PÅSKEARRANGEMENT
Teater, musik og salmer
FREDAG 16. marts 2018
Et skole-kirkeprojekt for 4.-klasserne i Dronninglund, Asaa,
Agersted, Flauenskjold, Klokkerholm og Hjallerup

Projektet kan indgå i fagene:
Musik, kristendom, historie og dansk

Arrangør: Folkekirkerne i Dronninglund, Asaa, Agersted,
Voer/Flauenskjold, Klokkerholm og Hjallerup
i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune
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INTRODUKTION og INDBYDELSE
Igen i år indbyder de lokale kirker i den østlige del af Brønderslev Kommune igen til
Påskeprojekt for 4. klasserne i Dronninglund Kirke.
Denne gang er det fredag den 16. marts 2018 (Bemærk at det IKKE er sidste fredag
før påskeferien!). Sidste år deltog ca. 200 børn fra områdets 4. klasser i projektet.
Dagen er bygget om omkring et teaterstykke og en halv times fælles salmesang, så
eleverne kan få oplevelsen af at synge sammen med mange andre under de buede
hvælvinger! Til teaterstykket deles skolerne i to grupper, da der max er plads til 100 børn
ad gangen, så alle kan se og følge med i stykket. I får besked om hvornår jeres skole skal
ankomme - lige efter tilmeldingsfristens udløb.
Et team af organister leder fællessangen med en forskellige instrumenter (bl.a. orgel,
ukulele, cajon, melodica og klaver), og de tilbyder at komme ud og hjælpe jer med at
lære salmerne på forhånd.
Vi håber I kan komme!

Med venlig hilsen
Kirkerne i
Dronninglund-Dorf, Hjallerup, Voer-Agersted, Asaa-Melholt, Hellevad-Ørum
og
Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune

FORMÅL MED PROJEKTET
Projektet er i sit oplæg ikke forkyndende, men ønsker


at uddybe kendskabet til kirkens historiske og kulturelle betydning og til den danske
salmetradition (både gammelt og nyt)



at opleve fællessang som en engagerende faktor



at forstå salmesangen som et udtryk for en fælles erkendelse, følelse og tro, og dermed som
noget centralt for et religiøst fællesskab.



at give eleverne en særlig oplevelse gennem de (forhåbentlig) mange deltageres tilstedeværelse.
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DAGENS PROGRAM
Kl. 8.55: Ankomst for Hold 1
Kl. 9.00: Teater: Elantori opfører Sorrig og Glæde for Hold 1
Kl. 9.50: Ankomst for Hold 2
Kl. 10.00: Fælles

salmesang for alle

Kl. 10.40 ca. Hold 1 tager hjem.
Kl. 10.50 ca. Teater: Elantori opfører Sorrig og Glæde for Hold 2
Kl. 11.40 ca.: Hold 2 tager hjem

Kontakt: Skolekirkemedarbejder Pia Uth omkring spørgsmål og tilmelding:
pia@skolekirke-broenderslev.dk eller tlf. 2022 0078.
TILMELDING SENEST Tirsdag 27. februar.
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TEATER Elantori: Sorrig og glæde
Teatergruppen Elantori (www.elantori.dk) kommer op opfører teaterstykket Sorrig og glæde.
De fortæller om stykket:
I stykket ”Sorrig og Glæde” har et nyt og anderledes kirketeater taget form. Vi har givet os selv udfordringen: fortæl om
kunsten og skønheden i kirkerummet. Det er blevet til en veritabel turbo-guide gennem kirkerummet, en fortælling om
rummets funktioner, om livet i kirken, om kunstens værdi og musikkens kraft.

Handlingen
Orlakarla er på arbejde. Hun gør rent og passer på kirken. Hun kender hver en krog og er i egen selvforståelse
fuldstændig uundværlig. Hun bliver derfor den ligefremme og morsomme guide gennem forestillingen. Musikisser er
organist. Hun er også på arbejde. Sammen præsenterer det umage par i en ordsprudlende fabulering deres publikum
for en række spændende elementer, tankevækkende detaljer og ikke mindst orglets formåen i deres kirke. Det byder
på morskab, men også på en masse lærdom.
Netop fordi fortællingen er spændt op mellem komik og hardcore kirkehistorie går både børn og voksne fra
forestillingen godt underholdt, men også mere vidende om kirken.
Det er vores ambition, at forestillingen Sorrig og Glæde skal være en øjenåbner for børn i 8-12 års alderen. At de får
forståelse for kirkelivets mangfoldighed, når de opdager deres egen kirkes skønhed og egenart, og at de oplever
kunstens og dermed også musikkens rolle i vores liv og væren.
Musikken indtager en særlig plads i forestillingen, og børnene stifter bekendtskab med kirkens orgel gennem noget af
den fantastiske musik, der er skrevet for dette instrument, bl.a. J.S. Bach: Lille præludium og fuga i c-dur, John Rutter:
Toccata in seven, Jean Alain: Ballade en mode phrygien samt Mendelsohns bryllupsmarch.

www.elantori.dk
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FORBEREDELSE
NODER, TEKST OG INDØVNING AF SALMER
Forberedelsen er overskuelig og kan tilpasses den tid, der er til rådighed i den enkelte 4.-klasse.
Forarbejdet kan således bestå i kun at indøve salmer med børnene.
Vi skal synge fire salmer og et enkelt omkvæd (Fra Sigurd fortæller bibelhistorie).
Salmer og Sigurd-omkvædet findes med noder her i materialet.
Der er også henvisninger til steder på nettet hvor man kan høre melodien, salmen eller se en youtubevideo mm. til salmen. Ligeledes kan man finde en powerpoint med salmerne på http://skolekirkebroenderslev.dk/paaske-i-dronninglund.aspx

FÅ BESØG PÅ SKOLEN
HUSK! De lokale organister kommer gerne ud på skolen og hjælper med indstuderingen af salmerne. Så
ring eller skriv og lav en aftale med dem så hurtigt som muligt. Find kontaktoplysninger længere omme i
materialet.
De lokale præster kommer også gerne ud og fortæller om påsken eller I kan møde ham/hende i jeres
lokale kirke. Find kontaktoplysninger længere omme.

EKSTRAMATERIALE
Det supplerende materiale indeholder baggrundsstof, opgaver og historier til nogle af salmerne. Her
beskrives kort forfatter, komponist og indholdet i tre af salmerne. Der er også en fortælling og forslag til
bearbejdelse af teksten med nogle spørgsmål.
Materialet er sendt ud til skolerne sammen med dette materiale. Begge kan også hentes på
www.skolekirke-broenderslev.dk/paaske-i-dronninglund.aspx

ØKONOMI OG TRANSPORT
Det er gratis at deltage og materialet og evt. organistbesøg koster heller ikke noget. Skolen står om
muligt selv for bustransporten til og fra Dronninglund Kirke. Man kan evt. alliere sig med naboskolen
om transporten, og der kan søges om tilskud til bustransporten hos det lokale menighedsråd (Kontakt
præsten og hør nærmere)
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TILMELDING TIL PÅSKETRÆF
TILMELDING ER NØDVENDIG!! Skriv til Skolekirkemedarbejder Pia Uth: mail: pia@skolekirkebroenderslev.dk eller på telefon 2022 0078. TILMELDING SENEST tirsdag 27. februar 2018
Ved tilmelding husk at angive følgende:
•

Skole

•

Kontaktperson

•

Tlf/mail

•

Lærer

•

Klasser

•

Antal børn
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KONTAKTOPLYSNINGER på organister og præster:
Skriv eller ring til organisterne og aftal hvornår de kan komme ud og øve med jer!
I er også velkomne til at kontakte præsterne og fx få dem til at fortælle om påsken,
besøge jeres lokale kirke osv.

ORGANISTER
DronninglundDorf

Susanne Rasmussen tlf. 24 87 11 93

ser@km.dk

Hellevad-Ørum Lasse Christensen tlf. 28 39 77 90

lasse@hellevadkirke.dk

Hjallerup

Ulrikka Jensen: tlf. 98 84 44 98

hj.kirke.organist@live.dk

Asaa-Melholt

Hedvig Knive: tlf: 61 27 98 84

hedvigknive@gmail.com

Voer-Agersted

Shalika Lalani Pedersen, Tlf. 20 67 66 73

agerstedorganist@outlo
ok.dk

PRÆSTER
Hjallerup

Marie Kirketerp tlf. 24 44 06 22
Peder Skamris Pedersen tlf. 22 78 54 34

mki@km.dk
pederskamrispedersen
@gmail.com

Asaa-Melholt

Jeanette Geller, tlf. 98 85 10 18

jege@km.dk

Voer-Agersted

Kathrine Buus Christensen, tlf. 98 86 70 14

kbch@km.dk

DronninglundDorf

Rune L. Thomassen, tlf. 98 84 10 24,

rlt@km.dk

Hellevad-Ørum Sandra Fossdahl Nielsen tlf. 98 28 40 56

FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE
Folkekirkens
Skoletjeneste

Skolekirkemedarbejder Pia Uth, tlf. 20 22 00 78
www.skolekirke-broenderslev.dk
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pia@skolekirkebroenderslev.dk
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PÅSKESALMESANG OVERSIGT 2018
Palmesøndag - Hosianna
af Sigurd Barret, børnene skal kun synge omkvædet
Se/hør sangen her: https://www.youtube.com/watch?v=ZiiwvVslvPc

Skærtorsdag - Lad os bryde brødet sammen
Den danske Salmebog nr. 470
Hør melodien her: http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/470/331/2

Langfredag - Hil dig, Frelser og Forsoner
Den danske salmebog nr. 197, v. 1-3-5-6-7-9
Hør salmen her: http://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/hil-dig-frelser-og-forsoner eller her:
http://salmen.dk/hil-dig-frelser-og-forsoner-salme-192/

Påskedag - Opstanden er den Herre Krist
Den danske salmebog nr. 222, vers 1-2, 7-8.
http://www.lyttildanskesalmer.dk/index.php?searchword=opstanden+er+den+herre+krist&artist_id=&tag_id=&o
ption=com_muscol&search=songs&view=search&Itemid=
eller her: http://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/opstanden-er-den-herre-krist

2. Påskedag - Du kom til vor runde jord
Den danske salmebog nr. 70
Hør melodien her: http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/70/97/2 eller hør sangen her:
http://www.lyttildanskesalmer.dk/index.php?searchword=70&artist_id=&tag_id=&option=com_muscol&search=
songs&view=search&Itemid=

Powerpoint med alle salmerne kan findes på http://skolekirke-broenderslev.dk/paaske-i-dronninglund.aspx.
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1. Hil dig, frelser og forsoner!

6: Derfor beder jeg med tårer:

verden dig med torne kroner,

Led den ind i mine årer,

du det ser, jeg har i sinde

floden, som kan klipper vælte,

rosenkrans om kors at vinde,

floden, som kan isbjerg smelte,

giv dertil mig mod og held!

som kan blod-skyld tvætte af!

3: Kærligheden, hjertegløden,

7: Du, som har dig selv mig givet,

stærkere var her end døden,

lad i dig mig elske livet,

heller giver du end tager,

så for dig kun hjertet banker,

ene derfor dig behager

så kun du i mine tanker

korsets død i vores sted!

er den dybe sammenhæng!

5: Dog jeg tror, af dine vunder

9: Ja, jeg tror på korsets gåde,

væld udsprang til stort vidunder,

gør det, Frelser, af din nåde.

mægtigt til hver sten at vælte

Stå mig bi, når fjenden frister!

til isbjerge selv at smelte,

ræk mig hånd, når øjet brister!

til at tvætte hjertet rent!

sig: vi gå til Paradis!
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1.Opstanden er den Herre Krist,
halleluja, halleluja!
til alle slægters trøst for vist.
Halleluja!

7.Som solen klar og morgenrød,
halleluja, halleluja!
stod Jesus op af jordens skød.
Halleluja!
8.Som han opstod, skal vi opstå,
halleluja, halleluja!
og fare til ham i det blå.
Halleluja!

2.På graven lå en kæmpesten,
halleluja, halleluja!
den vælted bort en engel ren.
Halleluja!

Dansk o. 1620. N.F.S. Grundtvig 1815 og
1845
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Du kom til vor runde jord
Mel.: Hans Dammeyer 1990
Du kom til vor runde jord,
barn, på bare fødder,
midt i engles julekor,
med Himlens frakkeskøder.
Du var dreng i Nazareth,
stod i tømrerlære,
skar dit navn i stort og småt,
Jesus, du min Herre!

Du sprang kådt i dåben ud,
ingen ku' dig kue,
Helligånden fløj fra Gud,
Johannes så en due.
Var der ondskab, folk som led,
djævelsk atmosfære,
du gav al din kærlighed,
Jesus, du min Herre.

Dagligt håb du tømred os,
vildt fra korsets planker,
døde for at være hos
din Far, med vore tanker.
Røveren fra Golgata
loved du at bære
med til Paradis den dag,
Jesus, du min Herre!

Påskemorgen stod du op,
du kan ikke bindes,
gravens sten er ikke nok,
og døden overvindes.
Hver gang at jeg syns jeg ku'
helt la' vær' at være,
står du her med livets nu,
Jesus, du min Herre!
Sten Kaalø 1990.
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