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Hejsa,  godt at du er tilbage.

Det er jeg glad for.

Denne gang har jeg min ven med.

Han hedder Ridder Rømer.



Du kender jo mig.

Jeg hedder Ridder Smith.

Du kender mig på mine farver.

Gult og sort våbenskjold.



Her er Ridder Rømer.

Hvordan kan du kende ham?

På den sorte og gule farve?

Eller på den sorte og hvide farve?



Vi laver tit stunt kampe.

Nogle gange er det meget vildt. 

Det kan være farligt.

Men det går sjældent galt.



Nogle gange klæder jeg mig ud,

og kalder mig Thorkild.

Thorkild hader Ridder Smith.

Derfor må Rømer fægte med ham.



Dette er et farligt stunt.

Her møder jeg en tysk Ridder.

Han har hest og lanse.

Se lansen knækker på skjoldet!



Vi kæmper jo også med børn.

Bruger vi jernsværd til det?

Nej, vi bruger sværd af gummi.

Vi bruger også skjolde af gummi.



Det skal være sjovt at kæmpe.

Jeg råber og laver ballade.

Laver masser af vilde ansigter.

Jo vildere, jo sjovere.



Vi har nogle trofaste venner.

Dette er Loke og Atle.

De er rigtigt gode til at fægte.

De giver os kamp til stregen.



Kan du se hvad vi er her?

Vi er Tempelriddere.

Riddere som kæmpede for

Kirken og Gud i gamle dage.



Her vogter vi en gammel Kirke.

Det er Gadstrup Kirke.

Den blev bygget i år 1100.

Tempelridderne blev skabt i år 1118.



Tempelridderne bar ringbrynje,

skjold, sværd, økse og spyd.

Spyddet var ca. 240 cm langt.

Og de havde deres trofaste hest.



Tak for at du ville læse med os.

Vi ses derude…

Ridder Smith og Ridder Rømer



Husk også at downloade denne.
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