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Spejder: Den fantastiske 
fortælling 
 

Formål 
Gennem mærkeforløbet skal spejderne møde – også mindre kendte - 
fantastiske fortællinger fra bibelen gennem aktiviteter. Spejderne skal 
bruge andre fremstillinger af de fantastiske fortællinger og lægge 
mærke til hvor de i deres hverdag møder fortællingerne. Formålet er at 
få spejderne til at tænke over indholdet af fortællingerne. 

Forudsætninger for spejderne  
Ingen særlige. 

Forudsætninger for lederne  
Ingen særlige. Vær opmærksom på, at der skal skaffes adgang til fx en 
film og fremstillinger fra internettet.  

 
Om trinene 
 

Trin 1  
Bibelen – den store samling af fantastiske fortællinger. 

Trin 2  
Fantastiske fortællinger i kirken. 

Trin 3  
Fantastiske fortællinger i kirken – del 2. 

Trin 4  
Fantastiske fortællinger på en anden måde. 

Event  
Filmaften – Narnia. 
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Trin 1 – Bibelen – den store samling af fantastiske 
fortællinger 
 
Introduktion  
Spejderne skal lære bibelen at kende, ikke bare enkelte historier men 
indholdet og opbygningen.  

Bibelen har to dele, Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Den 
er en samling af i alt 66 mindre bøger, som er blevet til gennem flere 
hundrede år.  

Det Gamle Testamente er skrevet på hebræisk og består af de 5 Mose-
bøger, profetbøgerne og forskellige andre skrifter som Højsangen, Jobs 
bog og Salmernes bog; i alt 39 skrifter. Adam og Eva, Noas ark, Moses, 
David og Goliat. På en top ti over verdens mest populære historier, ville 
mange sikkert komme fra Det Gamle Testamente. Det er også her vi fin-
der De ti Bud, profetier, klagesange og kærlighedsdigte. 

Det Nye testamente handler om Jesus og den kristne tro. Det er her 
evangelierne og breve skrevet til de første kristne menigheder findes.  

På dette trin stifter spejderne bekendtskab med bibelens opbygning og 
lidt mere ukendte dele af den. 
 

Aktiviteter  
Bibelens opbygning: Efter spejderne har fået introduktionen, skal de 
prøve at placere bøgerne i de rigtige testamenter og i rækkefølge, se 
billedet (fra den gamle Håndbog).  



 

  Side 3 af 8 
 

 

Breve: Kristne blev i starten ofte forfulgt. De var derfor nødt til at holde 
deres tro hemmelig. Paulus er en sammensat karakter i Det Nye Testa-
mente. Han starter som forfølger af de helt nye kristne menigheder, 
men ender med at være den mest kendte og udbredte missionær og for-
kynder af den kristne tro. Han skrev en række breve til de menigheder, 
han havde oprettet og gav dem gode råd og forklaringer. 

Spejderne skal arbejde med forskellige former for hemmelig skrift 

De skal skrive (en del af) Paulus Første Brev til Korintherne kapitel 13, 
også kaldet Kærlighedens højsang. Her ser I et uddrag.  

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kær-
ligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, 
søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke 
sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror 
alt, håber alt, udholder alt.  

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærlig-
heden. 

Nogle kan skrive med mælk, andre med citron osv. Lad spejderne får 
forskellige dele og når de har skrevet deres del, deles med andre og de 
skal læse hinandens. 
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TIP! I må selvfølgelig også arbejde med andre breve fra bibelen.  
 

Afslutning  
Tal om, hvordan I forstår det, der står i brevene, som I skrev.  
 

Materialeliste 
• Sedler med navne på bø-

gerne – evt. gamle bøger 
som har fået disse titler 
(kan gøre det lidt sjo-
vere, jo mere det ligner 
rigtige bøger) 

• Citronsaft 

• Mælk 

• Pensler 

• Papir 

• Stearinlys 

• Tændstikker 
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Trin 2 – Fantastiske fortællinger i kirken  
 
Introduktion  
Fortællingerne fra biblen, eller centrale elementer heraf, afbildes ofte i 
kirken.  
 

Aktiviteter  
Spejderne skal finde fortællingerne i en lokal kirke. De skal tage billeder 
af elementerne, også gerne symboler, og skrive korte forklaringer på 
hvilken fortælling det er og hvad et evt. symbol betyder.  

De kan tage billederne med deres smartphone. Billederne skal sende til 
et andet hold/patrulje (som har undersøgt en anden kirke), sammen 
med forklaringerne, uden at billede og forklaring er koblet sammen. Det 
skal bruges på næste trin.  

TIP! Det kan være en fordel af få en aftale med kirkens sognepræst el-
ler sognemedhjælper, som måske kan være en til stede og svare på 
spørgsmål om kirkens udsmykning og de fortællinger der gemmer sig 
heri. Ellers må I som ledere forberede jer godt. Uanset hvad kan det 
være nødvendigt med en aftale for at få adgang til kirkerne. 
 

Afslutning  
Tal om det spejderne fandt – er der noget, der er uklart for dem.  
 

Materialeliste 
• Smartphones 

• Noget til at notere forklaringer på 

• Evt. materiale om den lokale kirke 
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Trin 3 – Fantastiske fortællinger i kirken – del 2 
 
Introduktion  
På dette trin skal spejderne på opdagelse i en anden kirke – en opda-
gelse på baggrund af de billeder som deres spejdervenner har taget og 
sendt til dem.  
 
Aktiviteter  
Spejderne får en række billeder fra en anden patrulje og skal nu finde 
disse steder i kirken. De skal også koble beskrivelser med billeder.  

Fortællinger i salmebogen: Når ”løbet” er afsluttet, skal spejderne 
tage en salmebog og finde mindst en salme heri som de kender – og 
som samtidig gengiver hele eller dele af en fortælling. 

TIP! Som leder skal I have forberedt jer ved at notere salmer som spej-
derne kender, som samtidig rummer en fortælling. Gerne andre end ju-
lesalmer.  

Inspiration kan være:  
Der sad en fisker så tankefuld (Peter bliver discipel)  
Apostlene sad i Jerusalem (pinse) 
Dejlig er den himmel blå (Hellig trekonger)  
Krist stod op af døde og Opstanden er den herre krist 

 
Afslutning  
Tænker spejderne over ordene, når de synger? Måske skal I læse dele af 
teksten også. 
 

Materialeliste 
• Billeder og fortællinger fra det andet hold/patrulje 
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Trin 4 – Fantastiske fortællinger på en anden måde 
 
Introduktion  
På de forudgående trin har spejderne mødt de fantastiske fortællinger 
på de måske mest ”logiske” steder nemlig biblen og i kirken. Men de 
fantastiske fortællinger fra biblen indgår også i andre fremstillinger: I 
tegneserier, film, musik og kunst.   

Aktiviteterne kan hver især fylde et møde, men spejderne kan også I 
mindre grupper vælge en af disse aktiviteter og lade de andre se/høre 
deres resultater. 
 

Aktiviteter  
Musik: Lad spejderne høre en sang fra en kendt kunstner som tager 
udgangspunkt i en fortælling fra biblen fx Anne Linnets Størst af alt 
er kærlighed, som tager udgangspunkt i kærlighedens højsang (Pau-
lus breve, jf trin 1).  
 
Spejderne skal skrive en sang ud fra en anden af de fantastiske fortæl-
linger. Måske vil de også optage den eller lave musik til? Sangen kan 
også synges til eventen.  
 
Tegneserier: Læs (dele af) en af Peter Madsens tegneserie Menneske-
sønnen. Læg mærke til hvordan tegningerne også kommer til at betyde 
noget.   
 
Spejderne skal tegne en tegneserie ud fra en anden af de fantastiske 
fortællinger. 
 
Afslutning  
Spejderne viser deres produkter til hinanden. Hvorfor valgte de netop 
den fortælling?  
 

Materialeliste 
• Papir og tegne-/skrivematerialer 
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Event – Filmaften – Narnia  
 
Introduktion  
Narnia-bøgerne af C.S. Lewis handler om eventyrlandet Narnia og præ-
senterer magi, talende dyr og kamp mellem det gode og det onde. Fan-
tasiserien rummer desuden en stærk underlæggende kristen tydning, 
hvor løven Aslan forstås som en Kristusfigur, ved hvilken Narnia skabes 
og til sidst ødelægges, og gennem hvis død drengen Edmund (der figu-
rerer som en Judasfigur) reddes. I brevvekslinger med sine unge fans 
holdt C. S. Lewis selv meget stærkt fast på denne tolkning. Løven Hek-
sen og garderobeskabet er (bl.a.) filmatiseret i 2005 af Disney.  
 

Aktiviteter  
Eventen er i fællesskab at se filmen Løven, Heksen og Garderobeskabet. 
Spejderne skal inden have at vide at, de skal prøve at lægge mærke til, 
hvor denne fortælling ligner fortællinger fra bibelen. 

TIP! Lån den fx på biblioteket. 
 

Afslutning  
Hvor møder pigerne ellers fortællinger der har elementer af fantastiske 
fortællinger? (mange fortællinger har kampen mellem det gode og det 
onde fx Harry Potter osv.). 
 

Materialeliste 
• Filmen, noget til at vise filmen på 

• Evt. mad/drikke og andre ”hygge-elementer” 

 


