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Gennemillustreret af Frank Madsen

Når kulturer mødes, forandres de. Når religioner mødes, forandres de.
Sådan er kristendommen opstået. Og sådan forandrer kristendommen
sig stadig: i mødet med andre kulturer og religioner.
TRO MØDER TRO beskriver kulturmøder, der
har været med til at forme den nordeuropæiske
kristne kultur. Hensigten er at give eleverne en historisk og kulturel forståelse, der gør dem i stand
til at reﬂektere over det multikulturelle samfund,
som de selv er en del af.
Lettilgængeligt sprog gør vanskelige emner
tilgængelige.
Ordforklaringer imødegår forståelsesproblemer og træner eleverne i leksikale opslag.
Humoristiske og samtidig saglige tegninger
sætter kulør på.
Faktabokse kan bruges som inspiration til videre fordybelse.
Bibelcitater understøtter teksten og træner
kildekritisk tilgang.

to første titler i serien er cand.pæd. Knud Erik
Andersen og cand.pæd. Inger Røgild, Og tegneren
Frank Madsen har gennemillustreret.

·
·
·
·
·

TRO MØDER TRO opfylder trinmålene (2009) for
kristendomskundskab efter 6. klasse, hvor der
netop lægges vægt på undervisning i kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og
nutidig sammenhæng. Materialets tværfaglige
tilgang og fokus på faglig læsning gør det også
anvendeligt i historie- og danskundervisningen.
Serien giver blandt andet indblik i:
Kristendommens historie, de første kristne.
Bibelske fortællinger.
Danmarks historie fra cirka 800 til i dag.
Andre religioner, bl.a. jødedom og asatro.

TRO MØDER TRO består af selvstændige elevbøger, der kan benyttes samlet eller enkeltvis som
supplement til andre lærebøger. Forfattere til de

Til hver titel hører opgaver med mulighed for
undervisningsdifferentiering, der kan hentes frit
på haase.dk.

··
··

KIG I BØGERNE I DAG ONLINE GENNEMSYN PÅ HAASE.DK
S
W PAULUS OG DE FØRSTE KRISTNE

Med jøden Paulus som den centrale ﬁgur ser vi
på, hvordan den tidligste kristendom bredte sig
i Palæstina og herfra til resten af verden. Vi
undersøger, hvordan de første kristne missionærer blev modtaget rundt om i Europa, hvor mennesker havde mange andre religioner, og vi rejser
en række centrale spørgsmål, som fx:

·
·
·
·
··

Hvad er forskellen på jødernes religion og
kristendommen?
Hvorfor var kristne i så stort tal parate til at dø
for deres tro?
Hvad er lighederne mellem Romerrigets gamle religioner og kristendommen?
Hvad lærte de forskellige religioner af hinanden?
Hvornår blev danskerne kristne?
Hvad kan historien om Paulus fortælle os i
dag?

ANSGAR PÅ MISSION BLANDT VIKINGER
Med munken Ansgar som den centrale figur
undersøger vi, hvordan kristendommen, dvs. den
katolske tro, fandt vej til det nordlige Europa og
Skandinavien. Vi ser nærmere på de sammenstød, der opstod mellem kristne missionærer og
asadyrkende nordboere, og de magtkampe, der
fulgte i hælene på kristendommens indtog. Vi
undersøger, hvordan det lykkedes at få indført
kristendommen i vikingernes verden og rejser
spørgsmål som:

··
·
··

Hvad er forskellen på kristendom og asatro?
Hvordan blev kristendommen så stor en religion på så kort tid?
Hvordan ﬁk de kristne missionærer vikingernes ledere i tale?
Hvordan så de første kirker ud?
Hvad kan historien om Ansgar fortælle os i
dag?
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