
KYRKANS TIDNING NR 33 2019

På Grönebo utanför Kisa 
ordnar Svenska kyrkans 
unga sommarläger. Glädjen 
och den goda stämningen 
hänger ihop med att man 
förverkligar den femte 
rörelsen ur herdabrevet – 
från uppdelning till genera-
tionsöverskridande.

– Det här är det bästa lägret nån-
sin! ropar tolvåriga Tufva när vi 
sitter och väntar på lunchen. 

– Det bästa är att de vuxna inte 
tvingar oss att göra olika saker.

Kanske är det precis vad som 
behövs bland allt hets och jäkt i 
samhället – att slippa bli tvung-
en att göra saker och i stället vila i 
lugn miljö. Stämningen är verkli-
gen lugn och glad på Grönebo. Inte 
som jag minns från mina scoutlä-
ger på 80-talet där kombinatio-
nen av tioåriga barn, sextonåriga 
ledare och några enstaka vuxna 
ofta ledde till en otrygg stämning. 
På Grönebo är det gott om vuxna 
och en väldigt god spridning av 
deltagare i olika åldrar.

– Detta är det gamla bondesam-
hället! utbrister Lennart ”Nenne”  
Carlson, församlingspedagog i 
Borgs församling.

– Här möts alla. Alltifrån 
70-årsåldern och ända ner till 
dem som bara är några år gamla, 
säger Nenne medan ett par små-
barn springer förbi dragandes på 
en skrinda.

I DET gamla bondesamhället hade 
man en liknande gemenskap som 
på Grönebo. Möjligen levde man 
ett liv som var fysiskt lite svåra-
re. Inga rensningar av åkrar från 
stenbumlingar står dessbättre 
på dagordningen på lägret. Men 
jämfört med den vanliga ung-
domstillvaron är det ändå ganska 
mycket aktivitet och då behövs 
rejäl, bastant lägermat. Idag ser-
veras tärnad kassler och potatis-
sallad med smörgås och sallad.

– Vi försöker se till att alla äter 
ordentligt, säger Andreas Åström 
som är lägrets sjukvårdare.

– Det är inte lätt för barnen att 
förstå att det går åt mycket mer 
energi här än när man sitter hem-
ma i soffan. Där kanske man kla-
rar sig en dag på en burk keso och 

●● Sommarlägret på Grönebo 
ordnas av Svenska kyrkans 
unga i Linköpings stift. 

●● Grönebo lägergård ägs av 
Kinda pastorat och hyrs av 
Svenska kyrkans unga för läg-
ret. 

●● De senaste åren har cirka 
140 personer deltagit. Delta-
garna består av ungdomsgrup-
per, familjer och pedagoger 
från ett flertal församlingar i 
stiftet.
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Malin Melander från Brunneby leder sina ungdomar på den rätta vä-
gen.

Lukas Sassi drar iväg med syster Eija.
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Sommaren drar sina sista andetag för i år. Vi hoppas att alla haft lugna, goda och vilsamma dagar.  
Denna vecka visar vi en glimt från Svenska kyrkans ungas läger på Grönebo utanför Kisa, som verkar  
ha varit en perfekt plats för både familjen och ungdomar. Nästa år blir det 1–5 augusti – något att  
notera i almanackan.
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Lovisa Pihl 
är huvud-
ansvarig 
för lägret.

ett äpple, det går inte här.
Lägrets tema är frälsarkran-

sen och kaplan Johan Garde, som 
är här med sin familj, redogör för 
ramberättelsen för lägret. Ett par 
fräcka ”pirater” har enligt den-
na slagit läger i skogarna utanför 
Grönebo och stulit frälsarkran-
sen. Lägerdeltagarnas uppgift är 
att lösa gåtor och fullgöra uppgif-
ter, knäcka piraternas koder och 
få tillbaka pärlorna i kransen. 

Denna dag är det kärlekspär-
lorna som ska skaffas tillbaka och 

därför handlar dagens bibelstu-
dium om kärleken. 

– Om man tittar i Bibeln finns 
det många regler och krav, sär-

skilt i Gamla Testamentet, säger 
en ledare. Men Jesus gav oss ett 
nytt bud …

Blandningen av bibelläsning, 
fysiska och andra aktiviteter ver-
kar fungera bra. Eftermiddagen 
vigs åt pyssel, garntovning, fot-
bollsspel, paddling och annat 
innan det blir samling kring lä-
gerelden på kvällen.

– Det roligaste här är att man 
får umgås med varandra, sam-
manfattar åttaåriga Agnes.
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Kaplan Johan Garde klurar med 
piraternas chiffer.

»Här möts 
alla. Alltifrån 
70-årsåldern och 
ända ner till dem 
som bara är några år 
gamla, 

Lennart ”Nenne” Carlson 
församlingspedagog

Alma Lindberg slår på en 
riktig rackarrökare som 
ledaren Gustaf Johnsson 
har fullt sjå med  
att avvärja. 


