Tilbud

til

kristendoms-undervisningen

SKOLEÅRET 2020-2021

Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune

TIL ALLE GRUND-, FRI- OG EFTERSKOLER I BRØNDERSLEV KOMMUNE,
1.-10. KLASSE

HVORFOR SKOLEKIRKETJENESTE?
Formålet med Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune
er at udvikle faget kristendomskundskab ved at tilbyde materialer, idéer og events til undervisningen i
kristendomskundskab til alle folkeskoler, friskoler og efterskoler mm. i Brønderslev Kommune.
Tilbuddet er kundskabsformidlende og de konkrete forløb og materialer har solid faglig baggrund i
skolens værdier og fælles mål, og i folkekirkens tradition og indhold.
Materialer, platforme gæstelærerbesøg, events og forestillinger er gratis for skolerne at deltage i.
Præster og kirkeansatte tager gerne imod til besøg og fortælletimer i kirken mm.
Find kontaktoplysninger på www.broenderslevprovsti.dk

WWW.SKOLEKIRKE-BROENDERSLEV.DK
www.facebook.com/skolekirkebroenderslev
På hjemmesiden og facebook finder du alt og ikke mindst det nyeste om skolekirketjenesten!

KONSULENTEN
for Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev kommune
Pia udvikler og koordinerer skolekirketjenestens tilbud på mange forskellige måder:
Underviser, vejleder, inspirator, initiativtager, foredragsholder, tovholder, gæstelærer,
facilitator, arrangør osv.

Pia B. Uth / t: 20 22 00 78 / m: pia@skolekirke-broenderslev.dk /
w: skolekirke-broenderslev.dk / f: facebook.com/skolekirkebroenderslev

INDSKOLING
DRØMMELYSET I BRØNDEN
Fortælleforestilling om Josef med Anette Jahn

Josef er et særligt barn, som stråler så meget, at selv fremmede vender sig om på
gaden og kigger efter ham. Det gør brødrene jaloux. Så slemt at de i fællesskab smider
ham ned i den dybe, mørke og ensomme brønd.
Det er en historie om jalousi og mobning. Men det er også en historie om troen på, at
det onde kan vendes til det gode.
Torsdag 21. januar 2021
1.-3. klasse, max. 100 elever
45 minutter
Voer kirke og Serritslev Kirke (Hør og aftal tidspunkt hos konsulenten)

PÅSKEMÅLTID
Spis en fortælling

Fortællingen om Moses, der befrier sit folk fra slaveri og undertrykkelse i Egypten, spiller
en rolle i de tre monoteistiske religioner: Jødedom, kristendom og Islam. Vi skal se, lytte
og spise fortællingen; ved at spise og smage på og tale om de traditionelle indgredienser
i det jødiske påskemåltid, og samtidig trække trådene til den kristne påske.
Gæstelærerbesøg, hvor konsulenten medbringer mad mm.
Uge 9-10, 1.-12. marts 2021
Målgruppe 1.-3. klasse
2 lektioner (90 minutter), ude på skolen

PINSE MED HELE KROPPEN
45 minutters udendørs pinseløb med fortælling og fem poster
Eleverne lærer om pinsen med symboler, sanser og krop. Løbet har fem poster, som
bruger sanser og symboler fra pinsefortællingen:
VINDEN, DET USYNLIGE, SPROGØRET, SYMBOLERNE. Løbet slutter med ILDEN, hvor vi
rister en skumfidus og filosoferer lidt over ild og hvad vi har været omkring i pinseløbet.
Uge 20 og 21, 17.-28.maj 2021
1.og 2. klasse
Toftegårdsskolen Jerslev, Dronninglund Skole og Hjallerup Skole
Løbet tilbydes i samarbejde med den lokale folkekirke

HVORDAN SER EN ENGEL UD?
Engle i bibelen
Bibelen er fuld af gode historier om engle. Faktisk er det sådan, at nå der sker noget nyt
og stort i Bibelens historier, så er der engle på færde.
Hør nogle af historierne med din klasse! Eleverne lærer om engle, ved at bygge deres helt
egen, som måske har navn, særlige egenskaber og historie.
Dette er et gæstelærerbesøg med fortælling og et LEGO-engleværksted eller opgaver og
andre aktiviteter, hvor de største selv skal arbejde med engle og englefortælling.
December 2020 - og evt. resten af året efter aftale!
1.-5. klasse
90 minutter, i klassen

MELLEMTRIN
BALLADEN OM SKIFTINGEN

Lagerlöf, Zakæus og Den grimme ælling.
Ny fortælleforestilling med Anette Jahn om ensomhed og mobning, frit efter Selma
Lagerlöfs fortælling om Skiftingen.
Før og efter forestillingen kan I arbejde med det nye uv-materiale, som kan downloades kvit
og frit. Materialet arbejder også med Zakæus og H.C. Andersens eventyr Den grimme
ælling.
Torsdag 4.februar 2021
4.-6. klasse, 45 minutter
Thise Kirke og Øster Brønderslev Kirke (Hør mere og aftal tidspunkt hos konsulenten)

DAVID

Musikteaterforestilling med Elantori om David,
den store konge i Det gamle testamente.
Forestillingen handler om hvor svært det kan være at være et ordentligt menneske.
Handlingen pakkes ud af to store kufferter, og bevæger sig omkring kontraster
og sætter fokus på hvordan en følsom og kunstnerisk hyrdedreng, bliver til en magtliderlig tyran.
Fredag 13. november 2020
3,-6. klasse, 50 minutter
Asaa Kirke og Hellevad Kirke (Klokkerholm) (Hør mere og aftal tidspunkt hos konsulenten)

MOSAIK OG SYMBOLER

Workshop med mosaikkunstner
Hjerte, anker, due, kors og fisk er kristne symboler og ses ofte i mosaikkunsten, som er en
ældgammel tradition. Forud for workshoppen arbejder klassen med et uv-materiale
om symboler, hvor de bl.a. vælger hvilket symbol, de vil lave som mosaik.
Mosaikkunstner Inge B. Lassen, guider dem i at lave deres egen mosaik
og fortæller om sit arbejde med og fascination af mosaik.
Uge 44 og 45 (man-tors), 26. oktober til 5. november 2020
4.-5. klasse
90 minutter + forberedelse
På skolen, gerne i billedkunstlokalet

LUTHER OG REFORMATIONEN
Fortælletæppe, stjerneløb, fagdag og læs-selvbøger
Med udgangspunkt i et 5 meter langt fortælletæppe, følger vi i Luthers fodspor,
får et indblik i hvem han var som menneske og viden om hans tanker og
betydning for reformationen - også i Danmark.
Et stjerneløb udfordrer eleverne på samarbejde og på at huske og definere de mange særlige
ord, som knytter sig til reformationen. Desuden kan to små læs-selvbøger lånes som klassesæt.
Hele året, i klassen
5.-6. og 8.-9. klasse
90 minutter + forberedelse eller som fagdag, på skolen.
Bøgerne lånes ud som klassesæt til 3.-4. klasse (Kender du ham Martin)
og 4.-5. klasse (Da lynet slog ned)

MELLEMTRIN
VIA DOLOROSA

Rollespils-påskevandring
Via Dolorosa betyder ”smertens vej” og refererer til den vej Jesus gik i påsken. Eleverne husker
påskebegivenhederne, fordi de selv går historien og har rollen som Jesus, Judas, soldat osv.
Alle elever i klasserne deltager i vandringen og dragter, roller, aktiviteter, replikker og råbekor
gør vandringen autentisk.
Der deltager 2 klasser (eller max 50 elever) i hver vandring og de tilmeldte klasser får
udleveret materiale med tekster, replikker, tips og ideer til arbejdet med påskens
begivenheder på forhånd.
Uge 11-12, 16.-26. marts 2021
4.-5. (6) . klasse
75-90 minutter + 1-2 lektioners forberedelse
I og omkring den lokale kirke

PÅSKE I DRONNINGLUND FOR 4. KLASSE

Musikteaterforestilling med Elantori: P for Påske og fælles påskesalmesang
Det traditionsrige påskearrangement for 4. klasserne i Dronninglund Kirke. P for Påskemusikteaterforestilling med Elantori og fælles påskesalmesang med organister m.fl.
Der kommer materiale mm. ud på skolerne. Eleverne deles i to hold til teaterforestillingen.
Fredag 19. marts 2021
4. klasser fra Asaa, Dronninglund, Flauenskjold, Agersted Friskole, Klokkerholm og Hjallerup Skoler
ca. 95. minutter i Dronninglund Kirke

ESBJERGEVANGELIET, FOR ALLE

22 meter billedtæppe, udstilling og oplæg
Erik Hagens bruger bibelhistorien som påskud til at male det nutidige danske samfund. Billedet
skildrer det kulturelle, det politiske, det personlige og det almene i et væld af detaljer og finurlige
påfund. Billedet rummer stof til provokation, refleksion og samtale og tolker ind i både
kristendom, dansk, samfundsfag, historie osv. Vi har en fotografisk kopi af det store vægmaleri,
som hænger på UC-Syd i Esbjerg.
I skoleåret 2020-2021, kan du booke en uge til din skole:
Uge 40, 2020: mandag 28.9- torsdag 1.10: Dronninglund Skole
Uge 4, 2021: mandag 25.1. - fredag 29.1.
Uge 5, 2021: mandag 1.2.- onsdag 3.2.
Uge 15, 2021: mandag 12.4. - fredag 16.4
Uge 16, 2021: mandag 19.4- fredag 23.4

70-90 minutter pr. klasse - eller som fagdag
1.-10. klasse: Alle klassetrin kan opleve billedet og skolekirkemedarbejderen har opgaver og
introduktioner målrettet alle aldre!
Man kan vælge, om det skal være en generel introduktion til billedet og de bibelske fortællinger,
eller om introduktionen skal være tematisk om fx brødrehistorier, lignelser, underberetninger,
Jesu liv og forkyndelse, næstekærlighed og ansvar, Guds rige, etik (godt og ondt, ensomhed og
fællesskab, ansvar).
Det er også oplagt at gå til billedet fra en billedkunstvinkel, idét Erik Hagens reproducerer og
sender hilsen til andre kunstneres værker i sit billede. Det gælder fx Van Gogh, William Blake,
Thorvaldsen, Emil Nolde m.fl.
Fagdag: billedet kan også bruges til en fagdag i kristendom (evt. kombineret med
samfundsfag/billedkunst/dansk). Skolekirkemedarbejderen står naturligvis til rådighed og laver
sammen med læreren program for fagdagen.

UDSKOLING
FOR KLOG TIL TRO

Projektdag i Aalborg om tro og videnskab
FOR KLOG TIL TRO? Projektdagen tager hånd om dilemmaet.
Målet med projektet er, at eleverne oplever og erfarer, at den naturvidenskabelige og den
religiøse tilgang til virkeligheden, har hver sit sæt af metoder og kvaliteter.
Projektdagen er arrangeret af skolekirkekonsulenterne fra hele Nordjylland m.fl. og er et
tilbud til alle skoler området.
Dagens opbygning:
Alle lytter og oplever skuespiller og instruktør Martin Ringsmose fra AalborgTeater,
som laver en dramatisk fortælling over Peter Seebergs novelle Patienten.
Oplæg i mindre hold, om hvad videnskab er, og om forholdet mellem tro og viden,
ved naturvidenskabsmand Johannes Ernstsen
Kreativ workshop klassevis med tableauer v. skolekirke-konsulenterne
Forumspil/filosofi klassevis ved skolekirke-konsulenterne
Oplæg om den svære samtale ved hhv. sygehuspræst Ruth Østergaard Andersen og
sognepræst ved Vor Frelsers Kirke, Jesper Fodgaard.
Dagen afsluttes fælles for de deltagende skoleklasser.
Uge 38, 14.-18.september 2020, kl. 9.15-13.15. Tilmelding senest 1. september.
9. og 10. klasse: Plads til 20 klasser i alt, 4 klasser pr. dag, max. en klasse pr. skole
Folkekirkens Hus, Gammeltorv, Aalborg
Læs mere om dagen, transport mm. på www.skolekirke-broenderslev.dk

ARLETTE - EN HISTORIE VI ALDRIG MÅ GLEMME
Film med holocaust-overlever, Artlette Andersens historie. Refleksion og workshop
Lad eleverne se den fantastiske film om 95-årige franskfødte Arlette Andersen, som overlevede
ophold i Auschwitz/Birkenau under 2. verdenskrig. Arlette Andersen blev dansk gift og flyttede
til Danmark i 1950. Hun holdt sin historie om Auschwitz for sig selv og først i 1990 brød hun
tavsheden og begyndte at holde foredrag. I dag er Arlette Andersen ét af de sidste vidner til de
grusomheder, der udspandt sig under 2. verdenskrig. Filmen er en optagelse af et af hendes
foredrag, sat sammen med filmsekvenser, speak og billeder.
Skolekirketjenesten viser filmen for klassen i den lokale kirke, og følger op med en efterfølgende
refleksionsrunde. Desuden er der et uv-materiale med forslag til efterbehandling af filmen.
Hele skoleåret efter aftale
8.-10 klasse
90 minutter (eller 2-3 lektioner) + forberedelse, i den lokale kirke

ONDSKAB - ET DIALOGSPIL OM DET ONDE

Hvorfor er der så meget ondt i verden? Hvor kommer det onde fra? Er mennesket ondt?
Fundamentale eksistentielle spørgsmål, som mennesker, afhængig af alder og livssituation,
stiller sig selv. Begrebet ondskab er uomgængelig del af hverdagen, et grundvilkår
i tilværelsen, som mennesker er nødt til at reflektere over og forholde sig til.
“ONDSKAB - ET DIALOGSPIL OM DET ONDE”:
8. - 10.klassetrin
2-30 deltagere, varighed ca. 50 minutter
Spilæsken indeholder: 6 spilleplader, som bruges igen og igen, nonpermanent tush og aftørringsklud,
elevhæfte og lærervejledning inkl. instruktioner.
Kontakt skolekirkemedarbejder Pia Uth for at låne et eksemplar af spillet!

UDSKOLING
NETETIK OG NÆSTEKÆRLIGHED

Workshop på klassen
Hvordan behandler vi hinanden – også på nettet? Næstekærlighed, hvilken værdi har et
menneske, shitstorm, grænser, Løgstrups etiske fordringer, lignelser mm.
Vi skal arbejde med lignelsen om Den barmhjertige samaritaner, læse billeder og se på,
hvem der hjælper og hvem du forventer at få hjælp fra.
Skolekirkemedarbejderen kommer ud i klassen med en workshop med oplæg, cases og
diskussion. 2-3 lektioner efter aftale, eller som led i en fagdag
Hele skoleåret, på skolen
8.-10. klasse
90 minutter efter aftale

NÅR PRÆSTEN TAGER MED I KRIG

Er krig vejen til fred? Må man godt slå ihjel når det er i krig? Hvordan lever soldaterne
med deres samvittighed bagefter?
Når danske soldater bliver sendt til andre lande for at deltage i krig, er der altid feltpræster
med. Uanset hvad man politisk og ideologisk mener om at føre krig, er det et faktum, at de
udsendte soldater har brug for én at tale med, når livets eksistentielle spørgsmål ikke mindst
i en sådan situation bliver sat på spidsen.
I dette foredrag/workshop giver sogne– og flyverpræst Thomas Uth, Brønderslev, eleverne et
indblik i livet som flyverpræst.
Thomas har siden 2012 været præst, for folkene på Flyvestation Aalborg (Air Transport Wing).
Han har været udsendt til Afghanistan, Kuwait /Irak, og Mali i flere omgange, senest decembermarts i år, og har desuden fast træffetid på flyvestationen og bidrager til stabsmøder, står til
rådighed for veteraner, holder felt-gudstjenester mm
Hele året, på skolen efter aftale
8.-10. klasse

90 minutter

GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL?

Novelle af Kenneth Bøgh Andersen, brætspil om etiske dilemmaer, digitalt bibliotek
mm. dansk og kristendom.
Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det
ligefrem bedre end nogensinde før?
Materialet inviterer til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde,
mennesker lever deres liv på. Eleverne skal arbejde med håb og frygt, dystopier og utopier,
som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam mm.
Eleverne introduceres til den dystopiske genre med en ny novelle, skrevet til projektet af
Kenneth Bøgh Andersen, som foregår i romanen “De Hvide Mænd”s univers.
I det medfølgende brætspil, bliver eleverne bliver udsat for forskellige etiske dilemmaer, og
skal forsøge at balancere deres egen overlevelse med hensynet til andre mennesker.
På skolen, hele året
8.-10. klasse
Materiale til 14 lektioner i dansk/kristendom, men man kan naturligvis justere efter behov.
Overbygningsskoler har fået et klassesæt ud på skolen i sidste skoleår.
Kontakt skolekirkemedarbejderen og hør mere om materialet.

HJÆLP VI MANGLER...
Dette katalog er et udvalg af tilbuddene
på hjemmesiden finder du endnu flere projekter og materialer, som kan bestilles.

Mangler du materiale til et bestemt emne, eller har du en idé om et projekt, en fagdag eller
lignende, mangler en samarbejdspartner, så skriv endelig til Pia Uth pia@skolekirkebroenderslev.dk . Pia kommer også ud til fagudvalgsmøder og præsenterer tilbuddene.

HJEMMESIDEN

www.skolekirke-broenderslev.dk
På hjemmesiden kan du læse endnu mere omkring de aktuelle tilbud fra Folkekirkens
Skoletjeneste i Brønderslev Kommune. finder I endnu flere projekter og materialer, som kan
bestilles.
Der er også flere tilbud, som ikke er med i dette katalog.

LOKALE SKOLEKIRKE-TILBUD
Brønderslev og Dronninglund
Byskolerne i Brønderslev:
Brønderslev Kirkes og kirke-kulturmedarbejder, lærer Inge Bech Hansen har en række gode skolekirketilbud, bl.a. Bibeleventyret for 3.-5. klasse. Se tilbuddene på skolekirke-broenderslev.dk
I uge 18 og 19 tilbyder Inge i samarbejde med Pia: "Kristi Himmelfart med hele kroppen" for 1. og 2.
klasse
Dronninglund Skole:
Dronninglund Kirkes kirke- og kulturmedarbejder, lærer Ann L. Bidstrup har også nogle gode
skolekirketilbud, bl.a. Bibeleventyret og forskellige kirkebesøg, find kontaktoplysninger på
www.skolekirke-broenderslev.dk
I hele kommunen: I øvrigt tager præster og kirkeansatte gerne imod til besøg og fortælletimer i
kirken mm. Find kontaktoplysninger på www.broenderslevprovsti.dk

KONTAKT KONSULENTEN

for Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev kommune

Pia B. Uth / t: 20 22 00 78 / m: pia@skolekirke-broenderslev.dk /
w: skolekirke-broenderslev.dk / f: facebook.com/skolekirkebroenderslev

