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Reformationsdag 
Nors skole, onsdag den 15. juni 2016 

 

Tidsplan 

8.30 - 10.00 Eleverne går ned i Nors Kirke, hvor der brænder levende lys og spilles georgiansk 

musik. Vi er i år 1450. 

Vievand og latinske tekster (Fadervor, velsignelsen, Ave Maria, Matt. 16, 18f) 

Skriftemål. Lokale beboere går til skrifte (de må gerne være udklædt i 

gammeldags tøj) 

Præsentation af Nors Kirke sammen med sognepræst Annie Krog Foldager. 

Hvornår er den bygget? Hvordan kunne de bygge så stort et bygningsværk? 

Hvordan var kirken indrettet i 1450 (uden bænke og prædikestol)? Hvilket 

inventar er ældst i kirken? De forskellige rums betydning: Kor, skib, våbenhus, 

tårn. 

10.30 - 12.00 Besøg af Luther på Nors skole. Vi er i år 1540. Luther fortæller sin historie.

 Skriftemål. De samme mennesker med de samme problemer. 

Hvorfor var reformationen en stor omvæltning for almindelige mennesker? Den 

enkelte har direkte adgang til Gud; man kan tale med Gud på sit eget sprog. Den 

enkelte kan selv læse evangelierne og spørge dem til råds. Man skal følge sin 

samvittighed. Vi er alle præster for Vorherre. Ingen har monopol/eneret på 

adgangen til Gud.  

En af baggrundene for reformationen er en teknologisk udvikling; Johannes 

Gutenberg ca. 1439 (parallel: De sociale medier som baggrund for det arabiske 

forår). Kort præsentation af Columbus og Kopernikus. Evt. lidt om den åndelige 

og verdslige regimente.  

Værdispil 1. 

12.30 - 13.15 Værdispil 2. (Hvis I kan skaffe smartphone, iPhone eller iPad til hver anden, 

spiller vi på socrative.com, hvor det virker bedst). 

Afslutning. Hvad har vi lært? Er der noget lutheraner tilbage i os i dag? Hvad 

betyder samvittighed og tro for moderne børn/unge/voksne? 

 

Vi kan evt. synge DDS 487 Nu fryde sig hver kristenmand.  
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Rollespil | Skriftemål 

 

Herremanden 

Jeg orker ikke at faste. Jeg elsker mad; især kan jeg godt lide kød, så det med kun at spise fisk i 

fastetiden er altså ikke lige mig. Tror du ikke, at Gud kan forstå det? Og tror du ikke, at Han vil 

give mig lov til at spise, det som jeg har lyst til. 

Bonden 

Jeg har en ko, som snart skal have kalv. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg og konen er altså blevet 

bekymrede på det sidste. Kan du ikke komme og velsigne koen, så den får en god kalv. 

Den fattige enke 

Jeg ved godt, at det er meget forkert. Og jeg kan slet ikke forstå det. Vi har trods alt to søde 

drenge på 5 og 8 år. Alligevel valgte min mand at hænge sig selv ude i laden i sidste måned. 

Kan Præsten ikke nok bede for min mands sjæls frelse? Kan du ikke hjælpe ham gennem 

skærsilden og op til den evige hvile hos Gud? 

Pigen 

Jeg er kun 15 år, og jeg kan slet ikke klare mig selv; og slet ikke nu, hvor jeg skal have en lille. 

Alle på Herregården ved jo godt, hvem faren er. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre den 

nat, hvor han overfaldt mig. Han stank af gammel vin og sved. Og så smed hans kone mig ud, 

da maven begyndte at voksne. Kan du ikke bede Gud tilgive mig, at jeg skal have et barn 

udenfor ægteskab? Og kan du ikke bede Gud straffe ridefogeden for voldtægten? 

Håndværkeren 

Min lille dreng blev kun fem år. Han døde rystende af feber. Han hostede blod op om natten. 

Han led så meget her i verden, så kan Præsten ikke bede Gud om at lade ham slippe for 

skærsilden. Kan Præsten ikke bede Gud tage ham op i himmelen hurtigst muligt. 

Ridefogeden 

Der er en ung pige på Herregården, som kan forhekse mænd med sit blik. Hun kan få den 

frommeste mand til at glemme al anstændighed. Jeg har selvfølgelig smidt hende på porten, 

men kan Præsten ikke undersøge, om hun skulle være en heks. 

Den rige enke 

Min mand er død, og han var ikke nogen from mand. Han blev rig ved at snyde og bedrage 

andre, og jeg ved godt, at det vil tage nogle år i skærsilden at få renset hans beskidte sjæl. Men 

jeg har hørt, at Præsten kan holde dødemesse for hans sjæl. Vil de gøre det? 


