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Formål:

Det er en meget stor spejdertra-
dition at afholde Sct. Georgsdag. 
Denne tradition afvikles af mange 
spejdere i hele verden på opfordring 
af Lord Robert Baden-Powell  
(spejderbevægelsens grundlægger).

Formålet med Sct. Georgsdag er at 
gøre spejderne beviste om, at når vi 
hjælper andre uden at få noget for 
det, så oplever både den, vi hjælper 
og en selv glæden ved at kunne 
hjælpe et andet menneske.

Følgende spejderområder  
understøttes: 

Spejdertradition, kendskab til 
sagnet om Sct. Georg, fællesskab, 
internationalt spejderarbejde,  
kendskab til spejderloven, at være 
en god kammerat, at være hensyns-
fuld og hjælpe andre, at være til at 
stole på, at høre andres meninger 
og danne sine egne, Patruljeliv,  
Oplevelser, Samfundsliv & Friluftsliv.

Sct. Georgsdag 23. april:

   Jonathan Stein
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Baseløb med fælles afslutning, hvor 
spejderne optræder med sagnet om 
Sct. Georg.

Post 1-7:  
En post for hver pind i spejderloven.

Post 8:  
Spejderne øver opførelsen af sagnet 
om Sct. Georg.

Post 9-10:  
Spejderne aflægger spejderløftet og 
opfører sagnet om Sct. Georg. 

Start hver post med, at patruljen 
melder til og lederen fortæller  
spejderne ganske kort om den  
pågældende pind i spejderloven.

Hvis der er for mange postaktiviteter, 
kan det deles over 2-3 spejdermøder, 
eller der kan udelades nogle poster. 
Udvælg kun de spejderaktiviteter, 
som I kan bruge.

Alle posterne skal justeres i  
sværhedsgrad efter gren/alder.

Hvert kort har en postbeskrivelse på 
forsiden og praktiske informationer 
på bagsiden.

Spejderaktiviteter: 
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Den 23. april fejrer spejdere verden 
over Spejderdagen – også kendt 
som Sct Georgsdag. Læs sagnet om 
Sct. Georg.

Historien om Sct. Georg begynder 
for mange hundrede år siden. Georg 
var søn af en officer i den romerske 
hær og som sin far blev også Georg 
soldat, så snart han var gammel 
nok. Han var en dygtig kriger og  
blev hurtigt forfremmet.

En dag på vej hjem kom han til 
den lille by Silene. I Silene havde 
der længe boet en drage i en sø 
uden for byen. Dragen var en plage 
for indbyggerne og for at holde sig 
gode venner med den, gav de den 
hver dag et får at spise. Da der ikke 
var flere får, måtte indbyggerne  
begynde at ofre deres egne børn  
– efter lodtrækning.

Da loddet faldt på kongens datter, 
blev kongen ude af sig selv af sorg, 
og han tilbød indbyggerne alt sit 
sølv og guld og det halve kongerige, 
hvis bare hans datter måtte slippe. 
Men indbyggerne ønskede ikke at 
tage imod tilbuddet, og prinsessen 
blev sendt ud til dragen, klædt som 
brud.

I det samme kom Georg forbi. 
Prinsessen så ham og råbte, at han 
skulle skynde sig i sikkerhed, men 
Georg red nærmere og spurgte, 
hvorfor hun stod der.

Før hun nåede at svare, rejste 
dragen sit vældige hoved fra søen. 
Georg løftede sin lanse og red mod 
dragen. Dragen vendte sig mod 
ham og blottede sine spidse  
tænder, men Georg red uforfærdet 
videre og han borede lansen dybt 

ind i dragens hals. Dragen styrtede 
til jorden og var død.

Indbyggerne i Silene hyldede Georg 
som en helt, og kongen sagde, at 
han måtte få, lige hvad han bad 
om. Men Georg svarede, at det er en 
ridders pligt – som det er enhvers 
pligt – at hjælpe, hvor der er brug for 
det uden at forvente belønning til 
gengæld. (Selvom Georg var en helt, 
blev han forfulgt på grund af sin 
kristne tro, og den 23. april år 303 
blev han henrettet). Efter sin død 
blev han gjort til helgen og på hans 
dødsdag – den 23. april – mindes vi 
hans tapperhed og vilje til at hjælpe 
andre.

Sagnet om Sct. Georg fra dds.dk: 
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 # Hver patrulje får et areal, som skal 
ryddes for affald. Når patruljerne 
kommer tilbage med en pose 
med diverse affald, tages hvert 
stykke op. Find ud af, hvor lang tid 
hvert enkelt stykke affald er om at 
blive nedbrudt i naturen.

 # Grav forskellige former for skrald 
ned ca. 1 måned før evt. sammen 
med spejderne. På Sct. Georgs-
dag, graves skraldet op for se på 
tilstanden, og hvad der er tilbage. 
Få evt. en snak om nedbrydnings-
tiden af skraldet, der er tilbage.

 # Gå en tur i skoven og snak om, 
hvordan man færdes og opfører 
sig i naturen.

 # Byg et insekthotel. Gå i skoven og 
samle kviste, grene, grankogler, 
tørre blade og træstykker.

Post 1: At værne om naturen 

   Anita Isabella Kraft
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 # Brug affaldsposer, spande eller 
gryder. 

 # Google: nedbrydningstider i 
naturen eller affald.dk, hvor der 
er en liste over, hvor lang tid det 
tager forskellige ting i naturen at 
forsvinde.

 # Hvis der graves skrald ned, skrives 
en liste og lav evt. et kort, hvis det 
er på et større område. Af skrald 
kan bruges bananer, sølvpapir, 
sodavandsdåse, søm mv. 

 # Tag en skraldepose med på  
skovturen.

 # Insekthotel: Der er mange niveau-
er af insekthoteller. Det vigtig er 
at samle en masse naturmateria-
le, sikre at der er luft imellem og 
lægge det hele i en trækasse.  
Sæt det derefter ud i naturen. 
Brug evt. google for at få nogle 
ideer. Hvis I vil fremme bestemte 
insekter kan Københavns Univer-
sitet Vild Campus bruges, se på 
www.science.ku.dk og insekt- 
hoteller.

Post 1: At værne om naturen
Praktiske oplysninger
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 # Spil vendespil med kort  
over forskellige symboler fra de 
mange forskellige trossamfund 

 # Forskellige trossamfund har  
forskellige klædninger og  
værdier, snak om dem og vis  
foto eller genstande 

 # Spil tegn og gæt 

 # Leg Gæt og Grimasser

Post 2: At finde sin egen tro og have respekt for andres 

   Rolf Esbjørn Kristensen
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Praktiske oplysninger

 # Brug Google, biblioteket, dds.dk,  
osv. og udskriv en fotoserie med 
nogle symboler dvs. et billede af 
Buddha, bibel, flag med halv- 
månen, tupilak (eskimoisk  
religion), kirke, moske, tempel, 
bedekrans, kors, Thors hammer, 
kalot, munk, nonne, gravsted...  

 # Find evt. forskellige trosbeklæd-
ninger, så I kan snakke om, hvorfor 
folk går med dem, og hvordan de 
bruges. Det er med respekt for 
den enkelte trosretning. Det  
kan være en kalot, tørklæde for 
muslimer eller hinduer, en  
præstekrave osv. 

 # De samme billeder/fotos/lister 
kan bruges til ”tegn og gæt” samt 
”gæt og grimasser”.

 # For tropsspejdere og klan: snak 
om livet, døden, tro og evt. det at 
være ateist

Det er meget vigtigt, at denne  
post udføres i stor respekt for alle  
trosretninger også for ateister.

Post 2: At finde sin egen tro og have respekt for andres 
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 # Spejderne skal skabe en ting 
til deres spejderkammerat. Del 
patruljen op to og to og få dem til 
at snitte eller tegne en ting, evt. 
finde en naturting til hinanden.

 # Skabe en hyggestemning med 
hver patrulje. Snak om at være  
en god kammerat og del evt.  
patruljen op to og to. Spejderne 
skal nu give hinanden massage 
på skulder, arme, hænder og 
øverste del af ryggen.

 # Igangsæt forskellige massage-
historier, når spejderne giver 
massage.

Post 3: At være en god kammerat 

   Jonathan Stein
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Praktiske oplysninger

 # Tegnepapir, farveblyanter, dolke, 
træpinde

 # Fyrfadslys evt. tæpper og  
underlag til massage. Vær meget 
opmærksomme på, at det ikke 
bliver grænseoverskridende for 
nogle af spejderne.

 # Massagehistorier: Skriv selv  
en historie evt. med følgende  
inspiration: En spejder sidder 
med lukkede øjne og slapper af. 
En anden spejder starter med 
at sidde bagved og lægge sine 
hænder på skuldrene, ryggen  
og armene.

Stikord til spejder- 
massagehistorie:

To nye spejdere, vandretur, skov, 
stilhed, mose, venskab, møde med 
en flok glade spejdere, spejderlejr, 
bålhygge, bålmad, godt vejr, stille 
regnvejr, spejderaktiviteter, natur, 
refleksløb, spejderløb, gode spejder-
ledere, gode spejderkammerater, 
bær, svampe, bål, solskin, våde telte, 
is, brændt snobrød.

Post 3: At være en god kammerat 
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 # Hver spejder skal fortælle,  
hvornår de sidst har hjulpet andre  
(i skolen, patruljen, familien)

 # Hjælp hinanden i patruljen med 
at lære første vers af nr. i 102 Sct. 
Georg.

 # Bind fødderne sammen og gå 
banen igennem, hjælp hinanden 
over de forskellige forhindringer.

 # Hjælp hinanden i patruljen med 
at save og hugge brænde.

 # Patruljen bager i fællesskab en 
Sct. Georgskage.

Post 4: At være hensynsfuld og hjælpe andre 

   Caroline Lyng Nielsen
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Praktiske oplysninger

 # Stil spørgsmål: hvornår har du 
sidst hjulpet til derhjemme, hvad 
bestod hjælpen i, har du selv 
ryddet op på dit værelse, taget 
cyklen ind, har du været forbi 
dine bedsteforældre for nyligt, 
hvad er der sket i skolen, har du 
vasket din mors eller fars bil,  
taget opvasken for dine mor/far/ 
søskende, dækket bord før  
spisetid i stedet for en anden i 
familien, plukket vilde blomster 
til din bedste ven, tegnet en  
tegning til din bedste kammerat, 
har hjulpet en spejderkammerat…

 # Spejdersangbog

 # Spejdertørklæder til at binde 
spejderne sammen med.

 # Miniforhindringsbane: kan være 
en lille bane markeret med  
brændestykker.

 # Sct. Georgskage: Find opskrift på 
en chokoladekage, find i fælles-
skab ud af, hvordan kagen skal 
pyntes.

Post 4: At være hensynsfuld og hjælpe andre 
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 # At stå i en rundkreds og sætte sig 
på hinandens knæ: en tillidsøvelse, 
hvor rundkredsen ikke må falde. 

 # Hviske en spejdersætning: sige 
en sætning til den første, som 
hvisker den videre til den næste, 
videre til den næste… og håbe, 
vi får det samme resultat, som vi 
startede med.

 # Tillidsøvelse: Alle står tæt i en 
rundkreds. En spejder står i  
midten af rundkredsen. Alle  
skubber blidt til spejderen i  
midten, så man stille og roligt 
ryger frem og tilbage i  
rundkredsen.

Post 5: At være til at stole på 
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Spejdertekst, der hviskes:

 # En pind i spejderloven

 # Starten af en spejdersang, som 
alle kender

 # En årstidssang, gerne en  
forårssang

Post 5: At være til at stole på 
Praktiske oplysninger

   Hanne Larsen
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 # Giv spejderne 5-10 spørgsmål 
med tre svar til hvert spørgsmål 
og høre hver enkelt spejders  
mening (alle svar på spørgs- 
målene er rigtige, så der findes 
ingen forkerte svar). Øvelsen  
drejer sig om, at alle skal lytte. 
Alle spejdere har altså et rigtig 
svar, uanset hvad der svares 

 # Patruljetalestok: Patruljen laver 
en fin talestok og afprøver den.

Post 6: At høre andres meninger og danne sine egne 

   Hanne Larsen
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Praktiske oplysninger

Udarbejde spørgsmål, hvor alle svar 
er korrekte f.eks.:

1. Hvad smager bedst:  
□ brød 
□ pasta 
□ kartofler

2. Hvilken farve har en blåmejse:  
□ gul 
□ sort 
□ blå

3. Hvad er sjovest at spille:  
□ fodbold 
□ rundbold 
□ håndbold

4. Hvad spiser en kat:  
□ kattemad 
□ pølser 
□ mus

5. Hvilken årstid er bedst:  
□ sommer 
□ vinter 
□ efterår 
□ forår

6. Hvad sker der d. 22/2:  
□ BP havde fødselsdag,  
□ BPs kone havde fødselsdag  
□ det er tænkedag

7. Hvilken spejderaktivitet er bedst: 
□ vandreture 
□ kimsleg 
□ hygge ved bålet

Patruljetalestokken kan udarbejdes 
i alle afskygninger lige fra en lille 
træpind, en fint snittet træpind til 
en af pap. Slip fantasien løs. Ideer til 
emner, hvor patruljetalestokken kan 
bruges: klima, det at gå til spejder, 
det at være en god kammerat, snak-
ke om at høre/lytte til andre osv.

Post 6: At høre andres meninger og danne sine egne 
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 # Leg frugtsalat, skift frugten ud 
med ting fra hjemmet f.eks. kost, 
opvaskemaskine, støvsuger 

 # Deltage i en indsamling

 # Deltage i den lokale byfest med 
spejderaktiviteter

 # Besøg et plejehjem og syng nogle 
spejdersange

 # Hver spejder får en hjemmeop-
gave. De skal vælge en huslig 
opgave, som skal løses til næste 
gang. Snak om, hvad de vil vælge 
og hvorfor 

Post 7: At tage medansvar i familie og samfund 
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Til frugtsalatlegen:  
En rundkreds af stole, siddepuder 
eller brændestykker til at sidde på.

Besøg på plejehjemmet, vælg nogle 
spejdersange, spejderne kan evt. 
også synge nogle sange fra vores 
spejdersangbog, som de ældre 
kender.

Post 7: At tage medansvar i familie og samfund
Praktiske oplysninger

   Charlotte Eisfeldt Linde
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 # Start med at synge nr. 102 Sct. 
Georg på vers. Eller en anden 
spejdersang, de kender.

 # Læse sagnet op for patruljen og 
uddel rollerne.

 # Bestem på forhånd, hvordan 
opførelsen skal være, dvs. om 
det skal være en opførelse, som 
spejderne griner af, eller om det 
skal være højtideligt. Om det skal 
være som skyggespil, moderne, 
gammeldags, musical, opera osv.

Post 8: Spejderne skal øve opførelsen af sagnet om Sct. Georg

   Tina Forchhammer
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Praktiske oplysninger

 # Sagnet står på bagsiden af kort 2 
eller på dds.dk.

 # Sagnet om Sct. Georg: Brug et 
tæppe som kappe til Sct. Georg, 
en pind som hest, et par tæp-
per til drage, en fin gamle kjole 
og evt. en krone eller paryk til 
prinsessen. Eller hvad I nu har i 
spejderhytten.

Til slut er der en sætning i sagnet om 
Sct. Georg, hvor det skal overvejes 
nøje, om denne sætning skal læses 
op:  det er der, hvor Sct. Georg blev 
henrettet i år 303. Det bør gennem-
tænkes nøje, om det skal udelades, 
hvis der er familiespejd, mikro- og/
eller minispejdere til stede.

Post 8: Spejderne skal øve opførelsen af sagnet om Sct. Georg



degngrafisk.dk

 # Find et hyggeligt spejdersted 
f.eks. bål, stearinlys eller fakler. 
Start med en fælles spejdersang 
alle kender. 

 # Læs derefter spejderloven op. 

 # Snak om det at være beredt.  
For de store spejdere evt. også  
om vores formål. 

 # Aflæg spejderløftet i fællesskab 
(”jeg lover at gøre mit bedste  
for at overholde spejderloven”).  
Det kan evt. ske ved at holde på 
flaget på fanen samtidig med,  
at spejderløftet afgives.

 # Start med at synge nr. 102 Sct. 
Georg på vers. Alle spejdere har 
øvet den.

 # Se hvordan spejderne har tolket 
sagnet om Sct. Georg.

 # Spis evt. Sct. Georgkagen.

Post 9: Aflæg spejderløftet  
og opfør derefter sagnet om Sct. Georg

Post 10: Opførelsen af sagnet om Sct. Georg
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Praktiske oplysninger

 # Spejdersangbog, bål, stearinlys 
eller fakler

 # Gruppens dannebrogsfane

Post 9 og 10 kan evt. udføres hver  
for sig eller sammen: Afholdelsen af 
Sct. Georg, fremføringen af sagnet 
og aflæggelse af spejderløftet kan 
ske i grenen eller i hele gruppen. Det 
kan ske på et normalt spejdermøde, 
på en gruppedag/weekend eller den  
23. april om morgenen, inden alle 
skal i skole og på arbejdet. 

Håber, I har kunnet bruge lidt af det 
og fundet det sjovt.  

Spejderhilsen 

Alice Kiander &  
Charlotte Eisfeldt Linde,  
Ledertræningen, Øresund Division.

Post 9 & 10: Spejderløftet


