
 

 

Ingredienser til andagt: “Skrig det til træerne” 

● Hør sangen ”Skrig det til træerne” med De eneste to 
○ Enten se musikvideo med teksten på:  
○ Eller afspil sangen og giv alle printede tekster fra eks. dette link og lad dem over-

strege det vigtigste/mest interessante med en tus.  
● Kort intro til dagens ord (se “overvejelser over dagens ord” nedenfor) 
● Andagtsgruppesnak over dagens ord inkl. check-ud runde 
● Fadervor 
● Evt. afslutningssnak om dagens ord 
● Afsluttende fællessang  

 
Denne tankestarter-andagt er tiltænkt seniorvæbnere, seniorer og ledere og handler om landslejrens 
andagts-kaldesang. Selvom man ikke var med på landslejr, kan man sagtens være med til denne andagt. 
Vurder selv om bibelteksten evt. er bedre at have efter andagtsgrupperne, som afslutning.  
 
Spørgsmål til andagtsgruppe ”Skrig det til træerne” 

- Hvad er vigtigt at skrige til træerne?   
- Hvad kan gøre, at vi ikke giver op? 
- Hvad er større end vores forståelse – større end vores tro? 
- Hvad er forskellen på hvem og hvad man er?  
- Dagens check-ud runde: Jeg vil skrige til træerne, at…   

 
Overvejelser over dagens ord 
”Skrig det til træerne” har en direkte opfordring til ”dig” om at gøre noget ved kæphestene, udrette noget 
og skrige det ud. Det handler om at skrige om det der er vigtigt! Når man skriger til træerne får man ofte 
en vis grad af forløsning og er derfor lettet for den byrde efterfølgende. I sangen samler 'skriget' det 
triste, intetsigende, modløse, meningsløse, sårbarhed, selvbebrejdelse og følelseskulde. ‘Skriget’ bliver til 
en uartikuleret længsel rettet mod 'træerne'. Er det skovens træer? Kundskabens træ? Livets træ? I san-
gens sidste halvdel bliver den til et kald: ”Kom her, jeg synes vi nærmer os noget, som er langt væk fra 
det vi troede, vi forstod”. Et kald til noget, som er større end hvad vi forstår.  
 
Der er mange temaer, der bliver taget op i sangen, og med citatet: “Gennemhullet af tanker om hvad man 
kan blive, du bliver så træt” bliver der rystet op i mantraet at blive til noget frem for nogen. FDFs ambiti-
on med ”at give børn og unge et ståsted at møde verden fra” kan virke stillestående eller ikke-dynamisk, 
men måske er der netop brug for et ståsted eller gode rødder for at kunne få fødder til at bevæge sig.  
 
Jesus skreg af vrede, da han så hvordan templet var blevet til en markedsplads frem for et bedehus. At 
skrige til træerne kan også være at skrige til det, der er større end os selv - at skrige til Gud, når vi føler 
os magtesløs, og verden er uretfærdig. Han har hænder så store som trækronerne, der kan rumme os og 
bære os, med alt det vi kan og ikke kan. Da Jesus var ved at dø råbte han: ”Min Gud, Min Gud, hvorfor har 
du forladt mig” i frustration og umiddelbart efter døde han. Det var altså først, da han begyndte at råbe 
og vise sin magtesløshed, at han opgav ånden og døde. Kan læses i Matthæusevangeliet, kap. 27, vers 
45-57. 

 


