
Andakter – de blå uddarna 
 

I Royal Rangers emblem har vi 8 blå uddar som berättar om var sin del i vår 

deklaration. Här finns ett andaktsförslag kopplad till vart och ett av uddarna. 

 
REDO – REN – ÄRLIG – VÄNLIG – ANSVARSFULL – HÄNSYNSFULL – TROGEN - ANDLIG 

 

 

Andakt utifrån blå udd 1: 
 

En Royal Ranger är REDO att göra sitt bästa i både lek och arbete. 

 

I Bibeln (Johannes 6:1-13) läser vi om hur Jesus av 5 bröd och 2 fiskar fixar mat till flera tusen. Men 

varifrån kom de första 5 bröden och 2 fiskarna? Jo, från en pojke som gav det han hade och på det 

sättet gjorde sitt bästa. När vi gör vårt bästa kan Jesus lägga till så att det blir ännu mer. 

 

Läs gärna berättelsen tillsammans i vanliga bibeln eller en barnens bibel. 

 

Samtala sedan om: 

Vad innebär det att göra sitt bästa? 

Vad innebär det att göra sitt bästa när man leker? 

Vad innebär det att göra sitt bästa när man arbetar? 

 

 

 

Andakt utifrån blå udd 2: 
 

En Royal Ranger är REN i 

Tanke - tänker goda saker 

Tal - talar väl om andra och vårdar sitt språk 

Handling - vårdar sin kropp: hygien, motion, säger NEJ till tobak, alkohol och narkotika 

 

Vad vi tänker, säger och vad vi gör spelar roll för oss själva och för människor runt omkring oss. 

 

I Bibeln finns massor av bra tips och Gud vill alltid hjälpa oss. 

 

I Fil 4:8 får vi tipset att vi ska tänka på det som är gott och bygger upp. I Psalm 51:12 läser vi en bön 

till Gud “skapa i mig ett rent hjärta”. Så i Bibeln får vi både konkreta tips men blir också uppmuntrade 

att be Gud om hjälp. 

 

Slå gärna upp bibelorden och läs tillsammans. 

 

Samtala sedan om: 

- Varför är det viktigt att jag tänker på goda saker? 

- Varför är det viktigt att jag talar väl om andra? 

- Varför är det viktigt att jag vårdar min kropp? 

 

 

  



Andakt utifrån blå udd 3: 
 

En Royal Ranger är ÄRLIG och håller löften. 

 

I Luk 19:1-10 läser vi om Sackeus. Sackeus var inte ärlig, han tog extra mycket betalt av människor i 

hans arbete som tullindrivare. Men något hände när Sackeus mötte Jesus. Sackeus bestämde sig för 

att sluta med det han höll på med och han bestämde sig också för att ge tillbaka till dem han hade 

tagit pengar från. 

 

Läs berättelsen om när Sackeus möter Jesus, antingen från en vanlig bibel eller från en barnens bibel. 

 

Sedan kan ni samtala om: 

- Vad innebär det att vara en ärlig människa? 

- Vad gjorde Sackeus när han förstod att han gjort fel? 

- Om vi skulle fuska eller säga något som inte är sant, vad kan vi då göra när vi ångrar oss? 

 

 

 

Andakt utifrån blå udd 4: 
 

En Royal Ranger är VÄNLIG och hjälpsam. 

 

I Luk 10:30-47 läser vi liknelsen om den barmhärtige samariern. I den berättelsen lär Jesus oss bland 

annat att vi inte ska göra skillnad på människor. Judar och samarier var egentligen inte två folk som 

stod varandra nära, men i Jesus liknelse så är det samariern som hjälper juden och det är samariern 

vi ska härma.  

 

Läs berättelsen tillsammans, antingen från en vanlig bibel eller från en barnens bibel. 

 

Sedan kan ni samtala om: 

- Vad innebär det att vara en vänlig människa? 

- Finns det människor jag skulle ha svårare att vara vänligt mot? 

 

 

 

 

Andakt utifrån blå udd 5: 
 

En Royal Ranger är ANSVARSFULL, känner ansvar för andra och naturen 

 

Royal Rangers betyder kungliga förvaltare, Guds förvaltare. Gud gav människan i uppdrag att ta hand 

om det som han hade skapat. I 1 Moseboken 1:31 kan vi läsa “Gud såg att allt som han hade gjort var 

mycket gott”, i 1 Mos 2:15 läser vi “Gud satte människan där för att odla och bevara den”. 

 

En uppgift från Gud från allra första början, att ta hand om skapelsen, att bevara den. 

 

Samtala gärna om: 

- Hur kan vi hjälpa till att bevara Guds skapelse?  

 

  



Andakt utifrån blå udd 6: 

 
En Royal Ranger är HÄNSYNSFULL, visar hänsyn mot föräldrar och ledare 

 

Vad innebär det att vara hänsynsfull? Ett lite krångligt ord vi kanske inte så ofta använder. I Matt 7:12 

läser vi det som vi kallar den gyllene regeln. Ett riktigt bra tips från Jesus, att fundera på hur jag själv 

vill att andra är mot mig för att veta hur jag ska vara mot andra. 

 

Några tips för att visa hänsyn är tex att följa regler, passa tider och visa respekt. 

 

Samtala gärna om hur ni gillar att andra är mot er. Hur har någon annan gjort dig glad? Hur kan då du 
visa hänsyn till någon?  

 

 

 

Andakt utifrån blå udd 7: 

 
En Royal Ranger är TROGEN sin församling, sin familj och sina vänner 

 

Goda vanor är bra. I Apostlagärningarna 2:42 läser vi om människor som trodde på Jesus. Det står att 

“de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna”, 

de var trogna och hade gjort det till en vana att vara i gemenskap med andra som trodde på Jesus och 

på det sättet ta tid tillsammans med Gud. 

 

Att vara trogen kan vara att man ibland gör sådant som man inte känner för, men som man vet är bra 

för en själv.  

 

Samtal gärna om vad ordet trogen betyder och vad det praktiskt kan innebära att vara trogen sin 

församling, sin familj och sina vänner. 

 

 

 

Andakt utifrån blå udd 8: 

 
En Royal Ranger är ANDLIG 

Ber, berättar om Gud och Jesus och läser Bibeln 

 

I Royal Rangers är vi noga med att prata helhet, att andlighet och liv går ihop och inte är skilda saker. 

Att vi i vår vardag är andliga och har en relation med Jesus. Relationen med Jesus håller vi vid liv 

precis som med andra relationer. Genom samtal (bön) och genom att lära sig mer om den andre (läsa 

bibeln). 

 

Läs gärna Psalm 119:105 tillsammans och samtala om vad det innebär att Guds ord är en lykta för 

min fot. 

 

 

 

 


