
                                                                                                    d.12.9.06 

 

Til Ole Lund 

 

Som aftalt sender jeg dig her nogle elevspørgsmål, som du måske kan tage 

udgangspunkt i, når du besøger 9.b på fredag d.23.9. kl.11-12. 

Jeg bad først eleverne om to og to at skrive lidt om, hvad de vidste om jødedommen 

(det var ikke meget efter flere timers undervisning !). Efterfølgende skulle de så 

formulere nogle spørgsmål til dig.  

Jeg sender det næsten uredigeret til dig, og håber at du kan bruge det. 

Jeg foreslår, at vi mødes ved skolens kontor lidt før kl.11. 

Du er selvfølgelig velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål vedr. besøget. 

Med venlig hilsen 

L B   

 

Hvad ved I om religionen jødedom ? 

 De tror på Det gamle Testamente 

 Deres Bibel er skrevet på pergament, og de slutter aldrig Biblen, men skal gå i 

gang igen inden de lægger pergamentet fra sig 

 En normal jøde skal gå med flad hat og overjøder skal gå i helt sort tøj og høj 

hat 

 De må ikke blande mælk og kød sammen 

 Moses er en stor leder i deres Bibel 

 De har ikke noget land 

 De har deres egen kirke (en synagoge) 

 De er omskåret 

 De må ikke spise svinekød 

 De har hviledag om søndagen 

 De beder bordbøn 

 De skærer alt blod og fedt væk fra kødet  

 De holder en sørgeperiode efter at et familiemedlem er dødt 

 De bliver gift under en baldakin 

 De har ingen dåb og konfirmation (kun navngivning) 

 Ved fester spises kun brød som ikke er hævet 

 Ved bryllupper slås et glas i stykker 

 Deres måneder er anderledes end vores 

 De har over 600 regler  

 Den vigtigste gudstjeneste er om lørdagen 

 De skal kunne læse hebræisk 

 En jødisk præst hedder en rabbiner 



 Man må ikke spise hovdyr og kun drøvtyggere 

 De har fastedage 

 

 

 

Spørgsmål om jødedommen : 

 

 Hvorfor har du valgt at blive jøde ? 

 Er det hårdt at være jøde ? 

 Overholder du alle reglerne ? 

 Har du haft negative oplevelser med at være jøde ? 

 Hvorfor bliver jøder omskåret ? 

 Hvor mange jøder er der i Danmark ? 

 Hvem er rabbiner i Svendborg ? 

 Hvordan tænker du på Holocaust ? 

 Har du noget imod tyskerne ? 

 Hvad ville I gøre, hvis Jesus stod uden for jeres dør i påsken ? 

 Går du altid med hat ? 

 Hvad er dit syn på andre religioner ? 

 Har du flere farver i dit eget køkken ? 

 Skal jødiske piger være jomfru, når de bliver gift ? 

 Hvordan fejrer du jul ? 

 Er der nogle bestemte ting, som man SKAL nå i sin levetid ? (som muslimerne, 

der skal valfarte til Mekka) 

 Må du godt have en kone, som ikke er jøde ? 

 Bliver du behandlet anderledes, fordi du er jøde ? 

 Kan jøder blive skilt ? 

 

 

 


