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Alder: Ulv, junior, spejder, senior
Bibeltekst: 2. Mos. 2,1-10

Moses er en af de mest centrale personer i det gamle testamente,
og han lægger navn til de fem mosebøger. Historien om Moses er
lang og kendt af de fleste.

I Anden Mosebog fortælles det, hvordan den nye konge af Egypten befalede, at alle de
jødiske drengebørn skulle slås ihjel ved fødslen. Men da Moses bliver født, skjuler hans

Faraoen i Egypten beordrer alle drengebørn slået ihjel, og Moses
bliver derfor som spæd sat i en sivkurv af sin mor. Han bliver fundet
af faraoens datter, og opfostres i denne hjem. Senere leder han
israelitterne ud af slaveriet i Egypten.

Moses’ mor valgte at sende Moses afsted i en sivkurv i håb om at kunne redde hans liv,

Under dennes ørkenvandring modtages de ti bud af Gud, hvilket
Moses især er kendt for.

mor ham i 3 måneder og fletter derefter en sivkurv, som hun lægger ham i, hvorefter hun
skjuler ham i sivene langs Nilens bred.

og med håb om en bedre fremtid. Beretningen skal vi bruge som baggrund for denne
refleksive aktivitet.
Spejderne skal skrive på hver deres seddel, hvad de håber for fremtiden. Dette er en god
mulighed for at reflektere over, hvad man egentlig ønsker, og hvad der for den enkelte har
værdi. Sedlen lægges i en lille sivkurv, som derefter skal sendes afsted ud på en sø, i en å
eller et andet sted, hvor der er vand.
Hver spejder skal finde sig nogle materialer at lave en ”sivkurv” ud af. Det behøver
naturligvis ikke være en kurv, og den skal ikke være lavet af siv. Det skal bare være en slags
båd af naturlige materialer, så der ikke opstår forurening af vandet.
Det er oplagt at lave aktiviteten i forbindelse med en andagt.
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