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Vär(l)d att vårda
Under Globala veckan 2008 ”Skapelsefeber” gjorde vi en sketch till en
tema/familjemässa. Här nedan är en kort sammanfattning av gudstjänsten och
sedan kommer sketchen.

Gudstjänsten
Inledning av gudstjänsten
Gudstjänsten inleddes på vårt stora kyrktorg vid vapenhuset med ett drama kring skapelsen.

Dramat i sammanfattning
Man hör delar av skapelseberättelsen och ljudet av någon som blåser upp en ballong. En
stor uppblåsbar jordglob kastas in och Guds röst berättar att han är trött och behöver vila
(det är jobbigt att blåsa upp ballonger). Två clowner börjar tillsammans med församlingen
leka med jordklotet. Clownerna tröttnar och försöker komma på andra saker att göra med
klotet. Först föreslår den ena clownen att de skall måla den svart och sedan föreslår den
andra att de skall smälla den. De kommer fram till att idéerna inte är så bra eftersom alla
vackra färger kommer försvinna från klotet om man målar den svart och att det inte finns
något klot kvar om man smäller den. Sketchens första del slutar med att de har fått en idé
men måste gå och hämta något först.

Stationsvandring
Under cirka 20 minuter fick församlingen därefter gå omkring på fyra stationer i
gudstjänstrummet. Något material var lånat från Globala veckans verktygslåda. Något material
var tillverkat av konfirmanderna som också hade jobbat med miljötema. Stationerna var: 1.
Bildspel, 2. Överlåtelsestation, 3 Konfirmandernas station, återvinning, 4. Fair Trade.

Mässan
Efter stationsvandringen återvände församlingen till kyrktorget och hela församlingen gick i
procession till altaret med nattvardsgåvor och lappar från överlåtelse stationen. Dukning av
nattvardsbordet under psalmsång.

Dramats avslutning
Clownerna kommer tillbaka med klotet och ett stort runt tygstycke (lekfallskärm). Alla
håller i tyget och leker med klotet tillsammans. Clownerna konstaterar att det är mycket
roligare att leka när alla kan vara med och hjälpas åt.
Leken avslutas. Fallskärmen läggs ned på golvet. Clownerna tar av sina kostymer. Alla står kvar
runt fallskärmen och Jordklotet i mitten. Nattvarden firas. Vi firade nattvarden så att alla delade
nattvarden till varandra.
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Sketchen
Rekvisita
Stor upplåsbar jordglob
Ljudeffekter
Stor svart färgburk – Stor pensel (typ kvast)
En gigantisk nål
Roller
Två clowner (Adam och Eva typer)
Guds röst
Man hör ljudet av någon som blåser upp en ballong (jordgloben).
Delar av skapelseberättelsen läses upp av en berättarröst. Den kan
med fördel illustreras av ljudillustrationer som t ex rinnande vatten,
bräkande får. När berättelsen når den sjunde dagen ”bryts”
textläsningen och ljudet av ballonguppblåsningen upphör.

BÅDA CLOWNERNA

Får jag den, får jag den. Kasta den till mig.
Jordgloben kastas ner till Clownerna som börjar leka/bråka om den.
Clown 2 får tag på den och vill ha den för sig själv.

CLOWN 2

Du kan väl be att få en egen
CLOWN 1
Upp mot GUD

Kan du inte göra en till mig också
GUDS RÖST

Nej, jag orkar inte mer. Ni får ha den tillsammans. Jag är trött och
behöver vila så jag går och knyter mig en stund. Försök att hålla sams
nu.
Clownerna börjar leka tillsammans med jordgloben, kanske clown
två till en början är lite ovillig men tillslut har de roligt tillsammans och
drar även in församlingen i leken. När leken pågått ett tag tröttnar de
lite och börjar fundera på andra saker man kan göra med bollen.

CLOWN 1

Det är tråkigt att bara kasta bollen så fram och tillbaka
CLOWN 2

Ja faktiskt. Kan man inte göra något annat med den.
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CLOWN 1

Jaaa det kan vi!!!! ….Vadå?
CLOWN 2

Jag vet. Jag har en jättestor svart färgburk. Vi kan måla den helt svart.
Skall vi göra det?
Frågar församlingen, försöker få medhåll från några. Hämtar
färgburk och pensel.

CLOWN 1

Jaaaa!....Men… den är ju rätt fin, grön och blå.
CLOWN 2

Ja, den är jättefin, speciellt det blåa tycker jag är fint
CLOWN 1

jag tycker nog att det gröna är finare
CLOWN 2

ja det är också fint.
Fråga gärna publiken vilken färg de tycker är vackrast och
improvisera utifrån det, lite fram och tillbaka om färger, tills clown 2
säger

skall vi måla den då!!!
CLOWN 1

Ja!!!..(kommer på en sak) men då blir den ju svart.
CLOWN 2

Ja. (glad)
CLOWN 1

Då försvinner ju de fina färgerna
CLOWN 2

Då försvinner de fina färgerna
Konstaterar clown 2 glatt och börja sätta igång att måla

CLOWN 1

Då försvinner ju de fina färgerna (hindrar clown 2)
Upprepas till Clown 2 fattar som stegvis låter det Clown 2 säger
sjunka in i kroppen. Tillslut förstår clown 1 innebörden. Om man vill
kan Clown 2 försöka förhandla om att måla bara halva klotet svart.
Eller bara en liten, liten del (Sverige).

CLOWN 2

Då försvinner ju de fina färgerna. Det är ju tråkigt.
De börjar kasta klotetfram och tillbaka igen till barnen i församlingen.
Clown 2 får klotet väldigt sällan och surnar till

4
Men det här är också tråkigt tycker jag. När alla skall vara med får man
ju själv knappt vara med.
CLOWN 1

Ja lite tråkigt blir det i längden.
CLOWN 2

Jättetråkigt om du frågar mig.
CLOWN 1

Vad skall vi göra då?
CLOWN 2

Vad skall vi göra då?
CLOWN 1

Jag vet!!
Springer och hämtar en gigantisk nål.

CLOWN 2

Vadå?
CLOWN 1

Vi smäller den!!!!
CLOWN 2

Ja vad kul. …
CLOWN 1

Det kommer bli en fet jättesmäll som kommer att höras över allt …
CLOWN 2

… i hela universum
CLOWN 1

och kanske i andra universum också. Tänka vad rädda de skall bli borta
på jupiter, saturnus. Håll upp den!
Clown 2 håller upp klotet över huvudet

NU SMÄLLER VI DEN!!!!!
CLOWN 2

NEJ!!!
Clown 2 drar undan klotet I sista sekund.

CLOWN 1

Va?...
CLOWN 2

Jag kom att tänka på en sak
CLOWN 1

Vadå?
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CLOWN 2

Om vi smäller klotet…(så kommer vi inte att ha något klot längre )
Håller illustrativt fram klotet och blir då avbruten av Clown 1 som
kommer med nålen i högsta hugg igen.

CLOWN 1

Blir det en SMÄLL som kommer att höras ända till Andromeda.
Repetition…

NU SMÄLLER DET!
CLOWN 2

STOPP!!
Rycker undan klotet

CLOWN 1

Va?
CLOWN 2

Om vi smäller klotet så kommer vi inte ha något klot längre.
Håller åter fram klotet

CLOWN 1

så har vi inget klot längre (glatt)
Försöker åter smälla klotet

CLOWN 2

Nej, då har vi inget klot längre
CLOWN 1

Nej, då har vi inget klot längre
CLOWN 2

och kan inte leka med klotet längre.
CLOWN 1

Och kan inte leka med klotet längre
CLOWN 2

Vad gör vi med klotet då
CLOWN 1

Vad tycker du?
bollar frågan vidare till församlingen, improvisation

CLOWN 2

Nu kom jag på en sak
CLOWN 1

Vadå?
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CLOWN 2

Jag skall visa. Men jag måste hämta en sak först
CLOWN 1

Jag kan följa med och hjälpa dig
CLOWN 2

Ja det går bra, ni kan kanske stanna här och titta lite så länge.
--- Gudstjänsten fortsätter ----------------------------------------------------------------

Sketchens avslutning
CLOWN 1

Jag förstår inte
CLOWN 2
Förklarar ivrigt, och blir i sin iver osammanhängande.

Det är inte svårt. Alla står här och tillsammans tar de det här tyget och
sedan tar vi bollen när alla står och håller i tyget. Ingen får släppa. Då
ramlar bollen kanske. Det blir jätte bra.
CLOWN 1

Jag förstår inte
CLOWN 2

Nu gör vi så här. Du håller här. (ser till att alla håller i fallskärmen)
CLOWN 1

Skall vi bara stå här och hålla tyget och titta på klotet eller
CLOWN 2

Nu måste alla hjälpa till att föra klotet dit vi vill ha det. Om klotet
behöver vara hos dig tillexempel så måste jag lyfta här
CLOWN 1

Men då ramlar ju bollen bara av
CLOWN 2

Nej men då måste ni hjälpa till att se till att den stannar
CLOWN 1

Jaha, ja nu förstår jag
CLOWN 2

Så nu måste alla vara med för att klotet skall hamna precis där vi vill
De leker ett tag och för klotet fram och tillbaka dit de vill ha
klotet och konstaterar att detta var ett bra sätt att leka med
klotet på. Leken avslutas

--- Nattvarden firas ----------------------------------------------------------------

