AVSLUTNING
TILL LEDAREN
Det är bra att markera tydligt när passet är slut. Prata om vad ni gjort under passet och något om vad ni lärt
er. Avsluta gärna med en övning och/eller andakt.
FREDS-GNISTAN
Alla ställer sig i en ring och håller i varandras händer. Någon i ringen får i uppdrag att skicka en gnista genom
att trycka den andres hand, som skickar vidare till nästa person. När gnistan kommit runt har övningen lyckats. Prat: utgå från serien på baksidan av Fredligt om att goda handlingar sprider sig, precis som gnistan. Alla
kan vara med och sprida goda handlingar och skapa fred.
PRATBOLL
Alla står i en ring. En boll skickas runt. Den som har bollen får säga något om vad man tyckte om passet,
något man lärt sig eller något man kom att tänka på. Den som inte har bollen måste vara tyst.
KOMPISTRÄD
Rita en stam på ett stort papper. Låt alla göra löv i trädets kronor med fingerfärg, antingen med händer eller
tumavtryck. Prat: Trädet blir mycket finare när vi har många händer och tumavtryck. Många små handlingar
kan göra stor förändring. Ensam förändrar man lite, men tillsammans förändrar man mycket.
ANDAKTSTIPS
Berätta Jesus liknelse om den barmhärtiga samariten. Lägg tonvikt vid att vi måste ta oss tid och bry oss om
varandra. Det spelar ingen roll vari i världen man kommer ifrån. Vi behöver varandra.
eller
Läs Matteusevangeliet kapitel 5, vers 38-42. Jesus säger att vi inte ska slå tillbaka utan tvärtom alltid ställa
upp för andra. Tänk efter en stund på vad som skulle hända om alla verkligen gjorde så. Martin Luther King
sade: Det är inte de onda människornas ondska som är det största problemet utan de goda människornas
tystnad. Kan man stå på sig utan att slå tillbaka?
Be en bön för att fler ska våga säga ifrån utan att använda våld och för att alla som behöver det ska få några
som ställer upp för dem när de är ensamma eller illa behandlade.
Gud, hjälp mig att vara en bra kompis.
Där andra är osams, hjälp mig göra dem överens.
Där andra slåss, hjälp mig hindra dem att göra sig illa.
Där någon sprider rykten, hjälp mig leta efter det som är sant.
Där någon är ledsen, hjälp mig att trösta.
Där någon blir retad, hjälp mig säga ifrån.
För det är genom att vara en kompis som man får en kompis
Och det är genom att försöka förstå andra som man kan bli förstådd.
Tack för att du alltid förstår mig och för att du alltid finns hos mig, Gud.
Hjälp mig att se på mig själv och andra som du gör:
Du som är en kompis för alla människor.
Amen.
Sjung: ”Man kan höra vad någon ser” ur Kyrksång (Verbum).

