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Noter

Mål og begreber

• Du skal have viden om folkekirken og dens betydning i Danmark
• Du skal have viden om kristendommens udvikling
• Du skal kunne bruge din viden om begreber og værdier i kristendommen
• Du skal have viden om kristne symboler, ritualer, musik og salmer
• Du skal kunne bruge din viden om kristne symboler, ritualer, musik og salmer
• Du skal have kendskab til centrale fortællinger fra Det gamle såvel som Det nye testamente
• Du skal have tolke centrale fortællinger fra Det gamle såvel som Det nye testamente

Kristendommens indførelse og historie i Danmark

• 801-865: Ansgar, en af de første missionærer i Danmark.
• 965: Harald Blåtand lader sig døbe
• 1104: Første biskop for Norden
• 1536: Reformationen i Danmark. Fra katolsk til protestantisk
• 1783-1882: N.F.S. Grundtvig

Højtider

• Advent

– Jesu ankomst

• Jul

– Jesu fødsel

• Påske

– Jesu korsfæstelse
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• Kristi himmelfartsdag

– Jesu genopstandelse

• Pinse

– Helligånden kommer til disciplene

Ritualer

• Nadver
• Dåb
• Kon�rmation
• Ægteskab
• Begravelse

Lektier og næste emne

Islam

Under den samme himmel s. 80-87

Test
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