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UV-scout - visioner och framtid
Ibland får jag höra människor säga att vi borde avveckla 
UV-scout och satsa på något annat i framtiden. Det finns 
ju nya material och mer moderna metoder för att sprida 
evangeliet och forma barn och ungdomar till efterföljare i 
Kristus. Är det verkligen rätt att satsa så mycket tid, 
ledare och resurser på scouting? Är inte det lite 
gammaldags och bakåtsträvande att springa runt i skogen 
med yxa och kniv? Varför ska vi dra ut barn och 
ungdomar i skogen när det finns fina kyrkor och parker att 
vara i?
Jag håller förstås inte med. Jag tror tvärtom att scouting 
kommer att bli ännu viktigare och mer relevant i 
framtiden. Låt mig förklara varför: 

Scoutingens styrka är dess enkelhet. 
I dagens teknologiska och stressade samhälle behöver vi 
pauser och tillfällen att varva ner. Bilar, mobiler, Ipads 
och plasma-skärmar kan vara bra till mycket. Men de kan 
också få oss att bli stressade och distraherade så att vi 
missar det de viktigaste och bästa i livet – relationerna 
med Gud och människor. Trots alla möjligheter som 
teknisk och ekonomisk utveckling kan erbjuda är det få 
saker som påverkar dagens människor så mycket som att 
sitta med några vänner kring en lägereld under 
stjärnhimlen. När dagens viktigaste prioritet är att alla ska 
få mat, värme och skydd från regnet upptäcker att allt 
annat egentligen inte betyder så mycket. Och det är en 
stor och viktig erfarenhet för oss människor att göra för 
att vi ska hitta rätt prioriteringar i livet.

Scoutingens likheter med Jesus arbetssätt 
Jesus var ledare för en patrull med 12 lärjungar. Om man 
tänker efter så kan man se att scouting är ganska likt livet 
som Jesus och lärjungarna levde. De vandrade mycket 
och vistades utomhus. De fiskade och lagade mat över 
öppen eld. Lärjungarna fick lära sig samarbeta, lösa 
uppgifter och försökte leva som Jesus lärde dem. Naturen 
är en fantastisk plats att lära sig tjänande, ödmjukhet och 
uppleva Guds kärlek. Ta till exempel gången då Jesus tog 
med lärjungarna ut på Galileiska sjön och stillade 
stormen. Hade lärjungarna gjort samma erfarenheter om 
de hade varit inomhus? Förmodligen inte. Det är bra att 
läsa om allt lärjungarna fick vara med om.  Precis som de 
fick göra behöver vi också få uppleva att Jesus är med och 
att det fungerar att lita på honom, på riktigt i verkliga 
livet.   

UV-scout i framtiden?

I framtiden kommer förmodligen urbaniseringen och den 
tekniska utvecklingen att fortsätta.   
Tyvärr kommer också vår stillasittande livsstil att 
fortsätta. Det finns de som förutspår att vi kan leva hela 
våra liv framför datorn i en virtuell verklighet. Det låter 
kanske spännande att prova på men inget drömscenario 
om du frågar mig. 
Vi människor behöver röra på oss! Vi behöver utmanas 
och lära känna andra människor och Gud! Det kommer bli 
det viktigaste budskapet till den unga generationen i 
framtiden. Naturen är en utmärkt plats att göra detta. Vi 
borde ta varje chans att ta en skogspromenad, tända en eld 
eller vistas en natt i Guds natur. 

UV-scout har en lång historia och är en bra plattform att 
bygga vidare på. I framtiden kommer behovet bli allt 
större för barn och ungdomar att upptäcka Guds 
fantastiska natur, lära sig samarbeta och läsa bibeln (gärna 
utomhus). 
Frisk luft, äventyr och framtidstro är något alla barn och 
ungdomar borde få uppleva. UV-scout är ett viktigt 
redskap till att förmedla detta. I framtiden hoppas jag få 
se ännu fler gröna skjortor ute i skogarna, på sjöarna, på 
landsbygden och i städerna. Tänk om intresset och 
behovet av friluftsliv, scouting och kristen livsstil bara 
kommer att öka. Det är vad jag tror och hoppas. Jag ser 
mig inte som någon bakåtsträvare, den tekniska 
utvecklingen har mycket positiva effekter också. Men jag 
tror att ju mer sofistikerade och avancerade våra 
livsmönster blir, desto mer enkelhet, naturupplevelser och 
andlig vägledning kommer vi att längta efter. I Guds natur 
och i Guds rike finns vägen framåt. Där hittar vi kraften, 
inspirationen och glädjen att leva som efterföljare i 
vardagen och förverkliga uppdraget Gud gett oss. Att göra 
alla människor till lärjungar (och gärna till scouter också).    
Kristus har segrat – Vi kan segra!
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