
Cubs own 

"Cubs own" skal være ulvungenes egen gudstjeneste. Det er derfor viktig at  flest mulig av
ulvungene er aktivte i selve gudstjenesten. Alle innslag som er tillagt "andaktslederen" kan
gjerne utføres av én eller flere ulvunger, men de må få forberede seg og øve på forhånd !
De fleste punktene nedenfor kan derfor med fordel byttes ut hvis dere har mulighet for å la
ulvungene formulerer noe selv. La gjerne ulvungene være med å velge sanger, tekster, bønner
o.l. på forhånd. Ta gjerne bort noen punkter i opplegget hvis det blir for langt.

Numrene på sangene er hentet fra Treklang 4.utgave (1996 eller nyere).

La ulvungene bygge et alter som en del av forberedelsene til Cubs Own.

Slipp jungelen løs!



Liturgi Kommentarer / Forklaring / Utstyr
Samlingssignal Kanskje en av ulvungene kan spille en kort "fanfare" på

et instrument? Det går også an å lage ”kirkeklokker"
ved å henge et spett/ gryte/etc. i et tau fra et tre, og så
slå på dette med en annen metallgjenstand. Flokken kan
samles også på vanlig måtefør flokken går rolig og
ordnet til plassen for Cubs own.

Inngangsmelodi ("preludium"):

Velkommen:
Velkommen til Cubs own. Cubs own betyr
ulvespeidernes  egen gudstjeneste. *)
Og jeg håper alle er med både på sanger og
bønner. **)

En ulvunge kan (om mulig) spille en melodi (gjerne
samme som første sang) på f.eks. blokkfløyte før
andaktslederen ønsker velkommen.

*)Takk gjerne spesielle aktører, gjester eller de som har
vært med under forberedelsene.
**) Forklar gjerne også kort hva som skal skje og hvor
teksten til sangene finnes.. 

Sang: La oss vandre i lyset Treklang nr. 238

Lystenning / Ulveloven:

1. En ulvunge lytter til Guds ord
2. En ulvunge er ærlig og real
3. En ulvunge er glad i naturen

Ulveloven leses sakte, mens det tennes et lys for hver
"lovparagraf" (kan utføres av 1, 2,3 eller 6 ulvunger).
Som alternativ til lystenning kan en gren/ blomst stikkes
ned i jorden eller på alteret. 

Trosbekjennelsen:
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria, pint under Pontius
Pilatus, korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde
tredje dag, fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre
hånd, skal derfra komme igjen for å dømme
levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig,
alminnelig kirke, de helliges samfunn, 
syndenes forlatelse, legemets oppstandelse 
og det evige liv. 
Amen

Før trosbekjennelsen sies frem (eller eventuelt som en
oppsummering etterpå), kan andaktslederen knytte den
til lystenningen f.eks. slik:

"Det er mange som synes at det å tenne tre lys,  er en fin
måte å bli minnet på hvem Gud er:
1) Gud som har skapt oss
2) Jesus, Guds Sønn, som har frelst oss, da han døde og stod
opp igjen for oss
3) Guds Hellige Ånd, som gir oss troen på Jesus og hjelper
oss å leve som Guds barn"  
Denne trosbekjennelsen har kristne sagt sammen når de
møtes til gudstjeneste, for å minne hverandre på hvem vi tror
på og hvem Gud egentlig er."
(Denne "forklaringen" kan også leses av en eller flere
ulvunger.)

Selve trosbekjennelsen innledes med enten 
"La oss bekjenne vår hellige tro" 
(slik det gjøres i kirken) eller 
"Nå skal vi lese trosbekjennelsen sammen"

Sang: Måne og sol Treklang nr. 377 (a: bokmål b: nynorsk)

Slipp jungelen løs!



Bibellesning: Johannes 16, 16 – 22 Dette er prekenteksten i kirken søndag 11. mai.
Kan leses av 5 ulvunger slik:
v.16 ; v.17-18 ; v.19-20 ; v.21 ; v 22
eller eventuelt av 2 ulvunger som deler teksten slik:
v.16-18 ; v.19-22

Andakt: Sorgen skal bli til glede 
(andakten står etter liturgien i dette heftet).

Vedlagte andakt med utgangspunkt i prekenteksten for
søndag 11.mai kan benyttes.

Bytt gjerne ut både teksten og andakten med noe dere
synes passer bedre, helst noe dere har snakket om på
forhånd, så ulvungenes egne tanker eller spørsmål
kommer frem. 

Sang: Vær meg nær, å Gud Treklang nr. 150

Forbønn: Egenformulerte bønner 

eller

Ferdig formulert forbønn

eller

Annen bønn

Her er det fint om ulvungene på forhånd har fått
mulighet til å komme med forslag til forbønnsemner.
(kanskje i forbindelse med andakten i går kveld eller på
"forberedelsesmøtet"). Ulvunger kan også gjerne lese
forslagene, eller sine egne bønner høyt, men disse må da
være skrevet ned og gjennomgått av ansvarlig leder på
forhånd, for å "luke ut" altfor personlige forhold.

Andaktsleder kan også formulere en fri bønn etter å ha
spurt og fått frem forslag til bønneemner "på direkten",
f.eks. slik:
"I alle gudstjenester er det vanlig at vi ber Gud
hjelpe andre mennesker. Er det noe/ noen dere mener
trenger vår og Guds hjelp på en spesiell måte? For
eksempel noen som har det ekstra vondt og vanskelig
rundt omkring i verden?”
Hvis du heller vil lese en ferdig formulert bønn, kan
første del av Franz av Assisis bønn brukes (evt. hele)
Den står gjengitt i Treklang nr. 399.

Sang: Jeg går ikke ensom her Barnesangboka nr. 39 (a: nynorsk  b:bokmål) 

Bønn (Speiderbønnen): Speiderbønnen bør helst synges, men kan også leses i
kor.

Avslutning: Her kan en ulvunge slå rolig 3 x 3 slag på
"kirkeklokken".  Før dette kan andaktslederen f.eks.
forklare slik:
"Nå skal vi alle sammen være helt stille mens vi hører 
3 ganger 3 "bedeslag", Da kan vi tenke på Gud som 
 Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd, eller for
eksempel på de tre lovene i ulveloven."

(Dette punktet kan sløyfes.)

Velsignelsen: Velsign oss, Gud Fader!
Velsign oss, Guds Sønn! Velsign oss, du,
Guds Hellige Ånd! Amen.

Andaktslederen sier:
"La os be om Guds velsignelse sammen!"
Alle ber velsignelsen i kor

Slipp jungelen løs!



Sorgen skal bli til glede 

(forslag til andakt under Cubs Own -Bibeltekst: Johannes 16, 16-22)

Bibelen er en spennende bok. Det er mange mennesker, rundt omkring i hele verden, som har
lest i bibelen i årevis, og som fortsatt synes det er en spennende bok. Enda den er skrevet for
flere tusen år siden!

Men noe av det som står i bibelen, kan nok være litt vanskelig å skjønne.
Tenk for eksempel på at Jesus fortalte disiplene sine på forhånd, at han skulle dø og bli
levende igjen. Det var ikke rart disiplene lurte !
"Hva i all verden er det han mener for noe? Han sier at om en liten stund skal vi ikke se ham, 
men så om en liten stund igjen, så skal vi se ham? Og at han går til Faderen?" (Joh. 16,17)

Det er jo ikke så rart at ikke disiplene skjønte det, den gangen. Men vi som leser dette fra
bibelen i dag, vi vet jo at det handler om at Jesus skulle dø på Langfredag, bli levende igjen
første påskedag, og at han etter Kristi Himmelfartsdag skulle være usynlig til stede hos
Faderen og hos alle oss som tror på ham.

Og Jesus visste veldig godt hva disiplene trengte. Lenge før de skjønte det selv. De trengte
trøst. Og det gjør vi også mange ganger. Og vennene og familien vår også, forresten. Vi
trenger å få vite at det ikke er grunn til å gi opp, selv om det kan være både trist og vanskelig
underveis.

Har du merket at det går an å bli lei av ting som du før syntes var ganske morsomt? Til og
med godteri og dessert, tror jeg vi blir lei av , hvis vi bare skal ha det samme hele tida. Det
som er fint og godt, blir på en måte ekstra fint hvis vi ikke har det hele tida. Og når vi har vært
lei oss og savnet noe, blir kanskje gleden og jubelen også ekstra stor når vi får trøst og
tryggheten tilbake.
 
Noe av det aller fineste som fins, er når noen som er uvenner blir venner igjen. Og det går an å
bli uvenner med Gud også. Det er noen som tror at Gud er så streng og sint at de ikke orker å
være venner med ham. Men da har de nok ikke skjønt hvor glad han er i oss, og hvor gjerne
han vil at vi skal være hans barn. Da Jesus døde og stod opp igjen, var det jo nettopp for at vi
også skulle få sjansen til å bli ferdig med alt det triste og leie og vonde, og få oppleve den ekte
gleden ved å være Guds barn!

På samme måten som Jesus gjorde seg ferdig med døden, da han ble levende igjen.
På samme måten viser bibelen oss at vi kan bli ferdig med alt det som ødelegger livet vårt.
Bli kvitt alt det triste og vonde og vanskelige, selv om det kan være litt trøblete underveis,
mange ganger.

For det er nok mange som merker at det ikke er så lett å glemme det triste, og bli helt kvitt alt
som er vondt. Hvis noen vi er veldig glad i dør, for eksempel. Da er det ikke så lett å skjønne
at det går an å bli glad igjen!

Men det Jesus sier til disiplene sine i bibelteksten i dag, det gjelder fortsatt, det: "Nå er dere
bedrøvet, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal bli fylt av glede, og ingen skal ta
gleden fra dere." Livet sammen med Jesus er et liv på vei mot den store gleden ! 
 

Slipp jungelen løs!


