
PÅSKELØB 
 

Beskrivelse: 

Laves som et stjerneløb med en smagskims i midten/undervejs. Print dette ark ud, 

klip posterne fra hinanden, laminer dem eventuelt og hæng dem op. Det giver 

viden om at slå op i biblen og kendskab til påskens fortælling. Løbet tager ca. 45 

min. 

 

a) Post i midten af stjernen  
Hver gang et hold kommer tilbage fra en post, skal de smage på en ting. (evt. med 

bind for øjnene) og gætte på, hvad det er og om tingen er med i bibelens 

påskefortælling. Det er også denne posts opgave at fordele og hjælpe spejderne 

ud til de andre poster. 

 

Ting, de kan smage på, som er med i påskefortællingen:  

Usyrede brød, vin, eddike, bitre urter fx rosmarin, radiser, salvie. 

  

Ting, de kan smage på, som IKKE er med i påskefortællingen:  

Karry, saftevand (ikke rød), tomat, tun.  

 

Spørgsmål til posterne 
 

1) Den sidste nadver 

Hvad spiste Jesus og disciplene til påskemåltidet?  

Svaret findes i 2 Mos. 12 v. 3-11 (Hvor jøderne for første gang fejrede påske for 

Herren). 

 

2) På korset  

Hvad skete der i Templet i Jerusalem, da Jesus døde på korset? 

Svaret findes i Matth. 27 v. 50-53 



3) I graven 

I hvis grav blev Jesus lagt? 

Svaret findes i Matth. 27 v. 57-61 

 

4) Opstandelsen  

Hvem var de første, som Jesus mødte, efter han var opstået fra de døde? 

Svaret findes i Matth. 28 v. 1-10 

 

 

 

Svar til posterne  
 

1) 

Lam/får eller ged, usyrede brød og bitre urter + vin (selvsagt) (Jesus deler i den 

sidste nadver dog brød / vin altså legeme og blod, men det er ikke svaret i dette 

tilfælde). 

 

2)  

Forhænget i templet flænsede i to dele, jorden skælvede og klipper revnede.  

 

3) 

Josefs grav, en rig mand fra Arimatæa. En grav han havde fået lavet til sig selv, 

men han gav den til Jesus. 

  

4)  

Maria Magdalene og den anden Maria. 


