”Reformationen rocker”
Mål

Hvad,
kortfattet

Forløb

At blive kendt med albummet
”Reformationen rocker”
– se links under materialer.
At dykke ned i en Luther salme og
prøve kræfter med selv at skrive
et vers.
• Der arbejdes med Luthersalmen
"Vor Gud han er .. " - i rockversion
Findes her
• Gruppevis markere vigtige ord i salmen/enkeltvers (hashtag)
• Ordene skrives på tavle/planche - og udvælges
• Forældrekontakt: Forældre hashtag’er ord i verset
• Billeder til ord
• Digte eget salmevers til melodien
Fase 1: Kort om Luther - hashtagge salmen
Fortælle om Luther – gerne vha. YouTube klippet her:
https://www.youtube.com/watch?v=Y6cdXMBjHPc
Konfirmanderne hører salmen ”Vor Gud han er så fast en borg”,
fremført af Eskild Dohn med band.
Det kan gøres på forskellig vis.
• de hører den mens de følger med i salmebogen – bemærk at
vers 2 ikke er med i rockversionen af Eskild Dohn – sangen
findes her
• de ligger på kirkebænkene mens musikken lyder i kirkens
højttalere, med salmebogen, så de kan følge med i teksten
• de går en tur rundt om kirken/konfirmandlokalet med hver sin
smartphone og hovetelefoner og hører den igen og igen (den
findes også på Spotify, som mange unge bruger)
Konfirmanderne deles i mindst 4 grupper (der er 4 vers i salmen) og
flere om nødvendigt (så arbejder flere grupper med samme vers).
De skal så hashtagge et vers i hver gruppe (se evt. her, hvad hashtag
er og et eksempel fra konfirmandundervisning med hashtag her)
Se eksempler fra konfirmandundervisningen på vers 2 og 4:

Følgende bilag kan bruges til grupperne: Til at hashtagge
Klip det op så hver gruppe blot får et vers.
Der hashtagges løs. Ord, de ikke kender, må de meget gerne google,
så der ikke er ord, de ikke kan hashtagge på.
At hashtagge tager 10-15 minutter.
Mens de arbejder, sættes salmen på repeat i baggrunden.

Derefter fremlægger hver gruppe deres hashtags for resten af holdet,
mens underviseren skriver dem på tavlen. Underviseren og de andre
konfirmander spørger hele tiden gruppen, der har skrevet det, om at
begrunde det.
Slutteligt snakkes om, hvilket hashtag der kunne være overskrift for
hvert vers.
Til sidst:
Hver konfirmand får udleveret det vers, de har arbejdet med i deres
gruppe, og det skal de snakke med deres forældre om. Print derfor
ekstra af bilag 1 til dette.
Desuden lægges op til at konfirmanderne lader deres forældre høre
Eskild Dohns udgave af salmen – og gerne hele albummet☺
Alternativt kan øvelsen laves på et forældremøde.
Fase 2: Lave billedcollage ud fra hashtags
Kort optakt:
• er der nogen af deres forældre, der hashtaggede noget de ikke
havde tænkt på?
• hvad syntes forældrene om musikken?
Finde billeder til deres hashtag, som laves til collage med deres
hashtag skrevet øverst (husk at gøre plads til at deres eget vers også
kan være der)

Billederne kan findes enten ved at de:
• klipper i ugeblade (det er et hit, da de ikke gør det så meget
mere…..!)
• finder på nettet, som printes ud via underviserens computer
• fotograferer selv og får dem printet
Fase 3: Skrive sit eget vers, hvis det kan nås
Med udgangspunkt i deres begrundelse for valget af hashtag og deres
billeder på collagen, skal de nu selv digte et vers på samme melodi.
Hver gruppe skal lave 1 vers og de skal tage afsæt i det hashtag, der
er deres.
De skal øve sig i at synge det med singback-versionen, som findes her
Samlet til sidst synges alle de nye vers.
Får man ikke skrevet nye vers, så vil det være fint at synge salmen,
som den er, mens man ser på plancherne.
Det er oplagt at bruge billedplancherne eller hashtags’ene andre
steder: del dem på kirkens Facebookside med link til Eskild Dohns
fremføring af salmen, tag det med i kirkerne eller til forældremødet,
og syng evt. også de nye vers, som konfirmanderne har skrevet.
Materialer Bilag til at hashtagge på og de 2 versioner af sangen findes her
Hvis man underviser og konfirmander har Spotify, søg da Eskild
Dohn ”Reformationen rocker” og hør gerne hele albummet.
Varighed

2 dobbeltlektioner – måske skal man gå i gang med plancherne første
gang, fx overskrift mm og så finde billeder 2. gang.

Materialet er udarbejdet for undervisningsudvalget i Viborg Stift af:
Sognepræst Claus Henry Olsen,
Sognemedhjælper Lone Ahlers og
Stiftspræst for undervisning Gitte Thorsøe – kontakt: GTB@KM.DK

