
UV-Scout Vecka 16. 

April i naturen 
 

Namnet april kommer av latins aprîlis, av aperire, "öppna". Betydelsen härstammar sannolikt 

från att jorden "öppnar sig" när växter börjar gro. Visst låter det härligt? 

 

I Sverige kallades april förr 

för gräsmånad eller grödemånad. 

 

"Aprilsnö ger fåragö", snöar det i 

april blir det gott om mat för fåren 

(boskapen). "April, april, din 

dumma sill, jag kan lura dig vart 

jag vill!", man får lov att luras 1:a 

april.  

 

Jordens dag är en tradition som 

startade i april 1970 för att 

uppmärksamma världens 

miljöproblem. Jordens dag har 

sedan dess firats den 22 april varje 

år. 

Glöm inte bort att året har 365 dagar gånger 24 timmar 

Vi måste vara medvetna energiförbrukare under hela den tiden. 

 
Gå nu ut i naturen och se hur jorden öppnar sig.  

Njut av ljuset och fågelsången. 

 

Nu när du går ut så får du fundera på gåtorna nedan. Och glöm inte 

ta med din Bibel det kanske du behöver för att lösa bibelfrågor.  

Gåtor.  

 

1.     Om du har mig vill du dela med dig. Om du delar med dig har du mig inte. Vem är 
jag?  
 

2.     Vad slukar nästan allt men dör av vatten?  
 
Titta omkring dig i naturen och njut.  

3.     Hos mig är det verkligen ordning och reda. Så torsdag kommer efter fredag och 
tre efter fyra och två efter sju. Hur jag är sorterad förstår du väl nu.  

4.     Den som inte har mig försöker vinna mig och den som har tillräckligt av mig 
försöker göra mig kortare. Vem är jag?  

5.     En frukt- och grönsakshandlare är 54 år gammal, 175 cm lång och har 43 i 
skonummer? Vad väger han?  



6.     Jag har ett öga men kan inte se. Petar du in något i mitt enda öga blinkar jag inte 
ens, för jag känner det inte. Vem är jag?  

Nu kanske är dags för att ta en paus och observera ännu mer runt omkring dig. Har 
du sett någon fågel? Sitt stilla och titta runtomkring (Hoppas du har sett den) du 
kanske kan höra de sjunga. Om det finns en i närheten på dig, titta på den noga. Är 
den glad? Är den fin? Är den ledsen / bekymrad?   

Du får vila nu en stund och läs det här. 

Det är lätt att bekymra sig för framtiden, för mat, kläder och pengar. Detta talar Jesus om i 

Lukasevangeliet tolfte kapitel. "Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, 

vad ni ska klä er med", säger han (Luk 12:22) och fortsätter sedan. ”Se på korparna. De 

varken sår eller skördar, de har varken förråd eller lada, ändå föder Gud dem. Hur mycket mer 

värda är inte ni än fåglarna” (Luk 12:24). Gud försörjer korparna och ser till att de får vad de 

behöver. De arbetar inte, sår inte och skördar inte. På samma sätt ska Gud ta hand om oss, så 

vi behöver inte bekymra oss för morgondagen. Vi är mer värda än fåglarna. 

Detta betyder inte att vi inte ska arbeta för att försörja oss, planera för framtiden, så och 

skörda. Korparna gör det Gud har skapat dem för och han tar hand om dem. Om vi gör det 

han har skapat oss till kommer han att ta hand om oss. 

Fortsätt att gå vidare och njut. Du får ta pauser och lösa frågorna.  

Bibelfrågor 

Du får använda bibel för hjälp.  

1.       Vem tackade och prisade Gud för barnet? Luk 2:38  

2.       Vem lurar man inte? Gal 6:7  

3.       Vilken del på en byggnad nämns i versen? Upp 3:8  

4.       Hur många lärare talas det om i versen? 1 Kor 4:15  

5.       Hur många djur offrades? Esra 8:35 

 

Som avslutning ber vi UV-Scout bönen.  

Gud min Fader du är nära vart jag går så är du med.  

Utav dig vill jag få lära sanning, rättvisa och fred.  

Tack för livet som du ger mig, rymd och skogar, jord och hav.  

Gör mig sådan du vill ha mig, använd mig varenda dag. 

Amen! 

Hoppas du har haft det bra upplevelse av naturen. Om du har frågor och funderingar kring gåtor/ 

frågor eller vill bara prata får du ringa Suave: 0769422270.  Ha det bra      . 


