
Jesus på korset - leg  
 

Beskrivelse: 

Spejderne skal danne en cirkel. Udpeg én, der skal stå i midten af cirklen. 

Deltageren i midten skal diktere nogle forskellige figurer, som de andre i 

rundkredsen skal lave. Figurerne skal være nogle situationer fra biblen og skal 

involvere mindst tre deltagere i cirklen. Det handler for personen i midten om 

at få dem i rundkredsen til at fejle. Derfor siger man en figur, peger på en i 

cirklen og begynder at tælle til 10. Når dem i cirklen ikke at lave figuren eller 

laver en af dem fejl, bytter de med personen i midten. Når deltagerne bliver 

bedre, kan man nøjes med at tælle til fx. 5 og tælle hurtigere.  

 

Højre og venstre defineres ud fra den udpegedes perspektiv. Altså som om 

man står bag den udpegede og kigger ind i cirklen og ser til højre og venstre.  

 

 

 

Her kommer nogle eksempler på figurer, man kan lave:  

 

Jesus på korset:  

Den, der bliver udpeget, er Jesus, og de, der står på hver side af ”Jesus”, er 

røvere. Alle tre skal nu vise, at de hænger på et kors ved at tage armene ud til 

siden og lægge hoved lidt på skrå. 

 

Jesus fødsel: 

Udpegede er baby, går på knæ og med tommelfinger i munden, den til venstre 

for er Maria som omfavner babyen og den til højre er Josef som stolt far 

(hænderne i siden). 

 

Det vildfarne får: 

Den udpegede er en hyrde, som har åbne arme og klar til et kæmpe kram, de 

to ved siden af går på alle fire og siger som et lam.  

 

 



Den sidste nadver: 

Den, der bliver udpeget, er Jesus som deler brødet, mens de fire nærmeste (to 

på hver siden) beundrende ser på ham med åben mund, store øjne og armene 

ud til siden.  

 

Adam og Eva: 

Udpegede er slange med samlede arme der snor sig frem og let bøjet ryg, de to 

ved siden af er Adam og Eva og bøjer sig mod hinanden og lader som om, de 

bider et æble som Adam holder (den til højre). 

 

Noas ark: 

Den, der bliver udpeget, er Noa som rækker en åben hånd op for at mærke 

efter regn, den til højre er en truende bjørn og den til venstre en fugl som 

basker med vingerne.  

 

Babylon: 

Den udpegede er en mand i tårnet, som vinker voldsomt og frustreret, mens 

personen lader som om man råber, de to ved siden af er murene og strækker 

armene op over hovedet og vender fronten til den udpegede.  

 


