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Godbidder er et delikat udpluk af Luthers bordtaler.  Det er den folkelige og frimodige Luther vi møder rundt
om spisebordet, og bølgerne går højt når læg & lærd debatterer tidens emner.

 

Luthers hjem i Wittenberg havde mange gæster, og som oftest var middagsbordet fyldt af en broget flok, der
havde deres gang i huset. Luthers bidrag til samtalen omkring bordet er særegen derved, at han viser en anden
side endden, vi kender fra hans teologiske værker. Udgangspunktet er nok teologien, men de billeder og de

udtryk, han benytter til at illustrere, hvordan tilværelsen bør udfolde sig, er farverige og festlige.

 

Godbidder er et lille udpluk af de i alt 6 bind om Luthers bordtaler. Emnerne tæller bla. ægteskab, børn,
undervisning, krig, død, kirken og musik. Til sidst i bogen findes opskriften på en menu, som den kunne se

ud i Lutherhuset. Den kan inspirere til at afholde en Lutheraften, hvor kirke og kro mødes.
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