
Å rets tema 2014 

Temat för året 2014 är ”Stark med Royal Rangers” och vi 

gör en anknytning till nordiska vikingar, då vi har ett 

CampNordic i Norge på det temat. 

Bibelanknytning 

I Ef. 6: 10 ”Hämta nu styrka hos Herren, av hans 

oerhörda kraft”. Texten fortsätter …  

Ta på er Gud rustning… vad är allt detta? Texten svarar 

med sanningens bälte, trons sköld, villighetens skor, 

frälsningens hjälp, rättfärdighetens pansar, andens svärd, 

budskap om fred och kärlek. Tittar vi på Jesus på korset 

finns fred och kärlek mellan Jesus och förövarna, gott 

och ont, vänner och fiender, fred och våld, helt och 

trasigt, förlåtelse och skuld, glädje och sorg, liv och död. Att vara kristen är att 

gå in i detta mellanrum och följa Jesus. Det är fredens och kärlekens styrka. Men vi är 

sårbara, precis som Jesus gjorde sig sårbar, korset är tecken på vår sårbarhet, årsmärkets 

trasiga sköld, men bakom skölden lyser kärlekens och fredens sol. 

OBS.  Våra medel är fred och kärlek och motståndet står för striden. I Guds rike 

finns inga soldater eller krig förare.   

Andra anknytningar 

Styrka finns på många ställen: I sinnet, i kroppen, i material av olika slag tillsammans, vilja, 

osv. I det många fall kan styrka förknippas med något positivt. Men det finns också destruktiv 

styrka i människor och miljö. 

Drama 

Ett drama har tagits fram om vikingar, trälar och Ansgar. Ett avgörelse drama med Torold 

Blodtand, Nils tveskägg och Björn Rakrygg lever i blodsfejd. Men Rakrygg byter ut Tors 

hammare med korset, efter viss tvekan också Tveskägg. (Finns på SRR-webben) 

 

Vår styrka kan mätas på olika sätt och det är utmaningen för oss att se på varandra med Guds 

ögon och se hur värdefulla vi är, med olika styrkor. 

Vilken är din styrka? 

 

 

 

 

 

 

 

På nästa sida hittar du förslag på aktiviteter, hjälp oss att hitta fler. 

  



 

Stark Med Royal Rangers 

 

Lekar /aktiviteter 

Dragkamp barn > ledare ”ihoplagda” böcker som inte går att slita isär 

Stångstötning, yxkastning, varpa, kasta 

hästsko,  

Tillitsövningar – kungastolen, bära 

hopkurad/lealös person 

Tävla, vilka klarar 90grader (skitande scout) 

rygg mot rygg med någon längst? 

Saltkaret – sitt ned, ta armkrok, resa sig 

snabbast 

Klura – gömda saker under en duk – kom 

ihåg vad är starkast 

Excallibjörk – dra upp en nedgrävd björk 

Matlagning – mat som gör dig stark/är stark Ägg som inte går att trycka sönder 

Klättra träd med grepp Lekar – kravallpolis på vikingatema, 

toarullsleken (babelstorn, vikingapallisad) 

Testa hävstång – lyft något tungt Pilbågsskytte, skinndragning, 

Resning av flaggstång Dra hank och tämje stut. 

Sparke bleistre, herre på stang Rövkrok 

  

www.vikingabyn.se/gutniskalekar.pab   

Hantverk 

Smycken med Vikingatema (tupp, hjärta, 

ringkors, gran) i trä, läder eller järntråd 

Smide 

  

  

Sketcher 

Viking line, silja line, stena line  

  

 


