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Det Grønne Religionsspil er et samtalespil.
Fokus i samtalen er på denne udfordring:
“Hvem redder klimaet, biodiversiteten og natur & miljø?”
Kortene har illustrationer, der sætter tankerne i gang.
Hvis man ønsker mere inspiration, kan man læse teksten på kortet.
Og der er yderligere beskrivelser i vores bog og lm.
Har du iPad eller Mac? Så er bogen bedre som Apple Bog.
Side 2: Skæbnetråden, spilleplade
Side 3: Spilleregler
Side 4: Spillekort, 75 stk.
Side 13: Fantastiske fortællinger, spilleplade
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Side 14: Spilleregler
Side 15: 6 oplæg
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Skæbnetråden
Spind en fortælling sammen med 1 til 18 andre deltagere
I spinder en tråd af kort, spørgsmål og svar som bliver til en skæbne.
Se et eksempel nederst på siden.
Materiale: Spillekortene og den runde 6-delte model.
Sådan: Læg kortene fra en religion rundt om modellen - der er 3 kort til hver kategori.
Livets 3 kort placeres i midten. I får tur med uret og du starter.
1. Du trækker et af Livets kort og starter tråden med at formulere en krise og lægge kortet foran dig.
Så stiller du et hv-spørgsmål til næste deltager.
2. Den næste deltager trækker et af de ydre kort, svarer på spørgsmålet, giver dig kortet til tråden og
stiller et nyt spørgsmål til næste deltager.
3. Sådan fortsætter I indtil det sidste kort bliver trukket.
Den sidste kan afslutte tråden eller stille et nyt spørgsmål og vælge en ny religion. Så skal kortene til
næste religion lægges op og tråden spindes videre - måske indtil alle 4 religioner har været i spil…
Fif: Gode hv-ord i starten af tråden er: Hvor, hvornår, hvem.
Variationer:
* Læg kortene med bagsiden opad.
* Slå med terning om hv-ord: 1) Hvor, 2) Hvornår, 3) Hvem, 4) Hvad, 5) Hvordan, 6) Hvorfor.

Her er kortene til kristendommen lagt som de ydre kort

* Slå med terning om valg af ydre kort: 1) Det himmelske, 2) Kaoskræfter, 3) Vejen, 4) Det jordiske,
5) Meningen, 6) Himmelsk kontakt.
Hvis du slår en 2’er og “Kaoskræfter” er tom, må du vælge frit.
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Vandet steg.

starter?

Kortene er parat til at blive printet og
klippet ud.
Livets kort er de vigtigste og de
fortjener at skille sig tydeligt ud fra
de andre kort.
Hvis du ikke har en farveprinter kan
du selv farvelægge den sort/hvide
version.
Kortene til religionerne er på de
følgende sider
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Fantastiske fortællinger
Hvem laver den mest fantastiske fortælling?

Det himmelske

I fortællingerne kæmper mennesker sammen med guder og

Kaoskræfter

engle mod de djævle og dæmoner, der er
ved at ødelægge klimaet og livet på jorden.
Materiale: Spillekortene og fortællepladen med roller.

Livets
kort

Lær spillet: Prøv et af vores oplæg på de følgende sider.
Sådan
Når det bliver din tur, placerer du Livets 3 kort ude til venstre
og vælger den religion du vil bruge.

Vejen

Hvis den forrige deltager valgte at bruge buddhismen, må du
vælge en anden religion.
Lad os sige, at du har valgt kristendom. Kortene fra
kristendom placeres rundt om fortællepladen som vist her
med 3 kort i hver kategori:
Det himmelske, Kaoskræfter, Vejen, Det jordiske, Meningen
samt Himmelsk kontakt.

Det jordiske
Vælg et kort fra Livet og placer det som Skatten på
fortællepladen.
Vælg 6 religions-kort og placer dem i passende roller til din
fortælling på fortællepladen.
Du kan lave fortællingen alene eller sammen med 1-2 andre.

Himmelsk kontakt

Meningen

Point Du får point når:
Klimaet bliver reddet

2

Natur & miljø bliver reddet

2

Biodiversiteten bliver reddet

1

Du har valgt 6 religions-kort til din fortælling, så der er
1 kort fra “Det Himmelske”, 1 fra “Kaoskræfter”, 1 fra
“Vejen”, 1 fra “Det Jordiske, 1 fra “Meningen” og 1 fra
“Himmelsk Kontakt”.
fi

2

Fantastiske fortællinger ndes også som et Online spil. Det er en PowerPoint.
Du deler PowerPointen til deltagerne og spiller ved hjælp af Teams eller Zoom.

Oplæg til fantastiske fortællinger 1

Kaos i natur & miljø rammer Nakkefestivalen

Det startede med at Freja kastede op hele natten. Mystisk, for Freja
havde ikke drukket andet end te og vand. Men hun havde været ude i
fuglereservatet med Sofie og undersøgt døde svaner.
Sofie døde næste formiddag, næsten.
Nu gik alarmen og efter et lægehold havde fundet røde bylder på 64
deltagere, blev området spærret af.
Hvad er der sket? Er det en ny virus, der er opstået i Langbortistan
fordi naturen er blevet presset for meget? Er det bakterier, der er
spredt fra svinefabrik til svaner?
Hvem kan gøre noget? Freja er kommet over det værste og vil til
bunds i mysteriet.
Miljøaktivisten Karim har en mistanke om at virussen er opstået lokalt,
men svineproducent Jens Hansen siger at “der ikke er noget at
komme efter”.

Rollefordeling
Helten: Freja overvejer at blive muslim på grund af sin kæreste Karim.
Hun beder en aftenbøn, som hjælper hende til at sove uden mareridt.
Hjælperen: Karim, som i virkeligheden er en engel.
Ydre modstander: Jens Hansen, svineproducent. Jens er i
virkeligheden en Djin, en dæmon, der både kan være slem og god.
Indre modstander: Imamen, som har lært Olivia en aftenbøn. Han
synes hun skal holde sig fra at køre knallert.
Giveren: Danmarks statsminister. Hun er en kriger, der vil forsvare alle
mod sygdom og nød.
Skatten: Natur & miljø i balance.

Point

Du får point når:

2

Klimaet bliver reddet

2

Natur & miljø bliver reddet.

2

Biodiversiteten bliver reddet

2

Du har selv fundet på en indledning.
Det giver ikke point at bruge denne indledning.

1

Du har selv valgt 6 kort til din fortælling.
1 kort fra “Det Himmelske”; 1 fra “Kaoskræfter”, 1 fra “Vejen”, 1 fra “Det
Jordiske, 1 fra “Meningen” og 1 fra “Himmelsk Kontakt”.

Modtageren: Alle der håber og beder om at natur & miljø bliver reddet
og sygdommen bliver stoppet.

Er der mange, der dør af sygdommen? Bliver sygdommen stoppet?
Du skal fortælle historien færdig. Du kan bruge denne rollefordeling,
eller du kan selv finde på rollefordelingen med nogle andre kort eller
med en anden religion.

Nogle af hovedpersonerne er i virkeligheden noget i stil med superhelte og superskurke.
De har magiske kræfter og har kontakt til himmel og helvede

Oplæg til fantastiske fortællinger 2

Kaos i klimaet truer skovbørnehaven

Rollefordeling

Nu har der været 30 grader varmt i en uge og Mathilde er bange for, at
hendes lillesøster vil brænde inde hvis skovbørnehaven går op i flammer.
Hendes gode ven Magnus har lige vist hende nogle klip fra Californien, hvor
skovbrandene ødelagde en børnehave og en hel by i en skov.

Brænder skovbørnehaven? Du skal fortælle historien færdig. Du kan bruge denne
rollefordeling, eller du kan selv finde på rollefordelingen med nogle andre kort eller
med en anden religion.

“Har du nogen ideer til hvad kan vi gøre, Magnus?
“Hvad med at lave en kampagne om den 8-foldige vej?, vil du være med til
det Mathilde?”
De arbejdede sammen om at lave en 8-delt plan, der både gælder dem selv
og så alle dem de kan få med på Tik-Tok, Instagram og Youtube.
Forstå: vi må forstå hvorfor det bliver varmere.
Tænke: vi må tænke og tro på, vi kan gøre noget ved det.
Tale: vi vil lære at tale om det på flere sprog.
Handling: vi vil dele vores tanker og taler på sociale medier.
Livsstil: vi vil bruge vores egen livsstil som et godt eksempel.
Flid: vi vil være flittige og poste noget 3 gange om dagen.
Mindfulness: vi vil meditere, så vi er friske og parate.
Koncentration: vi vil ikke lade os distrahere, men koncentrere os om
det vigtigste.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Point

Helten: Mathilde
Hjælperen: Magnus, der har sat sig godt ind i, hvad Buddha sagde og gjorde om
den 8-foldige vej.
Ydre modstander: De der får temperaturen til at stige.
Indre modstander: Munken, som har lært Mathilde at meditere Han synes hun skal
holde sig fra politik.
Giveren: Den 8-foldige vej.

Skatten: Klima i balance.
Modtageren: Alle, der lever på jorden.

Du får point når:

2

Klimaet bliver reddet

2

Natur & miljø bliver reddet.

2

Biodiversiteten bliver reddet

2

Du har selv fundet på en indledning.
Det giver ikke point at bruge denne indledning.

1

Du har selv valgt 6 kort til din fortælling.
1 kort fra “Det Himmelske”; 1 fra “Kaoskræfter”, 1 fra “Vejen”, 1 fra “Det
Jordiske, 1 fra “Meningen” og 1 fra “Himmelsk Kontakt”.

Nogle af hovedpersonerne er i virkeligheden noget i stil med superhelte og superskurke.
De har magiske kræfter og har kontakt til himmel og helvede

Oplæg til fantastiske fortællinger 3

Kaos i klimaet truer Sommerland Sjælland

Rollefordeling

Ida havde været til nadver kirken og mødtes med Oliver i Sommerland
Sjælland. De kunne ikke bruge vandrutchebanerne, for alt vand var
væk i den langvarige hedebølge. Hvis ikke der snart kom noget regn,
ville Sommerlandet blive nødt til at lukke og de ville miste deres
sommerjobs.

Helten: Ida

Ida havde håbet på hjælp og trøst i kirken, men havde ikke fået hjælp.
“Min far siger, at man bliver belønnet for sin tro på Jesus efter døden.
Men jeg vil gerne have noget ud af min tro nu, så vi kan få reddet
Sommerlandet og klimaet”.

Indre modstander: Idas far, der er formand i menighedsrådet og som
hun har indre dialog med.

Oliver og Ida satte sig ind i skyggen og bad til Gud om få reddet
klimaet. Oliver fik en åbenbaring og en genial ide, som de straks
fortale til præsten.

Hjælperen: Oliver, som kan få åbenbaringer og geniale ideer.
Ydre modstander: De der får temperaturen til at stige.

Giveren: Præsten, der prædiker om at redde livet på jorden, som Gud
har skabt.
Skatten: Klima i balance.
Modtageren: Himlen, der får et bedre klima, der også gavner jorden.

Fortsætter tørken? Du skal fortælle historien færdig. Du kan bruge
vores rollefordeling, eller du kan selv finde på rollefordelingen med
nogle andre kort eller med en anden religion.

Point

Du får point når:

2

Klimaet bliver reddet

2

Natur & miljø bliver reddet.

2

Biodiversiteten bliver reddet

2

Du har selv fundet på en indledning.
Det giver ikke point at bruge denne indledning.

1

Du har selv valgt 6 kort til din fortælling.
1 kort fra “Det Himmelske”; 1 fra “Kaoskræfter”, 1 fra “Vejen”, 1 fra “Det
Jordiske, 1 fra “Meningen” og 1 fra “Himmelsk Kontakt”.

Nogle af hovedpersonerne er i virkeligheden noget i stil med superhelte og superskurke.
De har magiske kræfter og har kontakt til himmel og helvede

Oplæg til fantastiske fortællinger 4

Kaos i klimaet giver stormflod på
Lolland-Falster

Olga så ud over de oversvømmede marker, man kunne ikke engang se
roetoppene. Hvad skal vi leve af nu? Vandstanden i havet var steget
så meget, at denne stormflod væltede ind over alle de dyre
kystsikringer og diger. Alle kystbyerne var oversvømmet, og markerne
stod under vand.
Hun måtte snakke med Jens, det var klimaaktivist og tit på kant med
politikerne. Han havde protesteret mod sukkerfabrikkernes uvilje til at
investere i grøn energi fra sol og vind, men direktør Goldman ville kun
bruge den sorte gas fra gasledningen. “De er hamrende ligeglade med
klimaet, for det handler kun om penge, men hvad glæde har man af
penge, når klimaet er i kaos?” sagde han.
Olga så mod himlen, det var som om, at nogle magter gav hende
styrke og mod. Hun tog en stor beslutning, hun ville …

Rollefordeling
Helten: Olga
Hjælperen: Jens samler aktivisterne.
Ydre modstander: Politikere og sukkerfabrikker, der vil bruge sort
fossil gas i produktionen, som udleder alt for meget CO2.
Indre modstander: Afmagt og tvivl - har de alligevel ret i, at
havstigningerne og stormflod er naturskabt og ikke menneskeskabt.
Giveren: Guderne giver styrke og mod til at gennemføre protester og
modstand - og få skabt en vilje i samfundet til kun at have el-energi fra
sol og vind.
Skatten: Klima i balance.

Nu kan du fortsætte historien om Olga. Hvem hjælper hende og hvem
hindrer hende - og hvordan når hun sit mål med at redde klimaet? Du
kan bruge denne rollefordeling, eller du kan selv finde på
rollefordelingen med nogle andre kort eller med en anden religion.

Point

Modtageren: Alle, der lever i nordeuropa.

Du får point når:

2

Klimaet bliver reddet

2

Natur & miljø bliver reddet.

2

Biodiversiteten bliver reddet

2

Du har selv fundet på en indledning.
Det giver ikke point at bruge denne indledning.

1

Du har selv valgt 6 kort til din fortælling.
1 kort fra “Det Himmelske”; 1 fra “Kaoskræfter”, 1 fra “Vejen”, 1 fra “Det
Jordiske, 1 fra “Meningen” og 1 fra “Himmelsk Kontakt”.

Nogle af hovedpersonerne er i virkeligheden noget i stil med superhelte og superskurke.
De har magiske kræfter og har kontakt til himmel og helvede

Oplæg til fantastiske fortællinger 5

Kaos i biodiversiteten:
Ingen summen på Lammefjorden

August er i chok. Der er ikke et eneste insekt i faderens frugtplantage.
Og der er heller ikke én vild blomst i miles omkreds.
De havde ret, dem fra efterskolen, der sagde, at industri-landbrug
ødelagde livet på markerne, når de sprøjtede og gødede og kun
dyrkede én afgrøde, så langt øjet rakte.
Hvordan skulle frugttræerne blive befrugtet, når der ingen insekter
var? August havde hørt om robotinsekter, men synes det er en dårlig
løsning.
Han vil gøre noget!
August holdt meget af sine forældre, men de troede fuldt og fast på
rådene om sprøjtning fra Landbrug og Fødevarer. Han vil involvere
Emma, som gerne fortæller om sin asatro og dens betydning for
jordens kredsløb.
Emma er også aktiv i Extinction Rebellion (ER), der bekæmper
klimakrisen, som de siger er menneskeskabt.
Måske kan de sammen ændre de lokale bønders måde at dyrke
jorden på…
Dør alle insekterne på Lammefjorden og dermed også muligheden for
at dyrke frugt? Eller når August at gøre noget? Du skal fortælle
historien færdig. Du kan bruge vores rollefordeling, eller du kan selv
finde på rollefordelingen med nogle andre kort eller med en anden
religion.
Point

Rollefordeling
Helten: August overvejer at købe en gård og dyrke den anderledes for
at vise det gode eksempel.
Hjælperen: Emma, som både vil tale sig til rette og også er utålmodig
og vil aktionere med ER, så der sker noget.
Ydre modstander: Forældrenes nabo. Jens Hansen er ansat i
Landbrug og Fødevarer, og er faktisk Loke i forklædning.
Indre modstander: Augusts forældre, som synes, at August skal være
loyal og kæmpe sammen med familien og naboerne.
Giveren: Emmas asa-venner. De ofrer gerne deres sparepenge for at
redde biodiversiteten.
Skatten: Biodiversiteten.
Modtageren: Alle der kæmper for og insekterne kommer igen og
starter forfra.

Du får point når:

2

Klimaet bliver reddet

2

Natur & miljø bliver reddet.

2

Biodiversiteten bliver reddet

2

Du har selv fundet på en indledning.
Det giver ikke point at bruge denne indledning.

1

Du har selv valgt 6 kort til din fortælling.
1 kort fra “Det Himmelske”; 1 fra “Kaoskræfter”, 1 fra “Vejen”, 1 fra “Det
Jordiske, 1 fra “Meningen” og 1 fra “Himmelsk Kontakt”.

Nogle af hovedpersonerne er i virkeligheden noget i stil med superhelte og superskurke.
De har magiske kræfter og har kontakt til himmel og helvede

