
HERREMANDENS GÅDER 

”Print and play” version 

 
”Print and play”-versionen af forløbet ”Herremandens Gåder” er et escape-room lignende 

forløb der nemt og hurtigt kan opsættes i ens lokale sognekirke. 

Forløbet gør brug af koncepter og materialer fra et konkret forløb baseret på virkelige fysiske 

virkemidler, der er udviklet af Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, i samarbejde 

med og med støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond.  

 

Dette forløb kræver tre handlinger 

1) At man printer, klipper og folder de forskellige materialer, bestående af 

instruktionshæftet på hjemmesiden, dokumenterne på hjemmesiden og fotografierne af 

spor i dette dokument og fordeler dem rundt i sin kirke, eller måske endda udenfor. Nogle 

af fotografierne og dokumenterne hører sammen, dette er beskrevet eller markeret med 

en ensfarvet cirkel. Nogle af dokumenterne skal printes på transparenter og i A3 format. 

2) Anskaffer sig fire almindelige 4-kodede hængelåse, indstiller dem korrekt efter 

instruktionerne her  på siden og lænker/hasper dem til en kasse/kiste/dør. 

3) Dernæst skal deltagerne anvende instruktionshæftet, til at løse gåderne fotografierne og 

dokumenterne indeholder, for at få adgang til herremandens skat i kassen/kisten eller 

måske for at undslippe kirkerummet. 

 

Man kan også udvikle eller videreudvikle konceptet og gåderne efter behov. Se vores 

hjemmeside for inspiration. 









94 

Det kimer nu til julefest 

 

1 

Det kimer nu til julefest, 

det kimer for den høje gæst, 

som steg til lave hytter ned 

med nytårsgaver: fryd og fred. 

2 

O, kommer med til Davids by, 

hvor engle sjunge under sky; 

o, ganger med på marken ud, 

hvor hyrder høre nyt fra Gud! 

3 

Og lad os gå med stille sind 

som hyrderne til barnet ind, 

med glædestårer takke Gud 

for miskundhed og nådebud! 

4 

O Jesus, verden vid og lang 

til vugge var dig dog for trang, 

for ringe, om med guld tilredt 

og perlestukken, silkebredt. 

5 

Men verdens ære, magt og guld 

for dig er ikkun støv og muld; 

i krybben lagt, i klude svøbt, 

et himmelsk liv du har mig købt. 

6 

Velan, min sjæl, så vær nu glad, 

og hold din jul i Davids stad, 

ja, pris din Gud i allen stund 

med liflig sang af hjertens grund! 

7 

Ja, sjunge hver, som sjunge kan: 

Nu tændtes lys i skyggers land, 

og ret som midnatshanen gol, 

blev Jakobs stjerne til en sol. 

8 

Nu kom han, patriarkers håb, 

med flammeord og Himmel-dåb; 

og barnet tyder nu i vang, 

hvad David dunkelt så og sang. 

9 

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, 

hold selv i os din julefest! 

Da skal med Davids-harpens 

klang 

dig takke højt vor nytårssang. 

 

Martin Luther 1535. 

N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 

1852. 

Jf. nr. 95. 



336 

Vor Gud han er så fast en 

borg 

 

1 

Vor Gud han er så fast en borg, 

han kan os vel bevare, 

han var vor hjælp i al vor sorg, 

vort værn i al vor fare; 

den gamle fjende led 

er nu for alvor vred, 

stor magt og argelist 

han samler mod os vist, 

ej jorden har hans lige. 

 

2 

Vor egen magt ej hjælpe kan, 

let kan os fjenden fælde; 

men med os står den rette mand, 

omgjordet med Guds vælde. 

Det er den Herre Krist, 

og sejer får han vist, 

hærskarers Herre prud, 

der er ej anden Gud, 

han marken skal beholde. 

 

 

 

3 

Og myldred djævle frem på jord 

og os opsluge ville, 

vi frygter dog ej fare stor, 

de deres trusler spilde; 

lad rase mørkets drot 

med løgn og mord og spot, 

han har dog få't sin dom, 

da Krist til jorden kom, 

et ord ham nu kan fælde. 

4 

Guds Ord de nok skal lade stå 

og dertil utak have, 

thi Herren selv vil med os gå 

alt med sin Ånd og gave; 

og tage de vort liv, 

gods, ære, barn og viv, 

lad fare i Guds navn! 

Dem bringer det ej gavn, 

Guds rige vi beholder. 

 

Sl 46 

Martin Luther 1528. 

Dansk 1533. Bearbejdet 1798. 

P. Hjort 1840. J.P. Mynster 1845. 
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Midt i livet er vi stedt 

 

1 

Midt i livet er vi stedt 

udi dødens våde. 

Hvem kan vi gå til om hjælp, 

så vi finder nåde? 

Dig, Herre Krist, alene! 

Vi angrer vor misgerning svar, 

som dig højt fortørnet har. 

Hellige Herre Gud, 

hellige, stærke Gud, 

hellige, barmhjertige frelser, 

du evige Gud! 

Lad os ej gå under 

i den bitre dødens nød! 

Kyrie eleison! 

 

2 

Midt i døden knuger os 

Helveds magt og vrede. 

Hvem kan os af denne nød 

ud i frihed lede? 

Du, Herre Krist, alene! 

Så inderligt du ynkes ved 

al vor synd og usselhed. 

Hellige Herre Gud, 

hellige, stærke Gud, 

hellige, barmhjertige frelser, 

du evige Gud! 

Lad os ej fortvivle 

for den dybe Helveds glød! 

Kyrie eleison! 

 

3 

Midt i Helved-angsten ind 

vil vor synd os drive. 

Hvor skal vi da flygte hen, 

få et sted at blive? 

Til dig, o Krist, alene! 

Du givet har dit dyre blod, 

som for al vor synd gør bod. 

Hellige Herre Gud, 

hellige, stærke Gud, 

hellige, barmhjertige frelser, 

du evige Gud! 

Lad os aldrig falde 

fra den rette troens trøst! 

Kyrie eleison! 

 

Latin omkring 900. (Dansk 1514). 

Martin Luther 1524. 

Dansk (1528) 1931. 
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Papirsdue - Fold selv instruktion 

Kode: HSM 


