Spirer:

nerne

På tur i traditio-

Formål
Med dette mærke skal spirerne arbejde med julen, som nok er
den kristne tradition, de kender bedst. Hvad er jul egentlig for en
størrelse, og hvad er det nogle traditioner, der knytter sig til julen, og hvilke af disse har rod i kristendommen.

Forudsætninger for spejderne
Ingen særlige forudsætninger.

Forudsætninger for lederne
Hvis du er usikker på fakta om julen, kan du evt. læse kortfattede
beskrivelser på folkekirkens hjemmeside.
Vær særligt opmærksom, hvis I har spirer med anden kulturel og religiøs baggrund.

Om trinene
Spirerne starter med at lære om julen og dens budskab og slutter af
med at lade andre få/tage del i fejringen. Der er flere aktiviteter end til
to møder.

Trin 1
Hvad er jul.

Trin 2
Julens traditioner.

Event
Lucia-optog.

X’et
Hvis spirene også deltager aktivt i en julegudstjeneste i kirken.
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Trin 1 - Hvad er jul
Introduktion
På dette trin skal spirerne lære om julen med fokus på dens udgangspunkt i kristendommen, bl.a. ved at fortælle om deres egne traditioner.
Men også ved at snakke om, at mange traditioner, som de kender, har
et andet udgangspunkt fx nisser og den mad, vi spiser.

Aktiviteter
Juleevangeliet og traditioner: Indledningsvist læses juleevangeliet.
Derefter synges “Et barn er født i Betlehem”.
Er der noget fra juleevangeliet, de kan genkende fra deres jul derhjemme? Er der fx engle?
Julekrybbe: Lad spirerne fx med modellér-voks lave en julekrybbe
(evt. i mindre grupper). Lad dem fortælle, hvad de har lavet – er det det
samme, de har fået lavet. Tal om hver del for sig og baggrunden i biblen.
De vise mænd og stjernen nævnes ikke i Lukas-evangeliet (som læses i
kirken til jul), men nævnes i Matthæus evangeliet, men der står ikke. at
der er præcis tre vise mænd - men der nævnes tre gaver: Guld, røgelse
og Myrrha.
Juleløb: Historien om Jesu fødsel kan også leges ind gennem et lille løb
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Beskrivelse
Da Jesus blev født, blev han svøbt
og lagt i en krybbe. Nu skal I tage
et Jesus barn (bamse eller dukke)
og give den ble på. I skal have
barnet med og passe på det under
resten af løbet
Da Jesus blev født, var der en stor
stjerne på himlen, som viste de
vise mænd hen til ham.
Kan I kende ”stjernerne” på bagsiden?
Da Jesus blev født, kom hyrderne
og så ham. Hyrder er nogen der
passer på dyr på marken. Kan I
kende disse dyr?
Da Jesus blev født, kom tre vise
mænd med gaver. Hvad tror I, der
er i de her gaver?

Materialer
Bamser/dukker svarende til antal hold
Bleer

Billeder af kendte,
som spirerne kan
kende, kan både
være rigtige mennesker og fx Disneyprinsesser
Enten billeder af dyr
eller en følekims med
plastic/bondegårdsdyr
Indpakkede gaver
hvor der i den ene er
ris (der rasler), en
anden med en klokke,
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en tredje med
(lego)klodser der rasler mod hinanden (eller andre ideer)
Engle og stjerner: Gå udenfor og kik på stjerner- Enten lærer spirerne
at finde Karlsvognen og Nordstjernen eller kan allerede det. Mon Nordstjernen kan vise vej for os som stjernen over Betlehem for de vise
mænd.
Hvis der er sne, kan I lave sne-engle (lægge sig i sneen på ryggen og
ved at bevæge arme og ben lave et aftryk af vinger og kjole).
TIP! Det kan være en fordel at tage mærket om vinteren, når det er
mørkt og evt. sne.

Afslutning
Slut af med at tale om hvad julen betyder for spirerne. Hvilke traditioner
har de ellers, som ikke nødvendigvis har noget med juleevangeliet at
gøre, men som gør det til en dejlig højtid for dem: Nisser, juletræ, gaver. Hvad betyder det for dem at fejre Jesu fødsel?

Materialeliste
•
•

Modeller-voks (eller andre materialer afhængigt af hvordan julekrybben laves)
Materialer til løbet – se skemaet
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Trin 2 - Julens traditioner
Introduktion
Udover Jesu fødsels markerer julen også noget andet. Fx er 2. juledag
Skt. Stefans dag, den danske folkekirkes eneste martyrdag - Skt. Stefan
markeres som den første kristne, der blev slået ihjel for sin kristne tro.
Men julen starter med adventstiden – det er også der kirkeåret starter,
det er faktisk slet ikke til nytår/1. januar. Advent betyder “komme”, vi
forbereder os til Jesu komme og prøver at opføre so godt (bod). Vi tæller ned med de fire adventslys (og med kalenderlys).

Aktiviteter
Indledningsvist snakkes med pigerne. Hvad ved de om jul, udover Jesu
fødsel (trin 1)? Kender de advent – ved de at adventsfarven er lilla?
Hvilke traditioner kender de ellers?
Lucia: Spirerne introduceres til Lucia-legenden. Det er en tradition vi
har taget til os fra Sverige, men at fejre lyset, Jesus som livets lys er
noget vi har med os mange steder – også i at tænde adventslysene.
Pigerne skal også evt. øve Lucia-sangen.
Juleløb: En af de traditioner, vi også har til jul, er at synge julesalmer –
de fortæller også om Jesu fødsel. Derfor har vi også sunget ”Et barn er
født i Betlehem”.
Spirerne skal på et lille løb med udgangspunkt i nogle af julens salmer.
Post
1

2

Beskrivelse
Glade jul, dejlige jul
Engle daler ned i skjul
Hid de flyver med paradisgrønt
hvor de ser hvad for Gud er kønt
Lønlig iblandt os de går
Spirene skal nu få engle til at dale
ned i skjul (blyanter i en snor om
maven skal ned i en tom sodavandsflaske, blyanterne har fået
små vinger på og tegnet et lille ansigt)
Dejlig er den himmel blå
Lyst det er at se derpå
Hvor de gyldne stjerner blinke
Hvor de smile, hvor de vinke
Os fra jorden op til sig
Kik på stjerner, hvis det er stjerneklart.
Lav evt. julestjerne eller løb en

Materialer
Tomme flasker
Blyanter (med ansigt
og små (pap)vingers
at på)
Snore til at binde om
maven
(evt. bare to der konkurrerer)

Afhænger af valg af
opgave
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stjernestafet (en baneopstillet som
en femtakket stjerne som løbes
med en stjerne i hånden)
Julen har bragt velsignet bud,
nu glædes gamle og unge.
Hvad englene sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste;
det barn, som sig glæder fromt og
kønt,
skal aldrig den glæde miste.
Skriv ned, hvad I kan huske af de
ti bud.
Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje Himmel-sale,
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år I
spå
for fugl og sæd i dvale.
Nu skal spirerne kende fugle, enten på en seddel (hvis det er en
død post) – evt. kikke med kikkert
på billeder hængt op rundt omkring. Alternativt kan der med udgangspunkt i ”solskinsklæder” stilles et spørgsmål om deres uniform, fx hvor mærkerne skal sidde

3

4

Papir og blyant

Billeder af fugle
Evt. kikkert(er)

Kirkeårets farver: Med udgangspunkt i kirkeårets farver, hvor advent
fx er Lilla, 2. juledag er rød kan der evt. gennemføres et lille farveløb
med de farver der indgår i kirkeåret fx:
Grøn: Kende blade fra træer
Hvid: Lave en skulptur i sne, lave en hvid julestjerne
Lilla: Binde lilla sløjfer om en ”adventskrans”
Rød: Kende røde blomster fx rose, tulipan, valmue (billeder)
Sort: Tegne et billede vha. trækul

Afslutning
Snak evt. om julesalmerne fra løbet – hvad betyder de. Der kan også
være forberedelse til eventen.

Materialeliste
•

Afhænger af poster, se skema
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Event - Lucia-optog
Introduktion
Mange spejdere har en tradition med at gå Lucia-optog fx på et lokalt
ældrecenter – har spirerne været en del af det? Eller skal I starte en helt
ny tradition, til glæde for lokale ældre.

Aktiviteter
Lucia sang og gang skal øves, kjoler skal sys eller der skal øves i at tage
et lagen om.
Omfanget af forberedelse til eventen afhænger af i hvor høj grad det allerede er en tradition i gruppen.

Afslutning
Husk at tale med pigerne om, hvorfor vi går Lucia- optog – både for at
fejre (Guds) lys men også betydningen af, at vi gør noget for andre.

Materialeliste
•

Lys

•

Kjoler

•

M.v.
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