
Martin Luther
Hent bøger PDF

Sara Brandhøj Sørensen

Martin Luther Sara Brandhøj Sørensen Hent PDF I denne bog kan du læse om Martin Luther, og den
betydning han fik for måden, man kan være kristen på. Han levede som munk i Tyskland i 1500tallet.
Dengang var det Den katolske Kirke med paven som leder, der bestemte, hvordan man skulle leve som

kristen. Martin Luther var ikke enig i alt det, som paven sagde. Derfor gjorde han oprør mod Den katolske
Kirke. Det førte til Reformationen, og Den katolske Kirke blev forbudt i flere lande – også i Danmark. Det

skete i 1536.

I Tjek på historien kan du læse om vigtige personer. Både danskere og folk fra andre lande. Du læser om
deres liv, tid og handlinger. Og du får svar på, hvordan de var med til at forandre verden. Tjek på historien er
velegnet til børn, der lige har lært at læse. Bøgerne i serien kan bruges i historie i 3.-4. klasse, men de er også

oplagte at bruge til emnearbejder og faglig læsning, ligesom de selvfølgelig kan læses af lyst.

 

I denne bog kan du læse om Martin Luther, og den betydning han fik
for måden, man kan være kristen på. Han levede som munk i

Tyskland i 1500tallet. Dengang var det Den katolske Kirke med
paven som leder, der bestemte, hvordan man skulle leve som kristen.
Martin Luther var ikke enig i alt det, som paven sagde. Derfor gjorde
han oprør mod Den katolske Kirke. Det førte til Reformationen, og
Den katolske Kirke blev forbudt i flere lande – også i Danmark. Det

skete i 1536.

I Tjek på historien kan du læse om vigtige personer. Både danskere
og folk fra andre lande. Du læser om deres liv, tid og handlinger. Og
du får svar på, hvordan de var med til at forandre verden. Tjek på
historien er velegnet til børn, der lige har lært at læse. Bøgerne i
serien kan bruges i historie i 3.-4. klasse, men de er også oplagte at
bruge til emnearbejder og faglig læsning, ligesom de selvfølgelig kan

læses af lyst.
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