Reformationen
Til læreren

Sådan gør du:
o
o
o
o

Inddel eleverne i 4-mands grupper.
Print ét eksemplar af vendespillet til hver gruppe og klip brikkerne ud.
Gennemgå ord og forklaringer i fællesskab.
Gruppevis blandes brikkerne og de lægges på bordet med bagsiden opad. Eleverne skiftes til
at trække. Spillet kan sagtens tåle en gentagelse, så ordenes betydning repeteres.
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STODDERKONGE

Førstemand blandt vagabonder.
En vagabond er en, der strejfer om. En
person, der går fra sted til sted.

FELDBEREDER

En håndværker, der garver skind

JÆRTEGN

En usædvanlig begivenhed, der blev
opfattet som et tegn fra himlen om, at
noget ville ske. I den katolske tid troede
man, at jærtegn fortalte om mirakler
udført af en helgen.

GRÆSSELIG

Skrækkelig

HERREDSFOGED

Den embedsmand, der var dommer og
øvrighed (politimester) i et herred (et
område).
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PEBLING

SPEDALSKHED

En elev i drengeskolen (latinskolen)

En kronisk sygdom, der medfører store
sår og evt. tab af de yderste dele af
kroppen, som hænder og fødder. De
syge blev tvangsisolerede på livstid på
de 35 Skt. Jørgensgårde i Danmark.
Sygdommen forsvandt i 1542.

VANDFLOD/STORMFLOD

Oversvømmelse. Når vandet fra havet
stiger og løber ind over land.

ALMUEN

Kan oversættes med ”folket”. Folk, der
kun ejede lidt og havde en simpel
bolig.

”HOVMOD STÅR FOR
FALD”

En person, der opfører sig overlegent
og viser foragt for andre. Står for fald =
lider nederlag
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LIGFALD

Den faldende syge. Anfald med
besvimelse. Epilepsi = sygdom med
anfald af krampe og bevidstløshed

KOLDBRAND

Når noget på kroppen dør og går i
forrådnelse fordi, der ikke kommer blod
til vævet.

SEEM

En lille landsby uden for Ribe

KLÆDE FRA FLANDERN

ALTER
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Fint vævet stof til at sy tøj og duge af.
Indkøbt i Flandern, som i dag er en del af
Belgien
Der var 52 altre i Domkirken før
Reformationen. Her kunne man tilbede
en Helgen i den katolske tid. Altrene
kunne være gyldne og bemalet med
guld. Efter Reformationen var der kun et
alter.
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DALER

Mønt, værdi 2 kroner

SANKTA CLARA

Helgen i den katolske tro. Hellige Clara

HELLIGPEDER

En mand som er meget hellig og bliver
hånet for det

MANET I JORDEN

Lukke munden på, nedkæmpet eller
forsvundet
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