
Helgener
En helgen er en person, der har levet et liv med fokus på kristendommen 
og gjort nogle helt særlige ting. Det kunne fx være et mirakel. I gamle dage 
mente man, at sådan en person skulle have en helt særlig plads i kirken og i 
den kristne tro. (Fortsættes)



Martyrer og attributter
Mange af dem, der blev gjort til helgener, døde for deres tro. Kejseren i 
det romerske rige havde nemlig forbudt kristendommen. Og der var døds-
straf for at være kristen. Når kristne døde for deres tro, blev de kaldt 
martyrer. 

Når nogen var død for deres tro, syntes de andre kristne, at det var meget 
beundringsværdigt. Man fortalte til hinanden, hvor gode de havde været til 
at leve som kristne. Og hvordan de holdt fast i deres tro, selvom de blev 
dømt til døden pga. den. De kristne havde helgenerne som forbilleder. 

Når man i dag ser et billede af en helgen, kan man se, hvem det er, fordi 
de har en bestemt ting med på billedet. Tit er det en ting, der viser, hvad 
der var særligt ved dem, eller hvordan de døde. Sådan en ting kaldes en 
attribut.

Helgendyrkelse og relikvier
I den tid, vi kalder middelalderen, voksede dyrkelsen af helgenerne. Folk 
bad tit til dem. Man håbede nemlig, at de var tæt på Gud og Jesus, og 
derfor ville tale den bedendes sag i Himlen. Man mente også, at de dødes 
skeletter eller ting, de havde ejet, havde særlig kraft. Det kaldte man re-
likvier. Folk rejste langt for at se eller røre et relikvie. Man håbede nemlig, 
at der ville ske et mirakel, hvis man gjorde det. I Roskilde Domkirke havde 
man også et relikvie: hovedskallen fra Pave Lucius. Og folk fra hele Sjæl-
land rejste til Roskilde for at komme tæt på relikviet. 

Reformation
I midten af 1500-tallet protesterede den tyske munk, Martin Luther, over 
mange af de ting, som kirken gjorde. En af de ting, han protesterede over, 
var dyrkelsen af helgenerne. Luther sagde, at folk skulle holde op med at 
bede til dem. I stedet kunne de bare bede direkte til Gud. Derfor holdt den 
gruppe af kristne, som man kalder protestanter, op med at dyrke helge-
nerne.



Danmission i Greve
Ordet Danmission er sat sammen af to ord:
1. ’Dan’, som er en forkortelse for Danmark og 2. ’mission’. 

At have en mission betyder, at man har en vigtig opgave. Det kan være i en 
krig. Det kan også være at fortælle om sin religion eller noget helt andet. 

Danmissions vigtige opgave er at hjælpe mennesker i Asien, Afrika og Mel-
lemøsten. Til det skal de bruge mange penge. Og pengene tjener de ved at 
sælge brugte ting, som folk giver gratis til genbrugsbutikkerne. 

Danmission har 80 genbrugsbutikker i hele Danmark. 
Tilsammen er der 2500 mennesker, der frivilligt arbejder i butikkerne. Når 
man er frivillig, får man ikke nogen penge for sit arbejde. 


