Folkekirkens Skoletjeneste i
Brønderslev Kommune

SKOLEÅRET 2022-2023
Tilbud til kristendomsundervisningen
Til alle folkeskoler, friskoler og efterskoler i Brønderslev Kommune

Årskataloget 2022-2023
Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune har hermed fornøjelsen af at præsentere
årskataloget for skoleåret 2022-2023. Her finder I koncerter, teaterforestillinger,
gæstelærerbesøg og materialer til udlån.
Tilbuddene henvender sig til alle skoler i Brønderslev Kommune, og samtlige tilbud fra
skoletjenesten er gratis.

Tilmelding
Der er frist for tilmelding til arrangementer og gæstelærerbesøg torsdag den 1. september.
For mange arrangementer gælder først til mølle-princippet. Ved gæstelærerbesøg, som udbydes i bestemte uger,
er det en god idé at skrive alle de ugedage på, hvor I har mulighed for at få besøg. Jo flere valgmuligheder, jo større
er chancen for, at det kan lade sig gøre.
Tilmeldinger sendes på mail til konsulent Trine Nørgaard: trine@skolekirke-broenderslev.dk
Læreres navn, telefonnummer og mail bruges udelukkende i forbindelse med den nødvendige kontakt vedrørende
booking og bestilling af materialer.
Har I spørgsmål til forløbene eller tilmeldingen, er I meget velkomne til at ringe: tlf. 2022 0078.

Om Folkekirkens Skoletjeneste
Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune har eksisteret siden 2013.
Formålet er at skabe kontakt mellem skole og folkekirke i Brønderslev Kommune samt udvikle faget kristendomskundskab
ved at tilbyde spændende og relevante undervisningsmaterialer, projekter og events.
Grundlaget for skoletjenestens arbejde er undervisningsministeriets bekendtgørelser og de fire kompetenceområder:
Livsfilosofi og etik
Bibelske fortællinger
Kristendom
Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser.
Alle tilbud fra Folkekirkens Skoletjeneste er videns- og kulturformidlende og er ikke forkyndende. Undervisningen er
målrettet alle elever uanset kulturel eller religiøs baggrund.
Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune er lokalt forankret, men er samtidig en del af Landsnetværket af
Folkekirkelige Skoletjenester. Det giver gode muligheder for samarbejde på tværs af landet og projekter af høj kvalitet.

Forsidebilleder: Anette Jahns forestilling: fotograf Kim Wendt. Billede fra filmen Flugt: Final Cut for Real

INDSKOLING
David og Goliath
Klezmerduo præsenterer fortællingen om hyrdedrengen, der overvinder den kæmpe,
som end ikke den stærkeste soldat turde kæmpe imod. En fortælling om mod, om at
turde være sig selv, om at bruge det, man har lært – og om tro.
Fortællingen fra Det Gamle Testamente bliver krydret med stemningsfuld jødisk musik –
Klezmermusikken. Børnene kan opleve traditionelle instrumenter som skalmeje,
hakkebræt og jødeharpe. En jødisk dans bliver der sikkert også tid til.
Mandag den 6. februar 2023 kl. 9.15
Hjallerup Kirke
Ca. 55 minutter
1.-3. klasse.

Smag på påsken
Fortællingen om Moses, der befrier sit folk fra slaveri i Egypten, spiller en rolle i de tre
monoteistiske religioner: jødedom, kristendom og islam. Men hvordan smager påsken?
Det finder I ud af, når konsulenten kommer forbi jeres klasse og fortæller om det jødiske
påskemåltid.
Vi skal høre om både den jødiske og den kristne påske, og så skal vi selvfølgelig have
smagsprøver.
Uge 12 + 13 2023
På jeres skole
90 minutter
1.-3. klasse.

Byg en engel
Bibelen vrimler med gode historier om engle, og nu kan jeres klasse høre nogle af dem.
Vi undersøger, hvad engle egentlig er, og hvordan de ser ud. Og så skal fantasien have
frit løb. Konsulenten har nemlig en tung kuffert med, som er propfuld af legoklodser.
Eleverne lærer om engle ved at bygge deres helt egen version. Måske har den et navn,
særlige egenskaber og sin helt egen historie?
Uge 48 + 49 2022
På jeres skole
90 minutter
1.-3. klasse.

Esbjergevangeliet
Så kan I igen opleve Erik Hagens værk Esbjergevangeliet, når en 22 meter lang
reproduktion af det fantastiske vægmaleri udstilles på jeres skole. I kan booke et besøg af
konsulenten, hvor eleverne får mulighed for at gå på opdagelse i Bibelens fortællinger i et
moderne billedsprog med både humor og alvor.
Der er udarbejdet et spændende digitalt materiale med masser af idéer til, hvordan man
kan arbejde med bibelske fortællinger på alle klassetrin. Dette materiale er også velegnet,
hvis I vil arbejde med Esbjergevangeliet uden det fysiske tæppe. I får adgang til en
højopløselig digital udgave af billedtæppet, hvor eleverne kan zoome ind på alle detaljer.
Når du tilmelder dig, modtager du login-oplysninger.
Uge 40 2022 + uge 3 2023
Det 22 meter lange billedtæppe stilles op på jeres skole
70-90 minutter pr. klasse
1.-3. klasse (Der er også forløb til mellemtrin og udskoling).

Monstre på spil – i kristendom, myter
og folketro
Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde. Folketroen og religionerne er
fulde af monstre. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvad kendetegner et monster, og kan
monstrene overhovedet overvindes? Eleverne skal i dette projekt stifte bekendtskab med
monstre fra Bibelen, den nordiske mytologi og fra den danske folketro. De vil ligeledes få et
indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt fortællinger om
monstre for at kunne forstå den verden, som de selv er en del af.
Projektet indeholder bl.a. en kæmpestor oplæsningsbog og hjemmeside med lydspor til
fortællingen (musikken er indspillet af et klassisk symfoniorkester).
Materialet kan bestilles hos konsulenten
1.-3. klasse.

Why We Wear
I dette tværfaglige projekt møder eleverne børn fra en jødisk, kristen, muslimsk,
buddhistisk og sikh baggrund og stifter bekendtskab med religionerne gennem
beklædningsgenstande, symboler og helligsteder. Undervisningen tager udgangspunkt i en
dialogisk læsning af en big book. Til projektet medfølger påklædningsdukker, pixibøger og
beklædningsgenstande til de forskellige religioner.
Materialet kan bestilles hos konsulenten
NB: Alle tekster er på engelsk
Fag: Engelsk, billedkunst, kristendomskundskab og dansk
5-7 lektioner
1.-3. klasse.

MELLEMTRIN
Mit sælskind

Anette Jahns nye forestilling bygger på et færøsk/islandsk sagn om sælpigen, der lever med
sit eget folk under vandet. En enkelt nat hver måned kommer de op af vandet for at danse
under fuldmånen. En fanger forelsker sig i den smukkeste sælpige og stjæler hendes
sælskind, så hun ikke kan forsvinde under bølgerne igen. Fangeren og sælpigen lever i flere
år som ægtepar og får et barn, men sælpigen længes efter livet under bølgerne. En dag
finder hun sit sælskind i en stenkiste. Nu har hun muligheden for at vende tilbage, men
hvad så med hendes barn? Fortællingen handler om, at vi hverken må eller kan stjæle
hinandens identitet, for kærlighed trives i frihed. I fortællingen er der paralleller til den
bibelske fortælling om Daniel i Løvekulen og H.C. Andersens eventyr Den lille Havfrue. Når
du tilmelder din klasse til forestillingen, modtager du et undervisningsmateriale.
Fredag den 28. april 2023
Kl. 8.45: Thise Skole
Kl. 11.30: Brønderslev Kirke
Ca. 50 minutter
4.-6. klasse.

Påske i Dronninglund for 4. klasse

Igen i år samarbejder Folkekirkens Skoletjeneste med de lokale organister om et
arrangement for 4. klasserne i Dronninglund Kirke. Musikteatret Elantori præsenterer
forestillingen Sorrig og Glæde. Efterfølgende er der fælles salmesang. I 2023 er temaet for
salmesangen kirkens ritualer. De tilmeldte klasser modtager et undervisningsoplæg, der bl.a.
indeholder salmetekster og noder, så eleverne kan øve sig på forhånd. Den lokale organist
kommer gerne forbi og lærer eleverne salmerne. Man kan søge sit lokale menighedsråd om
at dække bustransport til arrangementet.
Fredag den 24. marts 2023
Dronninglund Kirke
Ca. 90 minutter om formiddagen – præcist tidspunkt følger efter tilmelding
4. klasser fra Asaa, Dronninglund, Flauenskjold, Agersted Friskole, Klokkerholm og Hjallerup
Skoler.

Workshop med mosaikkunstner
Først til mølle på en populær workshop! Kristne symboler ses ofte i mosaikkunsten. Få besøg
af mosaikkunstner Inge B. Lassen, som fortæller om sit arbejde med og fascination af
mosaik. Hun guider børnene i at lave deres egen mosaik. Forud for workshoppen arbejder
klassen med et undervisningsmateriale om symboler.
Uge 10 2023
På skolen i billedkunstlokalet
90 minutter + forberedelse
Tilmelding: Der skal være to klasser fra samme skole på den samme dag
4.-6. klasse.

Luther og reformationen
Med udgangspunkt i et 5 meter langt fortælletæppe følger vi i Luthers fodspor. Eleverne får
indblik i, hvem han var som menneske og viden om hans tanker og betydning for
reformationen.
Uge 45 + 46 2022
På skolen
90 minutter + evt. forberedelse
5.-6. klasse.

Esbjergevangeliet
Så kan I igen opleve Erik Hagens værk Esbjergevangeliet, når en 22 meter lang
reproduktion af det fantastiske vægmaleri udstilles på jeres skole. I kan booke et besøg af
konsulenten, hvor eleverne får mulighed for at gå på opdagelse i Bibelens fortællinger i et
moderne billedsprog med både humor og alvor.
Der er udarbejdet et spændende digitalt materiale med masser af idéer til, hvordan man
kan arbejde med bibelske fortællinger på alle klassetrin. Dette materiale er også velegnet,
hvis I vil arbejde med Esbjergevangeliet uden det fysiske tæppe. I får adgang til en
højopløselig digital udgave af billedtæppet, hvor eleverne kan zoome ind på alle detaljer.
Når du tilmelder dig, modtager du login-oplysninger.
Uge 40 2022 + uge 3 2023
Det 22 meter lange billedtæppe stilles op på jeres skole
70-90 minutter pr. klasse
4.-6. klasse (Der er også forløb til indskoling og udskoling).

UDSKOLING
100 % Fremmed – om identitet og religion
Få besøg i din klasse af en miniudstilling fra kunstprojektet 100% Fremmed. En tidligere
flygtning og en skoleformidler åbner et samtalerum, hvor det er tilladt at italesætte tanker,
følelser, fordomme og holdninger. Vi tilbyder et kristendomsfagligt undervisningsmateriale til
udstillingen, så der kan arbejdes videre i klassen efter besøget. Er du og andre lærere på din
skole interesserede, så kontakt konsulenten senest torsdag den 1. september.
Onsdag den 2. november 2022
På skolen. Tilmelding: To eller tre klasser på samme skole
90 minutter. Præcist tidspunkt følger efter tilmelding
7.-9. klasse.

(u)tilstrækkelig
- om at være ung i en tid, hvor godt ikke er godt nok
No prize for second best! Don’t try – Do! Be awesome, be fierce, be YOU! Ovenstående
udsagn findes i forskellige varianter overalt. På væggen i det lokale fitnesscenter, som
hashtags og trykt på alt fra termokopper til underbukser. Udsagnene skal motivere den, der
ser på dem, til at yde det bedste. Men hvad nu, hvis udsagnene i stedet bliver en evig
påmindelse om aldrig at være god nok?
Med afsæt i højskolelærer og teolog Christian Hjortkjærs bog Utilstrækkelig, religiøse og
skønlitterære tekster, lyrik samt kunst skal eleverne arbejde med begreberne forbud, påbud
og idealer.
Med inspiration fra forumteatrets øvelser og kreativ skrivning udfordres eleverne til at
stoppe op og tænke over, hvad de forskellige påbud kræver af dem, hvem der er afsenderen,
og hvad de egentlig selv kan og vil tage ansvar for. Der medfølger undervisningsvejledning,
klassesæt af Listebogen, hjemmeside og eksamensoplæg. Til projektet er knyttet et
kirkebesøg, hvor eleverne møder forskellige religiøse idealer og fortællinger, som kan åbne
for filosofiske samtaler.
Uge 1-7 2023
Materialet kan bestilles hos konsulenten
Lektioner: 10-12
Fag: Kristendomskundskab og dansk
7.-9. klasse.

Jesus og Lyngvild
Jim Lyngvild har skabt stor opmærksomhed med en række fotografiske fortolkninger af
bibelske fortællinger, som var udstillet i Faaborg Kirke i sommeren 2020. I dette projekt
dykker eleverne ned i fortællingerne bag billederne. Hvad handler fortællingerne om?
Hvordan har Jim Lyngvild fortolket Bibelen? Og kan billederne overhovedet hænge i en kirke?
Projektet indeholder undervisningsvejledning, klassesæt af elevmaterialer og PowerPoint.
Eleverne får desuden mulighed for at opleve Jim Lyngvilds billeder i stort format i den lokale
kirke eller på klassen.
Uge 5 2023 (Kirkebesøg)
Materialet kan bestilles hos konsulenten (4-6 lektioner)
7.-9. klasse.

Flugt
Den ene dag spiller man fodbold, handler i supermarkedet, spiser kage med en god ven og lægger
planer for weekenden. Den næste dag er alt forandret.
Et projekt med afsæt i den prisbelønnede animerede dokumentarfilm Flugt. Eleverne skal
analysere de forskellige etiske og eksistentielle dilemmaer, der opstår i forbindelse med at
flygte fra sit hjemland. Der er fokus på næstekærlighedsbegrebet med udgangspunkt i
lignelsen om den barmhjertige samaritaner, og der perspektiveres til forskellige tolkninger af
næstekærlighedsbuddet i flygtningedebatten i Danmark. Projektet inddrager også positioner
fra islam og jødedom omkring det at modtage en fremmed i nød.
Projektet er tværfagligt med dansk. Man kan udvide projektet ved at læse uddrag fra
ungdomsromanen Afghanistans Sønner af Elin Persson, der vandt Nordisk Råds børne- og
ungdomslitteraturpris 2021. Tilmeldte lærere modtager undervisningsvejledning samt
prøveoplæg til prøven i kristendomskundskab.
Materialet kan bestilles hos konsulenten fra november 2022
Fag: Kristendomskundskab og dansk
2-4 lektioner i hvert fag + filmen
8.- 9. klasse.

Dialogspil om ondskab
Hvorfor er der så meget ondt i verden? Hvor kommer det onde fra? Er mennesket
ondt?
Dette dialogspil giver mulighed for, at eleverne reflekterer over og forholder sig til begrebet
ondskab. Spilæsken indeholder spilleplader, som bruges igen og igen, elevhæfte og
lærervejledning.
Kontakt konsulenten for at låne et spil
2-30 deltagere, varighed ca. 50 minutter
8.-10. klasse.

Mangler I noget?
Dette katalog er et udvalg af tilbuddene fra Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune.
På vores hjemmeside finder I flere projekter og materialer, som kan bestilles.
Vi har bl.a. den 22 meter lange påskedug, som skolerne kan låne. Her får eleverne mulighed for at opleve
påskeberetningens drama fra palmesøndag til påskemorgen. Vi har også mange flotte dragter, som I kan låne, hvis
klassen skal lave skuespil op til påske.
Hold øje med nyheder på hjemmesiden www.skolekirke-broenderslev.dk og følg os på
www.facebook.com/skolekirkebroenderslev
Har I brug for inspiration til undervisningen i kristendomskundskab eller faglig sparring, er I meget velkomne til at
kontakte konsulenten. Hun kommer også gerne ud til fagudvalgsmøder og præsenterer tilbuddene.

Lokale kirkebesøg
Præster og kirkeansatte i hele kommunen tager også gerne imod besøg i kirkerne. Find kontaktoplysninger på
www.broenderslevprovsti.dk

Kontakt konsulenten
Trine Nørgaard er Folkekirkens Skoletjenestes konsulent i Brønderslev Kommune.
Hun er cand.mag. i religionsvidenskab og Mellemøststudier.
Derudover er hun meritlærer med mange års erfaring som underviser.

Trine Nørgaard tlf. 2022 0078 trine@skolekirke-broenderslev.dk

