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Kontrasten kunde nästan inte ha varit större. Vi står i ett becksvart 
Djuphamn, det blåser kraftigt och regnar. Vi fryser. I somras fick vi 
ju avbryta alla aktiviteter och säga ”nu går vi och badar” – alltså 
2–3 gånger varje dag. Ja, sommarens torka och eldningsförbud, 
30 grader varmt och ständiga letandet efter skugga – det känns 
länge sedan! Men så ser vi ett ljus. Grisslans strålkastare närmar 
sig – NU kommer de! 

Första båten är ”bara” konfirman-
der. Alltså, vi vet ju att de är fler, och 
att det är deras återträff också – men 
vi längtar så efter Existeras deltagare. 

Så kommer de. Och det är som om 
sommarens värme är tillbaka. Vi kra-
mas, märker inte regnet längre, och 
det känns inte alls som att det var så 
länge sedan vi sågs. Vi tar oss upp till 
matsalen och kvällsfika. Uppvärmd 
pizza har aldrig varit så god. 

Morgonen efter har vi helgens förs-
ta "såpass" – vi kallar dem så, för att vi 
vill så frön, väcka tankar, i varandra. 
Det handlar om att må bra. "Vad gör 
jag för att hjälpa mig själv när livet är 
utmanande?" För så är det ju ibland.

Vi inspireras av andras tankar och 
reflekterar över våra egna. 

Mitt i, när en person precis berät-
tar om vilken låt som hjälper när allt 
känns grått och tungt, då öppnas dör-
ren. ”Kan vi få låna ett av era bord?” 

Vårt svar är så oväntat – "NEJ" – så 
att den som frågar inte ens hör. 

Vi är mitt i ett viktigt samtal. 
Självklart delar vi med oss av våra 
bord – men inte NU… 

Efteråt skrattar vi åt det – hur vi så 
snabbt kan återskapa stämningen av 
förtroliga samtal. Hur viktigt det vi 
pratar om känns – och hur oväntat 
det var att vi inte kunde låna ut ett 
bord (som vi ändå inte använde). 

En av deltagarna konstaterar ock-
så: ”Jag har ju bytt skola, vi har gått 
i samma klass i tre månader. Vi på 
 Existera har bara känt varandra i 
ett par veckor – men ni är ju mina 
kompisar på riktigt.” 

Det värmer ett ledarhjärta. Det är 
ju därför vi gör det här. För att få ha 
viktiga samtal om livet – på riktigt. 
Och bygga vänskap – på riktigt.

Sedan berättar vi att deltagarna ska 
få hålla såpass för konfirmanderna. 
Mottagandet blir minst sagt avvak-
tande. Ingen känner direkt att de 
vill, vågar, kan eller vet hur. Så vi går 
 igenom vad Existera handlar om, pra-
tar om hur vi gjort under sommar-

lägret och det blir tryggare stämning 
och lite mer entusiasm i rummet. 

Planeringen börjar. Konfirman-
derna är 90 stycken – vi är bara 8… 
Vi spånar på innehåll, vad tyckte 
vi själva om i somras? Delar in oss 
i grupper och börjar planera. Ett par 
timmar senare ligger två högar med 
material redo att ta emot de nyfikna 
konfirmanderna.

Det blir ett såpass som handlar om 
minnen och ett om uttryck. 

Vi provar, utforskar och gör övn-
ingar. Ledarhjärtat svämmar över av 
stolthet. De är så duktiga! Igår ville de 
knappt – och nu står de här inför en 
massa andra, som för en del bara är 
ett år yngre, och briljerar. 

När vi avslutar helgen spelar vi 
 Existeras låt och läser den dikt som 
inspirerat hela vår planering. 

”För alla gånger som jag tänkt 
så – vad ska det bli av mig. För alla 
gånger som jag känt så – jag vet det 
kommer ordna sig. Det är så lätt att 
följa samma väg som alla andra. Så gå 
din egen väg och låtsas aldrig va nån 
annan.”

Vi får dans-springa ner till hamnen 
– för det blev ju som vanligt stressigt
på slutet 🙂

 /Existeraledarna
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