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Mål 

I Royal Rangers NÅR vi de unga, vi får dem att VÄXA och vi UTRUSTAR 

DEM TILL TJÄNST. Andligt, själsligt, kroppsligt och socialt. Det är viktigt 

med en helhetssyn på människan i vår verksamhet. Genom att medvetet arbeta 

balanserat med dessa fyra tillväxtområden får vi Guds Rike att växa. 

 

Mönster 

Varje samling i Royal Rangers behöver ett 

mönster. Det hjälper till att skapa helhet och 

igenkänning. Detta är extra viktigt för de yngre 

barnen, och barn i behov av särskilt stöd. 

Mönsteret beskriver vi med en ”kostcirkel”. Den 

säkerställer helhetsynen praktiskt och underlättar 

planeringen. 

En samling beräknas vara ca 1½ timme. 

Ordningen kan variera vid olika tillfällen.  

 

 

0. Ankomst 
Så fort barnen anländer kan de behöva ha en aktivitet som är 

självgående och som håller dem aktiva tills alla anlänt eller klockan 

blivit dags att starta. Det ska vara enkla aktiviteter för att slippa 

sysslolöst väntande eller strul. Ha materiel framme t.ex. ritmaterial, 

knop-rep, ballonger, hantlar, bollar, pussel mm. 

 

1. Öppnade 
Samlas, t.ex. i en cirkel, och markera början av mötet med en 

ceremoni: valspråk, patrullrop, bön, sång, etc. Det ger 

deltagarna möjlighet att landa och koppla bort dagens rutiner. 

Ett bra förslag är att här göra en runda, dvs. låta alla 

deltagarna kort berätta något viktigt som händer i deras liv, och hur man mår. På 

så sätt får ledaren del av deltagarnas stämningsläge och kan anpassa efter denna 

information. Många missförstånd kan undvikas på detta sätt.  

 

2. Information  
Ledaren berättar vad som skall göras under kvällen, det skapar trygghet. 

Kanske ledaren också informerar om kommande samlingar och andra 

aktiviteter, hajk, julfest, lov, etc. 
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3. Bibelsamtal 
I bibelsamtalet anknyter man gärna till terminens planering av tema 

och terminsmärket.  

För de yngre åldersgrupperna kan man dela på bibelsamtal och 

andakt, då lägger man bibelsamtalet efter informationen. 

 

 

4. Aktivitet 
Passet ingår i terminens planering av tema. Ena gången kanske 

det handlar om arbete med verktyg eller brandövning och nästa 

om värderingsövning eller collage. Aktiviteterna planeras med 

fördel ihop med deltagarna. Förslag till uppgifter finns i 

deltagarbökerna för respektive åldersavdelning. 

 

 

5. Lek 
En fysiskt aktiv lek ger en avspänd gemenskap och tillfälle att få 

stoja av sig. Kanske kan man välja en lek som anknyter till kvällens 

eller terminens tema. Temat kan då upplevas, erfaras med hela 

kroppen. 

 

 

 

6. Andakt 
I slutet av mötet är det lämpligt att samlas i stillhet och andakt. Stillheten kan 

markeras med ljus eller lykta på särskild plats i rummet.  

I andakten bör man fokusera på EN aktuell tanke.  

Andakten avslutas med bön och/eller sång, och kan markeras med en 

kort ceremoni till exempel vårt MOTTO. 

Använder man samma avslutningsceremoni varje gång så vet 

deltagarna att ”nu är samlingen slut”. 

 

 

Klara – Färdiga – Gå! De tre första samlingarna. 

På följande sidor finns förslag på de tre första samlingarna ni kan ha för att 

komma igång. 
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KLARA - Fö rsta samlingen 

 Före samlingen 

Ledarna och ev. hjälpledare anländer tidigt för att förbereda rummet/platsen. 

Placera ev. stolar i en cirkel eller halvcirkel. 

Ta fram ett gäng Royal Rangershalsdukar och deltagarböcker. 

 ANKOMST  

Medan de unga anländer hälsar ledarna varje deltagare välkommen.  

Ha en plan för de som anländer tidigt, boll, spel, knop, eller pussel. 

 ÖPPNANDE:  

Ledaren inleder med en bön.  

Gå ”en runda” där deltagarna får säga sitt namn. I samband med att de säger sitt namn hänger ledaren 

på dem halsduken och knyter den med en lös råbandsknop. Lek gärna någon namnlek som inte är 

våldsam. 

 AKTIVITET 

Förklara idén och tanken med halsduken och att man bär den alltid när vi samlas i Royal Rangers. 

Förklara på ett sätt så de unga lätt kan förstå vad orden ”Royal” och ”Ranger” betyder.  

Hjälp dem att inse - att vara en kunglig Ranger kommer att öppna möjligheterna till äventyr, vänskap, 

och glädje. 

Förklara att de kommer att ha en egen patrull och patrulledare som kommer att arbeta tillsammans 

med dem för att stötta dem att lyckas med sina mål. 

Förklara hur man använder deltagarboken. 

Uppmuntra varje deltagare att skriva namn i sin egen. Använd även deltagarboken för att förklara 

upplägget med märken. Terminsmärken, verktygsmärken och hajkmärken. Ha gärna några märken till 

hands och låt dem titta på dem. Visa gärna deltagarböckerna för de andra åldersgrupperna också så det 

skapas en längtan och förväntan för det som kommer längre fram.  

Ge de unga en chans att ställa frågor. 

Be de unga att titta på uppgifterna kring det första märket och välja tre gemensamma uppgifter de 

skulle vilja jobba med. 

Betona vikten av att lära sig våra högtidsord – hedersord, valspråk, deklaration och motto, och 

diskuterar deras betydelser. 

 LEK  

Använd ca 30 minuter för en aktiv lek som ni har planerat i förväg. (t.ex. katt och råtta eller snappa 

näsduk) Om en lek inte är intressant, använd en annan. 

 AVSLUTNING 

Avsluta samlingen genom att be  

”Käre far i himlen, tack att jag finns till, hjälp mig leva riktigt, göra det du vill, lär oss här på jorden 

tycka om varan, låt oss få en framtid skyddad av din hand” och låta de unga upprepa vårt motto. 

Ledaren säger – Redo, deltagarna svarar – Redo för livet! 

 Efter samlingen 

Deltagarna kan vilja ställa en massa frågor: Ta dig tid för detta. 

Påminn deltagarna att ha på sig halsdukarna när de kommer nästa gång.  

Utse någon/några deltagare eller be alla att hjälpas åt att ställa iordning lokalen. 
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FA RDIGA - Andra samlingen 

 Före samlingen 

Ledaren och hjälpledaren anländer tidigt och förbereder samlingsrummet/platsen. 

Ta fram det material som krävs för denna samling. 

 ANKOMST 

Välkomna varje deltagare, hälsa på dem (träna in deras namn), SE dem. 

Förbered någon aktivitet för de som anländer tidigt, spel, knep, eller pussel och som är 

självgående. 

 ÖPPNANDE 

Läs tillsammans Royal Rangers Hedersord, och led sedan i bön. 

Närvaro: upprätta en lista med namn, adress och telefon till deltagarna.  

(kan användas till utskick, bidragsansökningar, med mera) 

 AKTIVITET 

Välj i varje patrull en gemensam modell för er sölja och tillverka den. Varje patrull ska även 

välja ett patrullnamn.  

Återknyt till gången innan och gör en eller två av de uppgifter deltagarna valde ur 

deltagarböckerna förra gången. 

 LEK  

Lek några aktiva lekar som ni har planerat sedan innan. Lek gärna de som de unga gillade från 

förra samlingen, och prova även en ny. 

 ANDAKT 

Välj en plats där ni kan samlas för en stilla stund. Tänd ett ljus eller en lykta, lägg fram en 

Bibel. (se kapitlet "Andakt") 

 AVSLUTNING 

Alla läser hedersordet och mottot. 

 Efter samlingen 

Utse någon/några deltagare eller be alla att hjälpas åt att ställa iordning lokalen. 

Var uppmärksam på föräldrarna. Hälsa på dem och säg gärna något gott om deras barn. En 

god relation till deltagarnas föräldrar är nästan lika viktig som relationen till deltagaren. Ge 

föräldrarna en folder om Royal Rangers och kontaktuppgifter till er ledare och ett schema för 

terminens upplägg. 
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GA ! - Tredje samlingen 

 Före samlingen 

Ledaren och hjälpledare anländer tidigt och förbereder samlingsrummet. 

Ta fram det material som krävs för denna samling. 

 ANKOMST 

Förbered någon aktivitet för de som anländer tidigt, spel, knep, eller pussel och som är 

självgående. 

 ÖPPNANDE 

Läs Royal Rangers Deklaration, och läs även förklaringen till orden. 

Närvarorapportering: Låt någon i patrullen få ta upp närvaron. 

 INFORMATION 

Ledaren berättar kort om vad som kommer att hända idag. 

 AKTIVITET 

Nu behöver patrullen ett ”rop”. (t.ex. Patrull ”Pandan” – ”Sitter här o päser, man kan tro han 

jäser, äter bambu varje da´ så att han blir go´ o gla´ - Pandaaaa!”) 

Låt de unga få bestämma och vara delaktiga. Som ledare hjälper du dem på traven. Öva sedan 

på er hejaramsa/patrullrop ett par gånger. (Detta ger en känsla av gemenskap och att ”jag” får 

vara med.) Patrullropet kan man sedan repetera lite nu och då. 

Ta nu fram ett tygstycke (ca 40x50 cm) och gör en gemensam ”patrullflagga”.  

 LEK  

Nu är det dags att leka några aktiva lekar som ni har planerat sedan innan. Lek gärna de som 

de unga gillade från förra samlingen, men utmana även med en ny lek. 

 ANDAKT 

Välj en plats där ni kan samlas för en stilla stund. Tänd ett ljus eller en lykta, lägg fram en 

Bibel. (se kapitlet "Andakt") 

 AVSLUTNING 

Alla läser Deklarationen. 

 Efter samlingen 

Utse någon/några deltagare eller be alla att hjälpas åt att ställa iordning lokalen. 
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Forts… 

Fortsätt samlingarna resten av terminen i samma mönster. Beroende vilken ålder 

det är i patrullen anpassas innehållet. Bra tips finns i SRRs ”programtips” för 

varje enskild åldersavdelning. Tänk på att tillgodose hela människans tillväxt – 

kroppsligt, socialt, själsligt och andligt.  

 

Andakt 

Exempel 1:  
Tänd ett ljus. Sjung en sång. Läs en bibeltext. Be en gemensam bön. 

Exempel 2:  
Räkna ner från 5 till noll. Be en gemensam bön. Berätta en kort berättelse. Skicka runt en 

”böneboll”. (den som har bollen får be högt eller tyst, sedan skickar man den vidare till nästa).  

När ”bollen” är hos ledaren igen avslutar ni med ett gemensamt ”Aaamen”. 

Exempel 3:  
Utrustning som behövs: En grön pinne, ett snöre och en penna. Pinnen bör vara ca 2½ cm i diameter 

och ska kunna böjas och bindas i en cirkel. Platser bör karvas ut så att varje deltagare kan skriva sitt 

namn eller initialer på pinnen. Dessa bör skäras ut så att de är på insidan av cirkeln när ändarna av 

pinnen binds samman. Sätt upp en krok eller spik på väggen där den färdiga patrullsymbolen kan 

hängas. 

Ledaren berättar: När vi träffas kommer vi dela stora idéer och diskutera små bekymmer med 

varandra, och tacka Gud för alla våra underbara möjligheter. Du förstår, i denna patrull kommer att bli 

som en familj. Vi kommer att vara intresserade av allt som var och en gör och vi vill hjälpa varandra 

på alla sätt vi kan. 

Två bröder skulle resa med tåg från Stockholm till Lund. Deras farbror skulle möta dem vid stationen i 

Lund och låta dem få vara hela sommaren med honom på hans gård. Mamman hade bett den äldre 

brodern som var 12 år att på alla sätt ta hand om sin yngre bror som bara var 8 år. Hon satte namn och 

adress på deras jackor ifall de skulle komma vilse. På grund av en reparation av spåret mellan Mjölby 

och Tranås, var pojkarna tvungna att stanna i Mjölby tio extra timmar. Både sin medhavda lunch och 

extra pengarna tog slut. Resebolaget upptäckte deras situation och köpte pojkarna var sin smörgås och 

ett glas mjölk. Den yngre brodern högg in på sin smörgås som bara en hungrig pojke kan, men hans 

äldre bror tog inte en tugga. När han fick frågan varför han inte åt svarade han, "Jag väntar på att se 

om min bror vill ha lite mer. Du förstår, jag tar hand om honom."  

Det är så en familj bör vara. Varje medlem försöker hjälpa de andra – de delar sina styrkor med 

varandra. 

Jag är säker på att vi alla kommer att må bättre av att veta att vi kan räkna med stöd från varandra. Jag 

vet att jag kommer stötta er. Ikväll startar vi med att lova att ge vårt stöd till varandra som patrull. 

Samtal: Låt oss prata igenom det lite först. Var och en av er, tänk en liten stund. Vad gör en familj 

lycklig? (När du hör deras svar, uppmuntra dem.) Det var riktigt bra svar - nu en fråga till. I en trygg 

familj, och det är ju en sådan vi vill ha, står medlemmarna upp för varandra. Vad betyder det - som du 

ser det? Tänk igenom ditt svar och så får vi höra era svar som vi gjorde nyss.(Uppmuntra dem igen.) 

Ceremoni: Vem kan berätta för mig vad de tidiga pionjärerna i Vilda Western gjorde med sina vagnar 

för att skydda varandra när de slog läger i slutet av dagen? (Ställ frågor tills det finns någon som 

svarar att de ställde sina vagnar i en cirkel som skydd.) 

Håll upp pinnen som du förberett tidigare, som det beskrevs under "Utrustning" och böj den till en 

cirkel. 
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- Det var så här, eller hur? På denna pinne finns åtta (använd rätt antal) platser - en för var och 

en av oss att skriva vårt namn på. Den representerar vår patrull, vår RR familj. Vi vill att varje 

medlem skriver sitt förnamn eller smeknamn eller initialer, vad han nu vill bli kallad, på denna 

pinne.(Låt dem göra detta, läs sedan namnen högt.) Nu knyter vi ihop ändarna.  

(Gör detta - med deltagarnas hjälp – håll sedan upp det.) 

Detta är vår patrullcirkel. Varje namn är på insidan av cirkeln - skyddad från utsidan. Ingen är i toppen 

eller på botten - vi är alla på samma nivå. Precis som pionjärerna ställde sig i sin ring av vagnar, och 

viste att de kunde lita på varandra, på samma sätt så är denna symbol för vår patrull, ett löfte och ett 

tecken på vårt stöd till varandra. 

Skriften: Ikväll bygger vi vår patrull, vår familj. Jesus sade att de som följde hans lära ska vara stark. 

Han använde dessa ord: "Den som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en 

förståndig man som byggde sitt hus på hälleberget och slagregn föll, och vattenströmmarna kom, och 

vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll inte, eftersom det var grundat på hälleberget " 

(Matteus 7:24, 25). 

Avslutning: Nu, när vi ber vår bön ikväll, låt oss stå i en cirkel, ta ett fast grepp om vår patrullsymbol, 

som ett löfte till Gud och varandra. Läs tillsammans vårt hedersord, ”Med Guds hjälp vill jag göra mitt 

bästa, att tjäna Gud, min familj, min församling och min nästa”. 

Bön: Käre Jesus, ikväll ber vi Dig att välsigna våra familjer där hemma, vi ber dig också att välsigna 

vår patrull. När vi är tillsammans, låt oss leva som Jesus lärde, så att vi kan vara starka och glada när 

vi arbetar och gör kul saker tillsammans. 

Häng nu upp cirkeln på spiken. Så alla kan se den och påminnas om den. 

 

Tänk på … 

Det är viktigt att låta de unga få ta del i planeringen av samlingarna, trots att det 

är nog lättare och snabbare för dig att göra all planering själv. Det betyder inte 

att du inte ska planera. I själva verket kommer det kräva mycket mer planering 

från din sida för att se till att de unga utvecklas i påhittighet, osjälviskhet, 

pålitlighet och ledarskap. 

En bra ledare gör lämpliga förberedelser inför varje samling. Deltagarna 

kommer att planera i bara några minuter och sedan inte ha något att göra. Som 

ledare är din uppgift att fylla i där deras planer är ofullständiga.  

Ge varje ny deltagare ett riktigt välkomnande. 

Vikten av att ge deltagarna ett rejält ”Välkommen” kan inte nog understrykas.  

Det ska vara uppriktig och naturlig och den nya deltagaren ska känna att han 

eller hon verkligen är efterlängtad. Så snart som möjligt, bör den nya deltagaren 

tilldelas en äldre deltagare som mentor och som kan hjälpa och stödja den nye.  

 

Observera att du behöver ha Svenska Royal Rangers samtycke till att använda 

emblemet och namnet ”Royal Rangers” i er verksamhet. Vi är frikostiga men 

hör av dig med ett mejla eller ring till oss. 

info@svenskaroyalrangers.se 

076-23 73 413 

mailto:info@svenskaroyalrangers.se

