev många brev…) skrev till människorna i Efesos att de skulle förlåta varandra. Efeserbrevet 4: 31-
32. Vad betyder ordet Förlåt? Om vi gjort nåt fel hur kan vi förlåta varandra?

Samlingen kan avslutas med att man kastar tillbala garnnystanet och rullar samtidigt ihop garnet. Och 
sedan berättar ledaren om bön. Vad är det att be? Låt gärna scouterna skriva pappar om nåt som de gjort 
som varit fel. Visa inte lapparna för någon, vik ihop dem och stoppa dem i en burk. Håll sedan upp burken 
och be för bönerna och det scouterna vill be om förlåtelse för. 

Ni kan även be ”Käre far i himlen, tack att jag finns till…. ”
(Avsluta andakten med att ev. elda upp dem= ingen kan läsa dem)
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Förbered läger

För att scouterna ska vara förberedda inför patrullriks är det bra om de har tränat på att bygga en lägerspis 
och ett bord. Dela in deltagarna i patruller och låt de bygga och riva en spis eller ett bord eller något annat 
scout-bygge. Ni hinner inte allt, men olika patruller kanske kan bygga olika byggen?

Inledning
Efter uppropet är det dags att patrullerna samlas. Förhoppningsvis har ni gjort slutgiltiga patrullindelningar 
redan (se samling 8). På www.scoutshopen.se kan ni beställa olika patrullmärken (går vanligtvis på några 
dagar) som scouterna kan sy fast på bestickpåsen (samling 5). Ni kan också ta och visa upp hemsidan på en 
storbildskanon, www.patrullriks.nu, eller en affisch om patrullriks för att börja bygga upp en stämning inför 
lägret. Tala positivt om lägret och måla upp en bild av lägret som scouterna kan ta med sig hem.
Efter att scouterna har rivit och städat ihop är det dags för andakt vid en eld som någon snabb patrull har 
gjort upp. Påminn om nästa samling.

Aktivitet
Detta material behöver du
Det behövs mycket slanor och surrgarn under denna träff. Dessutom behövs spade, spett, såg, presenning

Spis

 
Bord 

  
 
Vindskydd



Andakt samling 9, Förbered läger
Samtala med scouterna om hur det fick att bygga.  Vad var svårt? Roligt? Vem bestämde? Fick alla hjälpa 
till? Blev det som ni hade tänkt? Håller det att sitta på? Osv. Det är inte lätt att bygga och skapa något. Inte 
heller vilket material man ska välja hur man ska göra osv. En del vill göra på ett sätt medan du själv ville 
kansie göra på ett annat sätt. 

Hur tror ni Gud gjorde när han skapade oss människor? Jo, i Bibeln står att ”Låt oss göra …” Det står inte; 
Jag gjorde så här. Nej, han samtalade med nån… Jesus är en del av Gud och fanns redan då i Guds värld. 
När vi bygger borde vi lära oss det här att det är bra att prata ihop sig och fundera tillsammans vad som kan 
vara bäst. 

I 1 Mosebok 1: 12 står ”Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott” Gud  var glad över att ha skapat 
människorna. Det var det finaste han skapat. Om vi tittar på varandra så ser vi att vi är ganska lika varandra. 
Vi har 2 ben, 1 huvud, hår, naglar, fingrar osc. Men ändå är vi väldigt olika. Vi brukar säga att varje människa 
är unik. Det finns inte två personer som är exakt lika. Tvillingar kan vara lika varandra men ofta har de olika 
temperament. 

Nu har ni byggt bord. Nästa gång ni bygger så kommer det att se ganska lika ut som idag. Men ändå så blir 
det inte exakt lika. Gud har skapat dig till att vara lik honom. Du och jag hör ihop med Gud.
Avsluta med en bön och en sång.
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Förbered Marknaden på Patrullriks
En dag på lägret har vi Marknadsdag, som också är lägrets myllrande besöks dag. Hit är alla välkomna som 
inte kan vara med på hela lägret. Och vilken dag sedan, wow! Den är underbar, spektakulär, genialiskt kreativ 
och alldeles, alldeles....obeskrivlig. Precis allt kan hända och händer. Och är din och partullens förtjänst! Det är 
nämligen din och alla andras fantastiska uppfinningsrikedom som gör denna dag till vad den är. Och tillsam-
mans hjälps vi åt att samla in pengar till Bial – Barn i alla länder. Det vi vill lyfta fram med denna samling är att 
marknaden är mer är bara denna fredag. Att vara scout och medmänniska handlar om att ta hand om varan-
dra – ALLA DAGAR.

Detta är en aktivitet som vi tänkte oss sker över ett par träffar.  Den kan påbörjas vid en samling och kan med 
fördel återupptas ett par veckor senare. Ni kommer att behandla både hur ni ska samla in pengar men vikti-
gare är varför ni ska samla in pengar. Vi tror att båda dessa områden ska behandlas under alla de gånger ni 
jobbar med denna samling.

Inledning
Samla gruppen och börja med att prata om varför man ska ge pengar till den som har mindre. 
Det finns två olika svar på varför-frågan; en biblisk och en medmänsklig.
Ta fram en bibel och låt en scout läsa 3 Moseboken 27:30; 4 Moseboken 18:26; 5 Moseboken 14:24; 2 Kröni-
keboken 31:5.
I gamla testamentet var skänkandet ett lagiskt krav där alla israeliter var tvungna att ge 10 % av allt de 
tjänade och sådde till tabernaklet/templet (3 Moseboken 27:30; 4 Moseboken 18:26; 5 Moseboken 14:24; 2 
Krönikeboken 31:5). I Nya Testamentet står det ingenstans att man ska följa det lagiska gåvoskänknings-
systemet, däremot påstår tex  Paulus att kristna ska sätta undan en summa pengar av deras inkomst för att 
stödja kyrkan (1 Korintierbrevet 16:1-2). 

Aktivitet
Världens Resurser
Världens Resurser är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Genom att belysa de internationella orätt-
visorna med scoutlagen som grund får scouterna testa sina värderingar och sin kreativitet. Scouterna får 
även en möjlighet att på sitt sätt bidra till en mer rättvis värld.

Så genomför du aktiviteten
(Berätta) Det står i scoutlagen att vi ska känna ansvar för varandra, att vi ska vara goda kamrater och hjälp-
samma. Det står också att vi ska möta svårigheter med gott humör. Det finns många människor i världen 
som har ont om mat, kläder och medicin och kanske saknar någonstans att bo. Andra har för mycket. Det 
är inte rättvist fördelat. Vi som är scouter vill känna ansvar för alla. Vi vill bry oss om alla människor. Men 
ibland känns det så svårt. Hur ska man kunna göra någon nytta alls? Det är då vi ska möta svårigheterna 
med gott humör! Att göra något litet är mycket bättre än att göra ingenting alls.



PRATRING
– Kan alla göra något för att det ska bli mera rättvist?
– Vad kan du och jag göra?

Prova att spela ett välfärdsspel
Välfärdsspel kan göras på olika sätt. Meningen är att deltagarna ska få känna att orättvisor finns. Spelet kan 
genomföras så att scout-gruppen fikar samtidigt. Alla får dock inte av allt som finns. Scouterna delas i fyra 
grupper. Grupp ett får gå till ett dukat bord med te, hårt bröd, mjukt bröd, smör och pålägg. Grupp två får te 
och hårt bröd vid sitt bord. Grupperna tre och fyra får bara te. Efter fikastunden samlas alla till en pratring.

– Hur kändes detta?
– Delar vi rättvist i världen?
– Vilka länder är rika och vilka är fattiga? Se på en jordglob!
– Vad kan man göra? Spara på världens resurser? Handla utan att gå genom mellanhänder i rika länder? 
Samla in pengar?

(Berätta) Alla människor, djur och växter behöver vatten. På vissa platser på jorden blir det torka ibland. Alla 
måste spara på vattnet och man måste kanske gå långa sträckor för att hämta det. Här i Sverige använder 
varje människa massor av vatten varje dag och det kommer direkt ur kranen. Det är orättvist.

Lek – Fyll flaskan snabbast
Ge varje patrull en halv liter vatten, ett eller två paket kallrörd efterrätt av något slag (”tillsätt vatten och 
vispa”), en skål, en visp, en mugg per person, outspädd saft i lagom mängd så att det räcker till en mugg 
var samt en diskborste. Uppgiften är att tillreda och äta efterrätten, att blanda och dricka en mugg saft 
var samt att diska efteråt. Snart kommer patrullen på att vattnet inte räcker. Då får de veta av dig att det 
finns möjlighet att hämta mera. Om de bjuder dig på lite av efterrätten talar du om var. Vattnet finns ett par 
hundra meter längre bort. Scouterna får hämta det med hjälp av sina muggar (eller med hjälp av skålen de 
fått, men den är det ju troligen efterrätt i nu). Även detta vatten är begränsat. Sätt ut en liten dunk bara. När 
det är slut så är det slut. För att komplicera det hela ytterligare kan du vid lämpligt tillfälle stega fram till 
patrullen med ett påstått litet sår som du ber dem att åtgärda. Ge dem kompresser och plåster. Vatten har 
de ju redan?

PRATRING
– Hur kändes detta? Svårt? Orättvist?
– Vad använder vi vatten till varje dag?
– Hur kan man göra för att få mera vatten till platser som har ont om det?
– Hur kan vi vara rädda om vattnet när vi är på läger?
Detta material behöver du
Välfärdsspel: Te, hårt bröd, mjukt bröd, smör/pålägg, duk, muggar, jordglob.
Lek – ”Fyll flaskan snabbast”: Efterrättspulver och saft, en halv liter vatten, en skål och en visp per patrull 
samt en mugg per person.
Säkerhet
Var uppmärksam på hur scouterna reagerar i lekarna. Var försiktig så att inte någon känner sig utfryst. 
Leken/övningen SKA följas upp av en reflektion.



Hur?

Bjud på er själva – då blir det fest! 
Det är fantasin som sätter gränserna, men för att ni ska orka med att motivera scouterna så måste de tycka 
att det är en bra idé. En bra metod är att låta scouterna brainstorma fram olika förslag som ni skriver ner på 
en tavla/blädderblock. Därefter kan ni låta dem gå ihop i mindre grupper för att diskutera de olika förslagen 
och ta fram de 3 bästa förslagen. Därefter har ni en omröstning så att ni får ett bra förslag. 
Tidigare har det funnits många bra upptåg och idéer som har gett mycket pengar till olika missionsprojekt, 
bla: Sälja olika hantverk, Gå runt med en ”musikmaskin” på magen för att sälja låtar som scouterna sjunger, 
sälja något ätbart, kasta saker på en pyramid som ska ramla, innebandy utomhus, glida på en presenning 
i en nedförsbacke, läsa sagor, ansiktsmålning, fotbad/hårtvätt, massage, kasta lasso på ledare, fiskdamm 
mm mm. Det är bra om marknaden har något för alla åldrar och plånböcker men viktigast är att scouterna 
själva tror på idén. 

Tips!
Innan ni avslutar HUR-avdelningen  bör ni fundera på någon slags reklam/marknadsföring/säljargument/
ramsa. Vid en andra träff kan ni förbereda er idé så mycket ni bara kan innan ni far iväg på lägret.
Ni bör ta er tid till att prata med scouterna om hur mycket scouterna själva ska köpa för. Det är ett mycket 
svårt ämne som vi inte kan blunda för. Ett bra riktmärke är att skänka till BIAL lika mycket som man köper 
godis/glass för under hela veckan! Mer info på www.bial.efs.nu



Andakt
Sång: ”Vi är barn i alla länder….” 
Bön:  
På Patrullriks gör vi en Marknadsdag tillsammans. Pengarna vi samlar in går 
till BIAL. Vad är BIAL? Barn i Alla Länder är EFS och Salts missionssatsning som 
stödjer kyrkorna i länderna Eritrea, Etiopien, Indien, Malawi och Tanzania samt 
projekten Sat-7 och SKATTEN – på äventyr med Gud. (www.bial.efs.nu) BIAL vill 
att barn ska få lära känna Jesus och bli hans efterföljare.
BIAL stödjer kyrkorna och deras arbete i de olika länderna med t.ex föräldralösa 
barn, utbildningar, skolor, sjukvård, barn och skolhem, unga kvinnor och scout-
grupper.

Läs Matt 28: 18-20 ”Missionsbefallningen”. Låt gärna scouterna slå upp bibeltexten och markera orden ALL 
och ALLA. 
Det här orden sa Jesus till sina lärjungar strax innan sin himmelsfärd. 
Åt mig har getts ALL makt i himlen och på jorden!
Om ni oroar er för krig och diktatorer eller nåt annat som händer i världen så kom ihåg att Guds rike är hela 
världen, både här på jorden och i himlen. Jesus vann över världens mörker när han dog och uppstod. Nu har 
Jesus all makt. Ibland tror någon diktator att han har makten. Men så är det inte. Det finns en som har det 
och det är Jesus.
Gör ALLA FOLK till lärjungar!

Gå ut i hela världen, till alla folkgrupper och länder och berätta för dem om Jesus. Led dem och hjälp dem 
att vara lär ungar. Glöm inte bort någon enda. Alla ska få veta vem Jesus är. Lär dem att hålla ALLA bud jag 
har gett er! Jesus gav oss ett bud:” Älska Herren din Gud, och älska din nästa som du älskar dig själv”! Älska! 
Det är inte så lätt alla gånger men det är viktigt att vi försöker hålla det budet. Jag är med er ALLA dagar! 
Jesus har lovat vara med oss varenda dag. Han vet om jag sitter eller står, han har t.o.m räknat våra hår på 
huvudet. Han känner oss och älskar oss. Han omsluter oss på alla sidor och bryr sig om oss.

Det här är ganska enkelt att komma ihåg! 
All makt, alla folk, alla bud och alla dagar = Alla ska få lära känna Jesus, även du och jag! 
Bön: Tack Jesus att du bryr dig om oss alla även mig. Amen

Be gärna för Marknaden, BIAL och Patrullriks…  
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Att bli scout

Man måste inte vara en Scout för att fara på Patrullriks, men eftersom det är ett Scoutläger och många del-
tagare är scouter har samling 12 fokus på hur man blir en Scout. Det kan vara bra att avsluta en termin med 
denna samling och att då passa på att bjuda in föräldrar på en scoutinvigning och avslutningsfest med grill-
ning där scouterna får visa vad de har lärt sig.

Scoutinvigning
Scout blir man när man vid en scoutinvigningsseremoni avger löfte om att efter bästa förmåga följa scouter-
slag, ge scoutlösen  mm. På www.salt.efs.nu finns förslag hur man ordnar och håller en scoutinvigning.

Scoutlagen
En scout söker sin tro och respekterar andras.
En scout är ärlig och pålitlig.
En scout är vänlig och hjälpsam.
En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
En scout möter svårigheter med gott humör.
En scout lär känna och vårdar naturen.
En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlöftet
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.
 
Scoutlösen
Ledaren säger: Scouter, Var redo!
Scouterna svarar: Alltid redo!

Scoutdräkten
Scouter har alltid burit scoutdräkt och olika varianter finns i hela världen. Grundplaggen i scoutdräkten är 
en scoutskjorta -t-shirt, -piké med märken och scouthalsduk med sölja.
När alla har samma kläder ser man inte vem som är fattig eller rik och det skapar gemenskap. 

Scoutsånger
Det finns några sånger som kan vara roligt att kunna. Scoutsången är ganska svår textmässigt ”Vi äro 
svenska scouter vi..” men prova gärna sjunga den på scoutinvigningen. Carolina Krook har skrivit en ny 
psalm om scouting ”scoutpsalmen”. Den kan vi också sjunga. 
Ett tips är att lära scouterna någon enklare sång som ”Du omsluter mig på alla sidor” Sv Ps 768 



Scoutbön
Vad är bön? Förklara enkelt att bön är att samtala med Gud. Gud hör det vi ber om och svarar. Ge gärna tips 
på hur man kan be, vad man kan be om osv. se boken ”Glöd – scouting på kristen grund” sidan 80-81
Scouterna har en scoutbön ”Käre Fader i din himmel.. ” som är svår att förstå. Men ni kan gärna be den 
någon gång och förklara vad den tar upp.
En enklare bön är ”Käre far i himlen, tack att jag finns till, hjälp mig leva riktigt göra det du vill. Lär oss 
här på jorden tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand”. Amen! Den använder många 
Equmenia (SMU)scouter.
Carolina Krook har skrivit 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. 
EFS/Salt-scouterna har under många år mest använt: ”Jesus kär, var mig när… ” text ur sv ps 184

Våra märken
Vi har ett gemensamt märkessystem för Scouterna med kategorierna: tillhöra, deltagande, intresse och 
bevis. Efter ett genomfört projekt, en viss termin eller när scouterna har lärt sig något tillsammans fungerar 
ett märke eller någon annan symbol som ett minne. På det sättet är märket eller symbolen mycket mer än 
själva tygbiten. Märken köper ni via www.scoutshop.se/marken

Förbundsmärket för Salt Scout (blå-vitt märke med gul bård) är det som vanligen  
delas ut vid scoutinnvigning. Se även www.salt.efs.nu/webbutik  
samt www.scoutshop.se/salt

Beställning
Behöver ni märken, halsdukar, söljor, t-shirts osv. så är det bra om ni gör det i god tid. Det är enkelt att be-
ställa och går vanligtvis på några dagar, www.scoutshop.se   

Andakt samling 12, Att bli scout
Vid scoutinvigning lovar varje scout ” Jag lovar att efter bästa förmåga följa scouters lag” Det är ett stort 
löfte. Men jag vet att Jesus vill hjälpa oss med det. 
Lilla Bibeln Johannes evangelium 3: 16 talar om att Gud älskar oss så oändligt mycket. Därför gav han oss 
Jesus som kan hjälpa oss. Skriv upp bibelordet och ge det till scouterna som ett minne. 
BÖN: Käre far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt göra det du vill. Lär oss här på jorden 
tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. AMEN.



VI SES VID 
LÄGERBÅLET!


