Väx vidare med Royal Rangers
Läsårstema 21/22
Väx vidare med Royal Rangers både andligt, själsligt, kroppsligt och socialt. Här kommer tips
som vi hoppas kan inspirera er när ni planerar i kårerna:
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Naturruta där ni följer förändringarna på en viss yta, kan ni inte vara där under hela
året med patrullen kan en ledare filma platsen under den perioden och visa på er
samling
Plantera
- kanske var sin solros och se vilken som blir längst?
- så krasse i en burk eller göra ett lerhuvud och låta krassen gro som hår
Experiment med hur vatten "växer" när man fryser det i en burk
Mäta
- lära sig hur man kan mäta ett växande träd genom geometri
- hälla ut ett glas vatten på en presenning och se hur stor yta vattnet kan täcka. Vem
får störst pöl?
Hitta ett träd som växt sig lika grovt som barnet själv räcker runt (alla hittar sitt
måttanpassade träd)
Bygg något tillsammans, vad det blir växer fram (kanske träna på att bygga inför
Camporama?)
Baka något som jäser i ugnen
Hitta livet, instruktioner finns på SRR:s hemsida under aktivitetstips-aktiviteter/lekar
Samarbetsövningar för att växa ihop som patrull/kår
Gemenskapsbyggande aktiviteter såsom patrullflagga & patrullrop. Kanske göra ett
kårrop och en kårflagga inför Camporama?
Samla in pengar till något bra ändamål (gör något som ni säljer eller att barnen kan
ta med pantflaskor hemifrån som pantas som insamling)
Kontakt med någon i ett annat land (missionsland församlingen har kontakt med?)

Tips för andakten
•
•
•
•

Andens frukter (Gal 5:22-23)
Att vara som ett träd planterat vid bäcken (Jer 17/Ps 1)
Tillsammans förstå mer om Gud (Ef 3:18)
De blå uddarna
- andaktstips till dessa finns på SRR:s hemsida under aktivitetstips-andakt

Tips på annat att hämta inspiration och idéer ifrån
•
•
•

Ledarkompassen (NTC-pärmen)
Här för att stanna, för ett livslångt lärjungaskap (ledarplaneringsverktyg, rapport mm)
- se hemsidan www.harforattstanna.se
Det finns hopp (material psykisk hälsa)
- se hemsidan www.pingst.se/detfinnshopp

