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Skoleåret 2019-2020
Kære lærer!
Velkommen til et nyt skoleår! Du får her en række tilbud til kristendomsundervisningen
(og lidt til billedkunst, historie, samfundsfag og dansk).
Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune har eksisteret siden 2013, og sidste
skoleår mødte skolekirkekonsulenten omkring 2200 elever ved gæstelærerbesøg,
teaterforestillinger, workshop, påskevandring mm.
Tilbuddet er kundskabsformidlende og foregår på skolens præmisser. Desuden
tilrettelagt, så det passer med målsætninger og kundskabsområder på de enkelte
klassetrin.
Tilmelding og booking til skolekirkekonsulent Pia Uth – til teaterforestillinger mm. efter
først til mølle-princippet. Alt er gratis og nogle tilbud er helt nye, ligesom mange
klassikere og velkendte tilbud stadig er tilgængelige!

Fagudvalgsmøde
Saml skolens eller distriktets kristendomslærerne til fagudvalgsmøde (enten for hele
skolen eller for bestemte afdelinger/klassetrin) – så kommer skolekirkekonsulent Pia på
besøg.
Et sådant møde giver jer chancen for at se og høre om de nye ting og få idéer til
undervisningen. Samtidig kan I komme med idéer og ønsker til ting, forløb og materialer,
som Folkekirkens Skoletjeneste skal få fat i eller udvikle! Har I ønsker eller idéer til
forløb, fagdag eller materiale om et bestemt emne, så sig endelig til!
I dette katalog præsenteres en del af tilbuddene, find alt om Folkekirkens Skoletjeneste
i Brønderslev Kommune på

www.skolekirke-broenderslev.dk
Godt skoleår – vi ses derude!
Venlig hilsen Pia Uth, Skolekirkemedarbejder
pia@skolekirke-broenderslev.dk / 2022 0078
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FOR ALLE 1.-10. klasse
Påskedugen

Gå og lær om påskeugen.
22 meter påske i billeder.
Med denne påskedug kan eleverne vandre og med fødderne opleve hele lidelseshistorien
fra palmesøndag til påskemorgen.
Dugen er af voksdug/presenning og kan tåle at blive trådt på og kan ligge i salen eller på
et gangareal. Tørres af med en fugtig klud.
Lånes gratis hos skolekirkekonsulenten, som også tilbyder forslag til opgaver mm.
Tid: Ugerne op til og efter påske, 2020 – dugen kan lånes én uge af gangen.

At sætte ord på HÅBET: hvad håber du på?

Et online-materiale om Håb.
Én-to lektioner klar til brug med oplæg og forslag til leg og opgaver.
I indskolingen er udgangspunktet historien om Zakæus, med idéer til dans mm.
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I mellemtrinnet Den fortabte søn, med idéer til foldebog, stafet mm.
I udskolingen arbejdes der med salmeteksten til ”Se nu stiger solen” og Lau Højen,
Carpark Norths ”Håb” – og der lægges op til refleksion, filosofi og samtale.

www.haabe.dk
Tag på virksomhedsbesøg i kirken:

Lokalt samarbejde med kirken

Den lokale kirke i din by tilbyder også kirkebesøg og
fortælletimer. Tjek de lokale kirkers hjemmesider og
kontakt præst og/eller kirke- og kulturmedarbejdere,
gravere og organister m.fl.

Find kirker
og kontaktoplysninger på
www.broenderslevprovsti.dk

I Brønderslev og Dronninglund
tilbyder kirke - og
kulturmedarbejderne
BIBELEVENTYRET.
Læs mere på hjemmesiden.

SE MEGET MERE PÅ

WWW.SKOLEKIRKE-BROENDERSLEV.DK
OG FÅ DET NYESTE PÅ FACEBOOK:

facebook.com/skolekirkebroenderslev
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Esbjergevangeliet
Udstilling på skolen
22 meter (2x11meter) fotografisk kopi af Erik Hagens’ store vægmaleri på University
College Vest i Esbjerg.
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.
Man kan vælge om det skal være en generel introduktion til billedet og de bibelske
fortællinger, eller om introduktionen skal være tematisk om fx lignelser,
underberetninger, brødre, Jesu liv og forkyndelse, næstekærlighed og ansvar, Guds rige,
etik (godt og ondt, ensomhed og fællesskab, ansvar).
Introduktion og opgaver/arbejde med billedet målrettet alder. Billedet kan også bruges
til en fagdag i kristendom (evt. kombineret med samfundsfag/billedkunst/dansk).
Der udsendes introduktionsmateriale til læreren på forhånd.

Tid og sted: Uge 47, 2019, 20.-22. november: Dronninglund Skole
Uge 48, 2019: Din skole?
Uge 5, 2020, 27.-31.1.: Din skole?
Uge 18, 2020, 28.5.-1.5.: Din skole?
Varighed: 60-90 minutter pr. introduktion. Max 40 elever
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Indskoling 1.-3.kl
Drømmelyset i brønden. Fortælleteater om Josef
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. Om at finde lyset i mørket. Josef
kommer igennem så meget ondt, ligesom helten i et
folkeeventyr. Man kan sige, han går neden om, og at
han ender med at komme hjem igen. Han kommer op
af brønden ved hjælp af englene og drømmelyset.
Teater v. Anette Jahn, Maale Fortælleteater.
Der medfølger undervisningsmateriale til brug på
klassen.
Tid og sted:
19. november 2019 kl. 10.00 i Jerslev Kirke og kl. 12.30 i Dronninglund Kirke
Varighed: 45 minutter

Engle i Bibelen, fortælling og workshop
December er juletid og engletid - og Bibelen er fuld af
gode historier om engle. Faktisk er det sådan, at når der
sker noget nyt og stort i Bibelens historier, så er der
engle på færde.
Hør nogle af historierne med din indskolingsklasse!
Gæstelærerbesøg af to lektioners varighed med
fortælling og LEGO-værksted + evt. tegninger
Tid: December Varighed: To lektioner, 90 min Sted: I klassen
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Tante Andante: Samaritaneren og De 10 bud
Hvem skal hjælpes? Og hvem hjælper?
Gennem sange, salmer, fortælling, sjove indfald og
involverende totalteater tager Tante Andante og professor
Virvar børn og voksne med gennem en musikalsk
bibelfortælling om den barmhjertige samaritaner og de 10
bud.
Det nye og Det gamle Testamente flettes her sammen for at
forstå lidt mere af, hvad og hvem ens næste er.
Forestillingen lægger op til samtale med eleverne om
hjælpsomhed og medmenneskelighed.
Tid og sted: 15. januar 2020
kl. 10.00 i Hjallerup Kirke
kl. 12.30 i Kirkeladen, Stenum
Varighed: 45 minutter
TILMELDING NØDVENDIG til alle forestillinger!

Påskemåltid
Oplev den jødiske påske. Ordet påske (hebraisk pesach) betyder forbigang og henviser
til, at dødens engel gik forbi de jødiske døre med lammeblod på dørstolperne. Det skete
som den tiende plage, som Gud sendte ned over det egyptiske folk, for at Farao skulle
lade det jødiske folk gå.
Fortællingen om Moses, der fører sit folk ud af slaveri og undertrykkelse, kan opleves
ved at spise sig gennem et jødisk påskemåltid, hvor de forskellige retter hver knytter sig
til begivenheder i historien. Historien er en
vigtig del af de tre monoteistiske religioner:
Jødedom, Kristendom og Islam.
Besøg på skolen
Skole-kirke-konsulenten tilbyder at komme
med fortælling og ingredienser til et
traditionelt påskemåltid (saltvand, bitre
urter, lammekød osv.). Historien om
udvandringen af Egypten fortælles og
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undervejs smager eleverne historien. Vi smager f.eks. på saltvand, som minder om
slavernes tårer.
Hele måltidet rammes ind af fire skåle, som vi højtideligt skåler i saftevand.
Der bliver også bundet en sløjfe op til den kristne påske.
Tid: Uge 10-12,2020 Varighed: To lektioner Sted: I klassen

Mellemtrin 4.- 6. kl
Mosaik og kristne symboler, kreativ workshop
Hjertet, ankeret, duen, korset og fisken - hvad står de
kristne symboler egentlig for og hvilken historie
fortæller de?
Symbolerne ses ofte i mosaikkunst, som også har en
lang tradition bag sig.
Der tilsendes et undervisningsmateriale til læreren,
som indeholder baggrundsstof om de kristne symboler
og deres betydning, og bibelske fortællinger der
knytter sig til symbolerne samt lidt om mosaikkunstens
historie.
Klassen arbejder med emnet forud for et evt. besøg af
mosaikkunstner Inge Bøgel Lassen, som kommer ud i
klassen og fremstiller mosaikkunst med eleverne.
Inge har været billedkunstlærer hele sit arbejdsliv og
har sideløbende udviklet sig til en dygtig mosaikkunstner!
Info:
Undervisningsmateriale til læreren, udsendes til
undervisningen som optakt til workshoppen.
Besøg af mosaikkunstner Inge Bøgel Lassen, som laver
mosaik med børnene. Hver elev laver sin egen symbolmosaik. 2 lektioner pr. klasse. 4.-5. klasse.
Tidspunkt: Uge 44 og 45, 2019 (mandag-torsdag)
Der tilbydes workshop til max 16 klasser.
Hør mere og bestil hos skolekirke-konsulenten
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P for Påske
Teater Elantori opfører koncertfortællingen ”P for Påske”.
Man tager en stige, nogle brædder, en plade, en tornekrone, en
stak noder og et par andre småting. Og vupti så har man P for
Påske, påskens dramatiske fortælling i børnehøjde.
Koncertfortællingen bevæger sig fra indtoget i Jerusalem til
påskemorgen og eleverne møder undervejs musik af Bach,
Händel, Messiaen og Anton Heiler.
Brønderslev Kirke, 26.3.2020 kl. 9.00 og 10.30
Målrettet 4.-5.(6.)klasse. Tilmelding nødvendig.

Påske i Dronninglund for 4. klasse – 27. marts 2020
Fredag 27. marts mødes alle 4. klasser i den
østlige del af kommunen til Påskesalmesang og
Påske-musikteater.
Musikturnéteater Elantori kommer igen med
forestillingen P for Påske. (Se beskrivelsen ovenfor)
Indbydelser og inspirationsmateriale kommer ud på
skolerne i Dronninglund, Hjallerup, Klokkerholm,
Flauenskjold, Agersted og Asaa i januar.
De lokale organister kommer gerne ud på skolen og
lærer eleverne de salmer, der skal bruges til
påskesalmesang.

Bøger: Kender du ham Martin Luther? og Da lynet slog ned
Klassetrin: 3.-4. og 4.-5 klasse
Fag: Kristendom, historie, dansk
To små illustrerede bøger om Martin Luthers liv.
De findes som klassesæt og lånes ud.
Den ene til 3.-4. klasse og den anden til 4.-5. klasse.
De kan læses af børnene selv og lægger op til samtale.
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Via Dolorosa – påskevandring
Via Dolorosa betyder ”smertens vej” og
refererer til den vej Jesus gik i påsken.
Projektet er en vandring gennem
påskens begivenheder. På ruten er der
8 stationer med fortælling og
elevaktiviteter. Alle elever iklædes
kostumer (som skolekirketjenesten har)
og alle har en rolle med korte
replikker. Vi slutter vandringen i
kirken.
Tilmeldte klasser får udleveret
materiale med tekster, replikker, tips og ideer til arbejdet med påskens begivenheder
inden tiden.
Info: Uge 12-14,2020 – med udgangspunkt fra den lokale kirke.
4.-5. (6.) klasse. to klasser af gangen (min. 30, max 50 deltagere)
Varighed: 90 minutter + en-to lektioner til forberedelse på klassen
Ring/skriv til Pia og aftal tid og sted for din skole/klasse.

Martin - Munk og Mand
I 2017 var det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på porten til slotskirken i
Wittenberg – en begivenhed der blev startskuddet til reformationen. Fordi religion
gennemsyrede hele 1500-tallets forestillingsverden, fik reformationen vidtrækkende
konsekvenser - også her i Danmark.
Hvem var ham Martin
Luther - hvad gjorde ham
til én af de vigtigste
personer i kirkens historie
- og hvorfor er han stadig
aktuel?
Tag sammen med
skolekirke-konsulenten
med på en rejse igennem
Luthers liv og tanker. Der
tages udgangspunkt i de 5
meter lange "LUTHERFORTÆLLETÆPPE" -
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suppleret med stjerneløb og opgaver.
Tilbuddet udbydes også i tilpasset form
til 8. - 10. klassetrin

Kan også bruges som del af fagdag.
Klassetrin: 4. - 6. KLASSE + 8.-10. klasse
(Tilpasses det aktuelle klassetrin).

Fag: Kristendom, historie.
Tid og sted: På skolen. Varighed: 90
minutter Aftales individuelt – og gerne
så flere klasser kan se billedet på
samme dag/uge

UDSKOLING 7.- 10. kl.
Går det hele ad helvede til?

Klassetrin: 7.- 9. kl. Antal lektioner: op til 14
Fag: Kristendomskundskab, dansk
I projektet kan eleverne arbejde med:
1)

Ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen

2)

Brætspil med etiske dilemmaer

3) Digitalt bibliotek med dystopier, utopier,
helvede og paradisforestillinger før og nu
4)

Kirkebesøg

5)

Kreativt produkt om håb og frygt
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Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går
det ligefrem bedre end nogensinde før?
Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer
ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film,
litteratur og samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og
fascinerede, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt?
Eleverne introduceres til den dystopiske genre med en ny novelle skrevet til projektet af
Kenneth Bøgh Andersen. Novellen baserer sig på romanen “De Hvide Mænd” og skildrer
et samfund præget af kontrol og præstationsræs. Universet udfoldes yderligere i et
nyproduceret brætspil, hvor eleverne bliver udsat for forskellige etiske dilemmaer, og
hvor de skal forsøge at balancere deres egen overlevelse med hensynet til andre
mennesker. Projektet indeholder også en hjemmeside med et digitalt bibliotek med
eksempler på dystopier, utopier, helvede og paradisforestillinger, samt et kirkebesøg.
I hver af projektets faser indsamler eleverne materiale til et endeligt produkt, hvor de
skal give deres egne tanker om frygt og håb et kreativt udtryk.
Kontakt Skolekirkemedarbejderen og få materialet ud på din skole/til eje!

Ondskab- et dialogspil om det onde
 Hvorfor er der så meget ondt i
verden?
 Hvor kommer det onde fra?
 Er mennesket ondt?
Ondskab er et af tilværelsens grundvilkår
og har betydning for det enkelte
menneskes måde at forholde sig til andre
og til verden på.
Spørgsmålene om ondskabens eksistens og form knytter sig tæt til menneskers religiøse
forestillinger og forskellige religioners mytiske fortællinger, herunder kristendommen,
ligesom filosoffer og tænkere op igennem historien har beskæftiget sig indgående med
problemstillingen. Spillet her sætter de unge i gang med at forholde sig til og reflektere
over det onde som begreb og vilkår.
Det er Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg kommune som har lavet spillet “ONDSKAB –
ET DIALOGSPIL OM DET ONDE”, tiltænkt til brug i undervisningen i faget
kristendomskundskab i udskolingen (8.-10.klassetrin).

12

Spillet er lige til at gå til og i vejledningen er der forslag til
hvordan man kan arbejde videre med det!
Vi har købt nogle eksemplarer af spillet, som kan lånes gratis.
Info:
I spilæsken er der: Spilleplader, tush og aftørringsklud,
elevhæfte og lærervejledning
Flere hæfter kan downloades på www.skolekirkebroenderslev.dk
8.-10. klasse + voksne, 2-30 deltagere
Varighed: 50 minutter (naturligvis med mulighed for at
arbejde videre med temaet)
Der er også mulighed for at få besøg af skolekirkemedarbejderen til en workshop, hvor vi
bl.a. spiller spillet og arbejder videre med ondskaben som begreb.

Flere udskolingstilbud: www.skolekirke-broenderslev.dk
Martin, Munk og mand: få fortalt Luthers liv og Reformationshistorien på en
dobbelttime, inkl. stjerneløb – se mere på side 10

Workshop: Aktiv Dødshjælp
Aktiv dødshjælp og diskussionen om ”Et værdigt liv” er et par
højaktuelle emner – og danskerne går generelt ind for at Aktiv
Dødshjælp skal være tilladt, samtidig med at lægerne er imod.
Hvad er op og ned – og er der alternativer?

Workshop: Netetik og næstekærlighed
Hvordan behandler vi hinanden – også på nettet? Næstekærlighed, hvilken værdi har et
menneske, shitstorm, grænser, Løgstrups etiske fordringer og den barmhjertige
samaritaner.
Begge workshops består af oplæg, cases og diskussion.
2-3 lektioner på skolen efter aftale.

Når præsten tager med i krig: få besøg ude
på skolen af flyverpræst Thomas Uth, til en
dobbelttime om krig og fred og de etiske
overvejelser om at slå ihjel.
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Religionsfrihed – rum til at tænke og tro?
Fag: Kristendom, samfundsfag, historie
Hvad er religionsfrihed?
Hvad vil det sige, at et samfund er sekulært?
Hvilke love og konventioner gælder for
religionsfriheden?
Hvordan kan religiøse og ikke-religiøse leve i et fælles samfund, og hvilken love er
styrende for denne sameksistens?
I dette projekt skal eleverne arbejde med de dilemmaer som religionsfriheden afføder i
et flerkulturelt samfund.
Materialet er casebaseret, og består af begrebskort, oversigt over religioner,
baggrundstekster, forslag til undervisningsforløb mm. Lån et sæt med alle kort og
vejledninger og adgang til hjemmeside. Kan tilpasses individuelt og kan også bruges til
en fagdag.

Arlette – historien vi aldrig må glemme. Film og refleksioner
Lad eleverne se den fantastiske
film om 94-årige franskfødte
Arlette Andersen, som
overlevede ophold i
Auschwitz/Birkenau under 2.
verdenskrig.
Arlette Andersen giftede sig i
1950 i Paris med Ole Andersen og
flyttede derefter til Danmark. De
stiftede familie, men hun holdt
sin historie om Auschwitz for sig selv på trods af tatoveringen af fangenummeret på
armen. Først i 1990 brød hun tavsheden og indledte en omfattende foredragsrejse. I dag
er Arlette Andersen ét af de sidste vidner til de grusomheder, der udspandt sig under
den anden verdenskrig.
Info: Skolekirketjenesten sørger gerne for fremvisning af filmen for klassen, og følger op
med en efterfølgende refleksionsrunde + materiale med forslag til efterbehandling af
filmen.
Tid og sted: I den lokale kirke, men aftales individuelt efter ønsker og muligheder. 2-3
lektioner
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Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i
Brønderslev Kommune?
Formålet med Folkekirkens Skoletjeneste er at tilbyde materialer, idéer og events til
undervisningen i kristendomskundskab til alle folkeskoler, friskoler og efterskoler mm. i
hele Brønderslev Kommune.
Grundlaget for tilbuddet er kundskabsformidling og alt er planlagt i forhold til
Folkeskolens formålsparagraf og Målene for Kristendomskundskab.
Konsulent
Folkekirkens Skoletjeneste ledes af skolekirkekonsulent Pia Uth, som
planlægger, distribuerer og udgiver undervisningsmaterialer og desuden
kommer ud på skolerne som gæstelærer.
Alle tilbud er gratis for alle skoler i Brønderslev Kommune

Skolekirkekonsulent Pia Uth
Tlf. 20 22 00 78,
e-mail: pia@skolekirke-broenderslev.dk

www.skolekirke-broenderslev.dk
www.facebook.com/skolekirkebroenderslev
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