Udforsk Sorø By!
Inspirationsmateriale om Sorø by målrettet lærere i forbindelse med et
undervisningsforløb på Sorø Kunstmuseum. De foreslåede steder kan besøges
FØR eller EFTER et forløb på museet. Stederne er her kort introduceret efterfulgt af
forslag til elevaktiviteter.
God fornøjelse 

Velkommen til en by fuld af natur, kultur og historie…
Byen Sorø er grundlagt for næsten 1000 år siden i 1142. Der bor over 7700
mennesker i byen og Sorø kaldes ofte for ”skolebyen Sorø”. I byen kan man bl.a.
gå på opdagelse i den smukke natur, søen, Sorø akademi, klosterkirken eller
besøge et særligt sted kaldet Haucks fysiske cabinet.

Elevaktivitet: Din By



Hvilken by kommer du fra?



Kan du fortælle en historie fra din by? (Hvem har boet der? Var der engang
en sø?)



Er du glad for at bo der? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Sorø Klosterkirke
Abort, skilsmisse, selvmord og aktiv dødshjælp? Hvad er rigtigt og forkert? Hvad
betyder det, når evangelisterne skriver, at "vi skal miste os selv” og ”Djævelen er
vores fader”?
Alle disse spørgsmål er nogle der ofte diskuteres i Sorø klosterkirke. Kirken ejes
af Stiftelsen Sorø Akademi og er en af landets smukkeste middelalderkirker.
Mange mennesker bruger i dag aktivt kirken, som er åben for alle mennesker lige meget hvilken holdning man har.

Elevaktivitet: Dig og kirken


Hvornår har du sidst været i kirke?



Har vi brug for kirker i dag? Hvorfor? Hvorfor ikke?



Hvad ser du i kirkerummet? Skriv 5 ting som du ligger mærke til inden i
kirken.

1) ---------------------

2)

-------------------- 3) -------------

------- 4) ------------------ 5) ----------------

Læs mere om Sorø Klosterkirken her: http://www.soroeklosterkirke.dk/

Sorø Akademi
Sorø Akademi har sin rod i biskop Absalons cistercienserkloster fra 1162. Efter
reformationen i 1536 fungerede klosteret i en overgangsperiode bl.a. som skole
til uddannelse af lutherske præster. I 1586 oprettede Frederik 2. den
"besynderlige og bedre" kostskole for 30 adelige og 30 borgerlige drenge, og han
skænkede samtidig skolen størstedelen af Sorø Klosters gods.
I dag fungerer Akademiet, som alment gymnasium med ca. 620 elever, hvoraf ca.
140 bor på skolens kostskole.

Elevaktivitet: Skole, liv & samfund



Hvilken historie har din skole? Hvornår er den fra? Hvor mange elever går
der?



Hvordan tror du det er at bo på en kostskole?



Engang gik Kong Christian d.4. på akademiet – hvad tror du han synes om
skolen?



Hvordan ser din ynglingsskole ud?

Læs mere om Sorø Akademi her: http://www.soroe-akademi.dk/

Søen & kunsten
Sorø Sø er en ca. 2 km2 stor sø i Midtsjælland. Søen er delvis omkranset af skove
og træbræmmer. Ved søbredden – ikke så langt fra Science Centret og Sorø
Akademi står en bænk. Når man sætter sig på bænken, sker der noget…. Der
dukker et kunstværk op med titlen ”Did I miss something” af den danskes
kunstner Jeppe Hein.

Elevaktivitet: Det magiske vand


Find bænken. Sæt dig ned. Hvad sker der?

Læs mere om Sorø Sø her: http://www.sorøsørundt.dk/

Haucks fysiske Cabinet
En enestående samling af fysiske og kemiske apparater, samlet i tidsrummet 17901815 af kammerherre og overhofmarskal Adam Wilhelm Hauch (1755-1838).
Undersøg hvordan man arbejdede og brugte instrumenter i gamle dage og gå på jagt
i de nærmest kunstneriske skulpturer, som nogle af apparaterne ligner.

Elevaktivitet: Tingenes historie


Alle ting har en historie.. Vælg en genstand og digt din egen fortælling. Den
behøver ikke være sand.



Find ”raketvognen” – Hvad tror du den bruges til?

Haucks fysiske Cabinet http://www.awhauch.dk/

