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Åndens frugt
www.spejdernet.dk/aandensfrugt

Alder: Bæver, ulv, junior

Bibeltekst: Gal 5,13-14

Åndens frugter er beskrevet i Galaterbrevet af apostlen Paulus. 

“Ånden” henviser her til Helligånden. I Det nye testamente bliver 

ordet frugt især brugt som et billede på god opførsel og person-

lighed. Åndens frugter er de “frugter”, et menneske besidder ved 

at følge den kristne tro og er et billede på den måde, Helligånden 

virker “i” os. 

Den vigtigste af frugterne er kærlighed, og de efterfølgende otte 

frugter er: Glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofas-

thed, mildhed og selvbeherskelse.

Aktiviteten drejer sig om, at spejderne skal lære disse 9 dyder/

frugter at kende. Man kan selv vælge, hvor meget i dybden man 

går med bibelfortællingen alt efter alderen på spejderne. 

De 9 dyder kan læres ud fra frugter, og beskrivelse kan ses på lin-

ket. Herefter skal spejderne lave frugterne i ler, karton, male dem 

eller noget fjerde. Dette skal pynte i spejderhuset og minde alle 

om, hvordan man skal opføre sig.

Mikkelsdag - En høstgudstjeneste
www.spejdernet.dk/mikkelsdag

Alder: Bæver, ulv, junior, spejder, senior

Den 29. september er ikke en dag, som mange danskere i dag forbinder med kristendom-

men, men engang var det en skelsættende dag på året. Dagen kaldes for Mikkelsdag og 

er opkaldt efter ærkeenglen Sankt Mikael, på dansk kaldet Sankt Mikkel. Denne ærkeengel 

“vejede”, om sjælene var lette nok til at komme i Himlen eller i Helvede. Sankt Mikkel var 

dog kendt for at lægge en finger på den anden vægtskål, så alle sjæle kom i Himlen. 

Da Danmark var præget af at være et landbrugssamfund, var dagen et symbol på, at 

høsten var slut, og dermed skulle der festes. Det er derfor oplagt i spejdergruppen at hol-

de en høstfest, hvor alle forældre og andre lokale er inviteret. 

Et særligt kendetegn ved høsten er at der også er fokus på de fattige, og i sangen “Marken 

er mejet” synges: “Fuglen og den fattige skal også være mæt”. Det er derfor oplagt på 

dagen at sælge for eksempel mad, som spejderne har lavet og give pengene til spejder- 

hjælpen. På den måde kan også fattige i andre lande få glæde af den danske høst. Se linket 

for en masse inspiration. 


