


Om inspirationsmaterialet 
Dette materiale henvender sig både til de klasser, der laver 
deres tese og bandbulle på værksteder med kunstner Susanne 
Ahrenkiel, og til de klasser, som selv arbejder, uafhængigt af 
værkstederne.  

Alle klasser inviteres til at deltage på Domkirkepladsen i Viborg 
d. 31/10. 

Der er begrænset deltagerantal, så det er først til mølle!

Inspirationsmaterialet består af tre dele: 

1) Elevtekster og opgaver  
2) Lærervejledning 
3) Bilag 

Materialet er målrettet elever på mellemtrinnet, men kan også 
benyttes som oplæg til klasser i indskolingen.  

Det står enhver frit for at benytte dette materiale, som en del af 
en mere uddybende undervisning om Martin Luther og reforma-
tionen. 

Rigtig god fornøjelse! 
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Disse 95 teser - idéer og tanker - på kirkedøren i Wittenberg blev be-
gyndelsen til en kæmpe diskussion blandt alle de kristne om, hvor-
dan Gud er. Martin var helt sikker på, at Gud elsker alle mennesker, 
helt uden at vi behøver at betale for det – Gud elsker os helt uden 
betingelser.  

Mange af kirkens ledere med paven i spidsen var vrede og uenige 
med Martin, og det endte faktisk med, at paven smed Martin ud af 
kirken. Han sendte et pave-brev med fint laksejl på – en bandbulle 
hedder det – og i dette brev skriver paven, at fra da af er Martin 
ikke medlem af kirken længere. Martin er også vred og skuffet, og 
da han modtager denne bandbulle med dårlige nyheder, så tænder 
han et stort bål og smider pavens bandbulle ind i bålet.  

Martin Luther er nu ikke længere en del af den katolske kirke, og 
hele den store diskussion ender med, at han danner en ny kirke – 
den lutherske kirke – som vi i Danmark også er med i. Martin fortal-
te vidt og bredt om den nye forståelse af Gud – tanken om, at Gud 
er kærlighed, og at Gud elsker os alle, og rundt om i hele verden 
blev mange mennesker enige med Luther om hans fortælling om 
Gud. 

Så selvom det i år er 500 år siden, at Luther hamrede de 95 teser op 
på kirkedøren og brændte pavens bandbulle, så lever Luthers tanker 
om en kærlig Gud videre i den lutherske kirke, der bygger på hans 
tanker og drømme. 

For præcis 500 år siden – den 31. oktober 1517 - skete der noget i 
den lilleby Wittenberg i Tyskland. Det, der skete, husker vi stadig, 
ja, vi fester og fejrer begivenheden rundt i hele verden i 2017.

For 500 år siden gik den unge munk Martin Luther hen til kirken i 
Wittenberg. I den ene hånd havde han en hammer og nogle søm og 
i den anden hånd havde han et stykke papir. Dengang havde man 
hverken tv eller computere. Der var heller ingen radio og ingen avis, 
så hvis man havde skrevet noget, som man gerne ville have at hele 
byen skulle se, så hamrede man det op på kirkedøren. 

Og Martin havde skrevet noget, som han gerne ville dele med hele 
byen, og derfor gik han hen til kirken og hamrede sedlen fast på 
kirkedøren. 

Martin var blevet vred på kirkens ledere, for de fortalte folk, at hvis 
de betalte en masse penge til kirken, så kunne de føle sig sikre på 
Guds kærlighed og på at komme i himlen. Martin syntes, at det var 
dumt at snyde folk til at betale penge for Guds kærlighed, for han 
var helt sikker på, at Gud elsker alle mennesker helt uden betaling.  

Derfor skrev Martin en masse tanker og ønsker ned på et stykke 
papir, som han hamrede op på kirkedøren – han skrev faktisk 95 
sætninger eller teser, som det blev kaldt. 

Fortællingen om Martin Luthers teser og bandbulle
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Martin Luther slår sine 95 teser op på kirkedøren i 1517. 

Eksempel på en bandbulle med segl, udstedt af Paven i 1504. 

Links til mere info om Martin Luthers teser 
og bandbulle: 

http://www.folkekirken.dk/om-troen/reformation/luther/lu-
thers-skrifter/95-teser-mod-afladen 

http://www.folkekirken.dk/om-troen/reformation/luther/lu-
thers-liv/bandlyst-og-fredloes

https://www.kristendom.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/
hvad-er-en-bandbulle 
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Elevopgaver og inspirationsspørgsmål til forløbet med værksted 

Hvad er en tese? 

Hvorfor skriver Martin Luther sine teser?
 

Hvad er en bandbulle? 

Hvad er et segl? 

Hvorfor er der et segl på bandbullen? 

Hvad betyder det at få en bandbulle? 

Hvorfor brænder Martin Luther sin bandbulle? 

Da Martin Luther i 1517 slog sine 95 teser op på kirke-
døren i Wittenberg, lagde han egentlig blot op til en 
teologisk diskussion. Luthers tanker og den efterføl-
gende reformation af kirken blev en revolution, der på 
mange måder stadig definerer det Danmark, vi kender 
i dag.  

Ved at sætte ord på sine frustrationer og dele sine 
tanker med andre, satte Luther en kæmpe bevægelse i 
gang – Reformationen. 

Martin Luther ønskede at forandre kirken, så den blev 
et bedre sted at være for alle, uanset om du var rig eller 
fattig. Det lykkedes ham at forandre kirken, og det hele 
startede med, at han skrev sine ønsker om forandring 
ned...

Her kommer et spørgsmål, som du skal tænke over nu 
og arbejde videre med på værkstedet: 

”Når du vågner i morgen, 
hvad skal så forandres,  

for at verden er et bedre sted at være?”    

  Vi ses på værkstedet! 
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Elevopgaver og inspirationsspørgsmål til forløbet uden værksted 

Hvad er en tese? 

Hvorfor skriver Martin Luther sine teser? 

Hvad er en bandbulle? 

Hvad er et segl? 

Hvorfor er der et segl på bandbullen? 

Hvad betyder det at få en bandbulle? 

Hvorfor brænder Martin Luther sin bandbulle? 

Da Martin Luther i 1517 slog sine 95 teser op på kirke-
døren i Wittenberg, lagde han egentlig blot op til en 
teologisk diskussion. Luthers tanker og den efterføl-
gende reformation af kirken blev en revolution. Ved at 
sætte ord på sine frustrationer og dele sine tanker med 
andre, satte Luther en kæmpe bevægelse i gang: 
Reformationen. 

Martin Luther ønskede at forandre kirken, så den blev 
et bedre sted at være for alle, uanset om du var rig eller 
fattig. Det lykkedes ham at forandre kirken, og det hele 
startede med, at han skrev sine ønsker om forandring 
ned...

Her kommer et spørgsmål, som du skal svare på ved 
at lave en brainstorm eller et mindmap: 

”Når du vågner i morgen, 
hvad skal så forandres,  

for at verden er et bedre sted at være?”   

Ud fra din brainstorm/mindmap skriver du dine ønsker 
for forandring i verden ned på din tese. 

På din bandbulle skriver du det, som du mener, brem-
ser denne forandring. 
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Fællesmål 
Projektet henvender sig til 4-6. klassetrin. 

Projektet er en praktisk og kreativ læringsproces, der tager udgangs-
punkt i Martin Luthers ophæng af teser i 1517 og hans afbrænding 
af den bandbulle, som den daværende Pave efterfølgende udstedte 
imod ham. Forløbet i projektet lægger op til at imødekomme elever-
nes åbenhed og spørgelyst om verden, sat i perspektiv til den foran-
dringsproces, som Martin Luther var med til skabe for 500 år siden. 

Projektets hensigt er at føre eleven igennem: 

• viden om en central begivenhed i kristendommen og vores fælles 
kulturhistorie. 

• en brainstorm-/mindmap-proces med udgangspunkt i elevens 
verden i dag.  

• en kreativ proces, hvor der skabes en skulptur, der med form og 
skrift giver udtryk for elevens eget udsagn.  

• læring gennem kreative processer.

Forløbet kan tage udgangspunkt i fagene dansk, billedkunst eller
kristendom, og projektet åbner op for en praksis-orienteret tilgang til 
at arbejde med en central begivenhed i vores fælles kulturhistorie.  

Projektet lægger op til enkeltstående eller tværgående forløb mellem 
dansk, billedkunst og kristendom, idet eleven på baggrund af viden 
om en begivenhed i kristendommens historie skal formidle egne tan-
ker ved hjælp af brainstorming og mindmapping og derefter udtrykke 
egne idéer og udsagn visuelt.  

Efterfølgende bliver elevens kreative produkt en del af en udstillings-
form, hvor alle deltagende børns skulpturer og teser bidrager til pro-
jektet på tværs af lokaliteter. 

 Links til EMU:

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk/5-6-
klasse/fremstilling/forberedelse/fase-1

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk/5-6-
klasse/fremstilling/forberedelse/fase-1

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/billed-
kunst/3-5-klasse/billedkommunikation

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/kristen-
domskundskab/4-6-klasse/kristendom/kristendommens-histo-
rie/fase-1

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/kristen-
domskundskab/4-6-klasse/kristendom
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Forløb på værkstedet 

På værkstederne laver eleverne deres bandbulle og te-
se-skulptur med udgangspunkt i spørgsmålet: 

”Når du vågner i morgen, 
hvad skal så forandres,  

for at verden er et bedre sted at være?”

Med dette spørgsmål sættes eleverne i gang med en 
brainstorm-/mindmap-proces, hvor de skal overveje, hvil-
ke forhindringer der står i vejen for den forandring, som 
de ønsker i verden.  

Ud fra deres brainstorm/mindmap nedskriver elevene de-
res ønsker for en forandring i verden på deres tese-skulp-
tur. 

På deres bandbulle skriver de om de ting, der ifølge dem 
bremser den forandring, som de ønsker for verden. 

Værkstedet er ledet af Susanne Ahrenkiel, og vi forventer, 
at klassens lærer er aktivt medvirkende og giver en hjæl-
pende hånd til eleverne. 

Lærervejledning - forløb med værkstedsbesøg

Elevteksten og de tilhørende opgaver skal læses og løses, 
inden eleverne deltager i værkstederne. Spørgsmålene 
kan løses skriftligt eller som en diskussion i klassen. 
 
Det væsentlige er, at eleverne har kendskab til hvad Mar-
tin Luthers teser er, hvad det betyder at få en bandbulle, 
og hvilke forandringer Luthers tanker skabte for kirken. 

Ude på værkstederne producerer og skaber eleverne de-
res egen bandbulle og teser.  

Eleverne får deres bandbulle og teseskulptur med fra 
værkstedet og medbringer dem selv til ophængning og 
afbrænding på Domkirkepladsen d. 31/10. 

Husk at tilmelde klassen, hvis de skal deltage i tese-op-
hængning og bandbulle-afbrænding på Domkirkepladsen 
d. 31/10. 

Tilmeldingsfrist 19/9 til: 

Gitte Thorsøe på: gtb@km.dk
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Elevteksten og de tilhørende opgaver skal læses og løses, 
inden eleverne skal skrive deres egne teser og bandbuller. 
Spørgsmålene kan løses skriftligt eller som en diskussion i 
klassen.  

Det væsentlige er, at eleverne har kendskab til, hvad Martin 
Luthers teser er, hvad det betyder at få en bandbulle, og 
hvilke forandringer Luthers tanker skabte for kirken. 

Derefter skal de besvare spørgsmålet: 

”Når du vågner i morgen, 
hvad skal så forandres,  

for at verden eret bedre sted at være?”

Spørgsmålet besvares ved at sætte eleverne i gang med en 
brainstorm-/mindmap-proces, hvor de skal overveje, hvilke 
forhindringer der står i vejen for den forandring, som de 
ønsker i verden. 

På deres tese skriver de deres ønsker for en forandring af 
verden.

På deres bandbulle skriver de, hvilke ting der bremser den 
forandring, som de ønsker for verden. 

Lærervejledning - forløb uden værkstedsbesøg 

I materialet findes én skabelon for en tese og én for en 
bandbulle. Disse printes ud, og eleverne skriver (i hånden) 
på dem. Tesen kan evt. lamineres eller klæbes op på pap.  

Bandbullen rulles sammen, og der sættes et stykke snor
omkring. Snoren kan forsegles med en papskive, malertape, 
laksegl ostevoks eller hvad I har til rådighed. Vælg et mate-
riale, som ikke forurener ved afbrænding! 

D. 31/10-2017 -500-årsdagen for Luthers ophængning af te-
ser - kan eleverne hænge deres teser op på skolen eller på 
naboens dør i lokalområdet. I kan også vælge at dele dem 
på de sociale medier. Del børnenes ønsker for fremtiden, 
lige der hvor I synes, at det kunne være sjovt at lade Viborg 
og verden vågne op til nye tanker. 

Samme dag brydes bandbullernes segl og afbrændes på et 
bål/bålfad. 

Husk at tilmelde din klasse inden d. 19/9 til: 

Gitte Thorsøe på: gtb@km.dk

Hvis I har mulighed for det, er I meget velkomne til at                       
komme ind på Domkirkepladsen d. 31/10 og deltage i 
teseophængning og bandbulleafbrænding. 
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Viborg Vågner: BANDBULLE

... min idé om, hvad der står i vejen for mit ønskes opfyldelse



Materialet er udgivet af: 

Kulturprinsen 
Regimentsvej 5B – 8800 Viborg 
www.kulturprinsen.dk
August 2017-08-23
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Projektleder: 
Kulturprinsen 

Layout: 
Karoline Rasmussen, Kulturprinsen 

Projektet arrangeres i et samarbejde mellem Viborg Stift, Kulturskolen i Viborg og Kulturprinsen. 


