
Planeringsdokument 

5 mars 2016 – BARNLÄGERDAG PÅ STRANDHEM (Filippi LUND ansvarar) 

 

Dagens grundtanke och tema: ”Lita på mig!”  

Lita på = tro 

Vad vi än möter i livet får vi påminna oss om att Jesus är med oss. Vi får söka Jesus när vi är i 

kris, möter sjukdom och olyckor. Vi får också lita på Jesus när det gäller mindre allvarliga 

saker, som när vi känner oro inför saker vi ska göra i skolan, tandläkarbesök mm. Ibland kan 

vi känna oro för att det finns så mycket hemskt som kan hända. Bibelberättelserna får 

påminna oss om att Jesus har kontroll på läget. Han kommer aldrig försent eller låter livet bli 

för svårt för oss i sällskap med honom. Vi utmanas att vara hos Jesus med det som för oss 

känns omöjligt. Han kan vända våra problem till något gott. 

Jesus är inte bara med oss här på jorden. Han har också öppnat den omöjliga vägen för oss 

hem till Gud. Det är ett trosfrö han vill plantera i oss och som vi får lita på. Lika lite som ett 

frö liknar vad det blir, kan vi förstå hur vi ska kunna komma till Gud eller hur Gud ska lösa 

allt. 

Praktiskt 

Vi tänkte att dagen består fyra stationer (två mer undervisande och två mer praktiska) samt 

sångstund, tipsrunda, inledning och avslutning. Barnen indelas i fyra grupper som de, 

tillsammans med sin gruppledare, kommer att hålla sig till hela dagen. Tipsrundan i slutet av 

dagen redovisas på avslutningen, då vi knyter ihop temat.  

Material: leva livet åk 2 höst, Jairus dotter 

8.30 Ledarsamling 

9.00 Incheckning  namnlapp + gruppfärg, 2 personer tar emot barnen. 

9.30 -10 INLEDNING: Ansvarig XXXX (moderator under dagen) + 2 personer 

Välkomsthälsning, bön, sång, intro av dagens tema med ev, kortdrama Jairus tjänare, 

gruppindelning. 

FRUKT gruppledaren bjuder sin grupp 

10.10 – 10.50 STATIONER A, B, C, D 

Påminna om toabesök 

11.00 – 11.40 STATIONER 

11.50 SÅNGSTUND (ALLA): Ansvarig: 3 personer 

bordbön, skickas i grupp 



12.10 LUNCH + fri lek/rita o måla/spel 

Påminna om var specialkost serveras, informera om samling efter lunch 

lunchvärdinnor: 2 personer 

utevärdinnor: 2 personer 

13.00 - 13.40  STATIONER  

13.50 – 14. 30 STATIONER  

14.40 TIPSRUNDA (Alla), Ansvarig: Huvudledare + alla stationsledare och gruppledare 

15.00 AVSLUTNING, Ansvarig: Inledare + Bereaungdomar 

Knyta ihop temat och dagen bl.a. genom redovisning av tipsrundan. 

Därefter fika för alla. 

16.00 UTVÄRDERING ansvarig:  

Vi samlar reflektioner från dagen. 

STATION A, Lokal: ute / idrottshall Ansvariga: 2 pers 

Lekar (ute) där någon av dem, på något sätt, knyter an till temat ex. känna och beskriva, 

sångmassage.  

STATION B, lokal: källare / Elisabeths studiekammrar Ansvariga: 3 pers 

Bibelberättelse om Jairos dotter och kvinnan som rörde vid Jesus. Ev dramatisera 

STATION C, lokal: Kornelius klassrum Ansvariga: 3 pers 

Pyssla: fotvärmare med fotsiluett 

STATION D, Ansvariga: 2 pers 

Bibelberättelse: Petrus går på vattnet Matt 14. Samtal om vad det betyder att lita på 

någon/något. Se på bibelverser om att lita på/tro. 

Välja en favoritvers.  Känselvandring 

 

Station A 

Uteaktivitet 

Station B 

Jairus dotter 

               Åk F-1 → A, B, C, D 

               Åk 1-2 → B, C, D, A 

Station C 

Pyssel 

Station D 

Jesus går på 

vattnet med 

Petrus 

               Åk 3-4 → C, D, A, B 

               Åk 4-6 → D, A, B, C,  



 

Birgitte är lägerdagschef och ansvarar för:  

–  att ordna lokaler till stationerna. 

– att i samråd med ansvarig från förening dela in barnen i grupper och göra ett 

turordningsschema.  

– att sköta incheckningen med betalning tillsammans med Gunilla och Kristina.  

– att kolla så det finns papper och pennor, ev materialet till pysselsamlingen. 

– att kolla tidpunkten för lunch med köket och förvarna dem om att föräldrarna är med vid 

fikat.  

– att i samråd med 2 personer från Filippi se till att hålla i måltiderna 

- att sköta annonseringen på Strandhems hemsida.   

– ordna tipsrunda utifrån de sammanfattningar om innehållet som inkommit senast 17 

februari. 

– ta emot ledare lördag fr kl 8 på Strandhem 

– BILDA, CCLI, Samlar in uppgifter och rapporterar 

 

Ledarsökning: Mathis frågar Juniorledare till att vara gruppledare och hjälpledare under hela 

dagen. Anette sätter upp lapp på Filippi om hjälp- o gruppledare och pålyser om det. Kristina 

kollar med Berea genom ungdomsledarna och musiker.I 

Uppföljning av planering kl 18, Filippi tisdag 16 feb. 

flyer, ansvarig:  

Skickas till Strandhem, ev. Till Liv och BVI för utskick v.2  

utvärdering som skickas till lägerkommitte, Strandhem, BVI, ansvarig:  

LÄGERDAGEN 

Vid matsalen bör finnas teckningar och pennor att måla för den som vill vid ankomst och 

lunch.  

Efter incheckning får barnen en vanlig etikett som namnlapp.  

Det finns möjlighet att förbereda lokalerna dagen innan eller på morgonen innan gemensam 

samling. Avstämning och gemensam bönestund kl 8.30 

Fotografering, ansvarig:  

Vi får vara med i uppdraget att göra Jesus känd! Be om Guds ledning, hjälp och glädje och att 

Han kallar dit barnen! 



/ ansvarig från föreningen 


