PÅSKEARRANGEMENT
for 4. klasse, 5.april 2019

DRONNINGLUND KIRKE

Et skolekirke-arrangement for 4. klasserne på skolerne i
Dronninglund, Asaa, Agersted, Flauenskjold,
Klokkerholm og Hjallerup.
Oplagt til fagene Kristendom, musik og Dansk
Arrangør: Folkekirkerne i Dronninglund, Asaa, Agersted,
Voer, Hellevad og Hjallerup i Samarbejde med
Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune
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VELKOMMEN til PÅSKE i
Dronninglund 2019

Kære skoler!
Igen i år indbyder kirkerne i
jeres lokalområde til et påskearrangement for alle 4. klasser.
Teater
Teatergruppen Elantori opfører en helt ny forestilling om
påsken, hvor de med musik og
fortælling leder børnene gennem påskeugens begivenheder.
Elantori er velkendte, idet de
har opført forestillingen Sorrig
og glæde ved påskearrangementerne de seneste år!
For at alle kan se, deles deltagerne i to hold til teaterforestillingen.
De to hold skal møde frem hhv.
kl. 8.55 og 9.50.
I får besked om jeres mødetidspunkt straks efter tilmeldingsfristens udløb!

Påskesalmesang
5 salmer, én til hver dag i påskeugen er rammen om påskefortællingen. Organisterne
giver med sang, bevægelse og
rytmer salmerne liv.
Vi håber I vil bruge tid på at
øve lidt på salmerne inden
tiden. Organisten kommer gerne ud og hjælper med at lære
salmerne. Og I kan invitere
præsten til at fortælle om påsken!
Menighedsrådene tilbyder
igen i år at betale bustransport til arrangementet.
HUSK TILMELDING
senest onsdag 20. marts via
www.skolekirke-broenderslev.dk

eller til
pia@skolekirke-broenderslev.dk
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2. Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets magter bæver,
tryg er troens grund.
Jubelråbet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger:
Kristus Herre er!
Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.

3. Frygt ikke mere!
Evigt er han med!
Troens øje ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
sejer er hans vej.
Nu skal han regere,
aldrig frygter jeg.
Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.
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program 5. april ’19
Kl. 8.55

Ankomst for Hold 1

Kl. 9.00

Teater Elantori opfører Påsketeater

Kl. 9.50

Ankomst for Hold 2

Kl. 10.00

Fælles salmesang for alle

Kl. ca. 10.40

Hold 1 tager hjem

Kl. ca. 10.50

Teater Elantori opfører Påsketeater

Kl. ca. 11.40

Hold 2 tager hjem

Straks efter tilmeldingsfristen 20. marts,
får I besked om jeres skole er på Hold 1 eller 2.
Dagens indhold
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Teater

Påskesalmesang

Teater Elantori besøger igen
Dronninglund. Denne gang
med en helt ny Påskeforestilling, hvor orglet, musik, to
stiger og hele påskeugens
fortælling indgår!
Eleverne deles i to hold, så
alle kan få maksimalt udbytte af forestillingen!

Fem salmer er på programmet, én til hver dag i påskeugen: Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag og 2. Påskedag.
De lokale organister m.fl.
spiller og synger for og introducerer salmerne med
bevægelser og fagter.
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Kontaktoplysninger

Dronninglund Kirke

Organist Susanne Rasmussen, tlf. 24871193, ser@km.dk
Sognepræst Rune Thomassen tlf. 98284056, rlt@km.dk
Sognepræst Hanne Svensmark, tlf. 24871190, hsv@km.dk
Projektmedarb. Ann B. Lebech, tlf. 51520290, anel@km.dk
www.dronninglundkirke.dk

Asaa Kirke

Organist Olga Carlsen, tlf. 50432250
Sognepræst Pernille Gilbak Jensen tlf.24401508,
pegj@km.dk
www.asaa-melholtsogn.dk

Agersted Kirke

Organist Shalika Pedersen, tlf. 20676673,
agerstedorganist@outlook.dk
Sognepræst Kathrine Buus Christensen, 98867014,
kbch@km.dk
www.voer-agersted.dk

Voer Kirke
(Flauenskjold)

Organist Shalika Pedersen, tlf. 20676673,
agerstedorganist@outlook.dk
Sognepræst Kathrine Buus Christensen, 98867014,
kbch@km.dk
www.voer-agersted.dk

Hellevad Kirke
(Klokkerholm)

Organist Lasse Christensen, tlf. 28397790
lasse@hellevadkirke.dk
Sognepræst på orlov.
www.hellevadkirke.dk

Hjallerup Kirke

Organist Ulrika Jensen, tlf. 98844498
hj.kirke.organist@live.dk
Sognepræst Marie Kirketerp tlf. 24440622, mki@km.dk
Sognepræst Ivana Høgagard, tlf. 24654639, ih@km.dk
www.hjallerupkirke.dk

Folkekirkens
Skoletjeneste i
Brønderslev Kommune

Skolekirkemedarbejder Pia Uth tlf. 20220078
pia@skolekirke-broenderslev.dk
www.skolekirke-broenderslev.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 blot at indøve salmer
med børnene. Invitér gerne organisten til hjælp!
Vi skal synge fire salmer og en kanon.

Noder og tekst findes her i materialet.
Der er også henvisninger til steder på nettet hvor man
kan høre melodien, salmen eller se en youtube-video
mm. til salmen.
Ligeledes kan man finde en powerpoint med salmerne
på www. skolekirke-broenderslev.dk

Økonomi og Transport

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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Ekstramaterialer

På www.skolekirke-broenderslev.dk er der ekstramateriale som baggrundsstof, opgaver og historier til
nogle af salmerne.
Her beskrives kort forfatter, komponist og indholdet nogle
af salmerne.
Der er også fortælling og forslag til bearbejdelse af teksten med nogle spørgsmål.

Salmer oversigt og links

Palmesøndag - Palmesøndagskanon
Hør hør sangen her: kortlink.dk/x22z

Skærtorsdag - Lad os bryde brødet sammen
Den danske Salmebog nr. 470
Hør melodien her: kortlink.dk/x22a

Langfredag - Hil dig, Frelser og Forsoner
Den danske salmebog nr. 197, v. 1-3-5-6-7-9
Hør salmen her: kortlink.dk/x22b
Få besøg på skolen

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.

Påskedag - Dig være ære
Den danske salmebog nr. 240
Hør melodien her: kortlink.dk/x22d og hør sangen her:

kortlink.dk/x22k

De lokale præster og/eller medarbejdere kommer også gerne ud og fortæller om påsken eller I kan møde
ham/hende i jeres lokale kirke.

2. Påskedag - Du kom til vor runde jord

Find kontaktoplysningerne i listen.

Hør melodien her: kortlink.dk/x22n

Den danske salmebog nr. 70

Powerpoint med alle salmerne kan findes på
www.skolekirke-broenderslev.dk
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