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Skoleåret 2018-2019
Kære lærer!
Velkommen til et nyt skoleår!
Du får her en række tilbud til kristendomsundervisningen. Alt er gratis og nogle tilbud er
helt nye, ligesom mange klassikere og velkendte tilbud stadig er tilgængelige!
Hæftet her er delt ind i Indskoling – Mellemtrin og Udskoling.
Desuden er der tilbud om kurser og fagudvalgsmøder.
Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune har eksisteret i fem år og sidste år
mødte skolekirkekonsulenten omkring 2000 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.
Har du ønsker eller idéer til forløb eller materiale om et bestemt emne, så sig endelig
til! Måske har jeg noget liggende, som du kan bruge – eller vi kan udvikle en workshop
eller en fagdag i fællesskab!
Tilmelding og booking til skolekirkekonsulent Pia Uth – til teaterforestillinger mm. efter
først til mølle-princippet.
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
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Til overbygningen:

Kursus om prøven i kristendom-historie-samfundsfag,
med fokus på ”produktet”
For kristendoms- (og historie- og samfundsfags) lærere og elever
Nu er der mulighed for et supereffektivt kursus – i to udgaver for hhv. elever og lærere!
Underviser er Mette Hedegaard Nielsen, Hjørring,
fhv. skolekirkemedarbejder, erfaren censor, dedikeret
overbygningslærer og PLC-medarbejder.
Kursus for eleverne: på skolen, én lektion efter aftale.
Eleverne får vejledning og idéer til hvad et produkt kan være og
hvad de skal være opmærksom på.
Kurset afholdes i skoletiden og gerne med to klasser af gangen.
Lærerkursus: Fokus på det tekniske og formalia, eksamensform, konkret plan over hvad
man skal videregive til censor, konkret produkteksempel.
Afholde efter aftale i efteråret, efter kl. 14.00, én times varighed – gerne for hele
distriktets overbygningslærere.
Tid: Efteråret 2018 efter aftale, én times varighed – lokalt på skolen/i distriktet

Fagudvalgsmøde
Saml skolens eller distriktets kristendomslærerne til fagudvalgsmøde (enten for hele
skolen eller for bestemte afdelinger) – 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!
Gennem flere år har jeg bl.a. besøgt fagudvalget for kristendom 1.-5. klasse på
Hjallerup Skole, til stor glæde for både lærere og konsulent!
Tid: Hele året efter aftale, 30-45 minutters varighed
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FOR ALLE (1.-10. klasse)
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 40, 2018: Din skole??
Uge 41,2018: Tolstrup-Stenum Friskole
Uge 4, 2019: Din skole??
Uge 5, 2019: Dronninglund Skole
Varighed: 50-90 minutter pr. introduktion. Max 40 elever
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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, 2019 – dugen kan lånes én uge af gangen.

HAABE.DK
Hvad håber du på?

… se mere på næste side!
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HAABE.DK (Skolekirketjenesten på Kulturmødet)
I år deltager De Folkekirkelige Skoletjenester i Aalborg Stift i Kulturmødet på Mors den
24. august. Her er der tilbud om korte workshop for deltagende skoleklasser.
Temaet er HÅB – hvad håber du på?

Til kulturmødet er lavet en række materialer til alle klassetrin – lige til at gå til, med
fortælling, forslag til arbejde med temaet, tekster, video osv.
Alt sammen frit tilgængeligt på hjemmesiden haabe.dk
I indskolingen er udgangspunktet historien om Zakæus, med idéer til dans mm.
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 og samtale.
Find det hele på

www.haabe.dk
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Indskolingen 1.-3. klasse
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:
Torsdag 7. marts 2018 kl. 10.00 i Øster Brønderslev Kirke og kl. 12.30 i Thise Kirke
Varighed: 45 minutter

Tante Andante: Den barmhjertige samaritaner + De 10 bud
Sange, salmer, fortælling, sjove indfald og involverende
totalteater med Tante Andante og professor Virvar.
Musisk bibelfortælling om hvem og hvad ens næste er.
Tid og sted:
Tirsdag 20. november kl. 10.00 i Asaa Kirke og
kl. 12.30 i Voer Kirke
(Der kører bus fra Flauenskjold Skole til Voer Kirke kl. 12.00)

Varighed: 45 minutter
TILMELDING NØDVENDIG til alle forestillinger!
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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 (ca. 1½
time), med fortælling og et lille engleværksted eller opgaver, hvor de største selv skal
illustrere en englefortælling.
Tid: November-December Varighed: To lektioner, 90 min Sted: I klassen

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
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 11-13, 2019 Varighed: To lektioner Sted: I klassen
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Mellemtrin
Bibeleventyr
Bibeleventyret er en dramatiseret fortællemetode. Eleverne får fortalt de bibelske
fortællinger gennem rollespil, trylleri, rap, fagter og huskeord. Alt sammen i en
humoristisk, energisk tone. Bibeleventyret giver eleverne en fornemmelse af forløbet i
Bibelens fortællinger. Arbejdsformen er en aktiverende fortælling af de mest centrale
historier i Bibelen.
Undervisningen er klasseundervisning
– på skolen. Forløbet omfatter både
Det gamle testamente (GT) og Det
nye testamente (NT) – men de kan
tages hver for sig.
Underviser:
Inge Bech Hansen, uddannet Bibeleventyrformidler, lærer og kirke-kulturmedarbejder i
Brønderslev Kirke
Tid: Hele skoleåret efter aftale
Varighed: Hvert modul (GT eller NT) tager 3 x 2 lektioner.
Alternativt kan undervisningen holdes på en hel dag med 6 lektioner.
Sted: På skolen

Kirketour – besøg fire kirker hjemme fra klassen
Tag eleverne med på en rejse gennem Nordjylland og besøg oplev nyere, moderne og
ældre kirker, som alle rummer hver sin historie.
Frit tilgængelig på www.kirketour.dk, med fire film og
tilhørende forslag til opgaver og forløb. På
Kirketour.dk bliver eleverne præsenteret for kirkernes
indre og ydre gennem små film og skal efterfølgende
arbejde med filmen ved hjælp af forskellige opgaver,
som også ligger på hjemmesiden.
Tid: Hele skoleåret. Varighed: Efter behov
Sted: På skolen: Gå ind på hjemmesiden

www.kirketour.dk

og så starter turen!
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Sorrig og glæde - musikteaterforestilling
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.
Formålet er, at børnene 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. www.elantori.dk
Tid og sted:
Tirsdag 5. februar 2019 kl. 10.00 i Brønderslev Gl. Kirke og kl. 12.30 i Serritslev Kirke
Varighed: 45 minutter. Tilmelding nødvendig

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.
Der deltager to 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 inden tiden.
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Tid og sted, Via Dolorosa:
Uge 13-15, 2019 – med udgangspunkt fra den lokale kirke.
To klasser (el. min. 35, max 50 deltagere) af gangen. 4.-5. (6.) klasse.
Ring/skriv til Pia og aftal tid og sted for din skole/klasse.
Brønderslev: kun mandag den 1. april 2019 (to vandringer 9.30 + kl. 12.30)
Varighed: 90 minutter + en-to lektioner til forberedelse på klassen

Brødrene Løvehjerte
Fortælleteaterforestilling i hhv. Dronninglund og Hjallerup mandag 18. marts 2019
Kampen mod det onde, broderkærlighed og håb er centrale
temaer i fortællingen.
André Andersen SOLO har siden 2007, fortalt dette vidunderlige
eventyr med stor succes. 2014 var 40-året for den første danske
udgivelse af eventyret der starter i Sverige, udspilles i Nangijala
og slutter ved porten til Nangilima.
Forestillingen er godkendt af Astrid Lindgrens datter og André er
den eneste i Norden, blåstemplet af Lindgrens arvinger til at
fortælle det smukke eventyr. Der fremsendes uvoplæg/materiale med infosider og elevopgaver på forhånd.

Påske i Dronninglund for 4. klasse – 5. april 2019
Fredag 5. april mødes alle 4. klasser i den østlige del af kommunen til
Påskesalmesang og Påske-musikteater med Elantori.
Reservér datoen! Indbydelser kommer ud på skolerne i Dronninglund,
Hjallerup, Klokkerholm, Flauenskjold, Agersted og Asaa.

SE MEGET MERE PÅ

WWW.SKOLEKIRKE-BROENDERSLEV.DK

Martin - Munk ogOG
Mand
FÅ DET NYESTE PÅ FACEBOOK:

Fortællebilledtæppe
og stjerneløb om Luther og Reformationen
facebook.com/skolekirkebroenderslev
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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.
Illustreret af samme kunstner som har
lavet fortælletæppet Martin, Munk og
mand, som også kan bestilles til
fortælletime og stjerneløb.

Folkekirkens Skoletjeneste er
også en del af

Fælles Åben
Skolekatalog i
Brønderslev Kommune
Find et link på
www.skolekirke-broenderslev.dk
I kataloget findes et væld af gode
tilbud til den åbne skole fra
kommunens kulturinstitutioner!
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Martin, munk og mand –
Luthertour gennem Luthers liv og Reformationen
Klassetrin: 5.-6. + 8.-10. Fag: Kristendom, historie
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 - for opfattelsen
af individet, for de sociale
forhold, for forholdet mellem
mænd og kvinder, for opdragelse og undervisning - og meget andet - også her i Danmark.
Hvem var ham Martin Luther - hvad gjorde ham til en af de vigtigste personer i kirkens
historie - og hvorfor er han stadig aktuel?
Tag eleverne med på en "rejse" gennem
Martin Luthers liv og tanker. Med
udgangspunkt i et godt 5 meter langt
fortælletæppe illustreret af grafiker Hakon
Lund Jensen følger vi i Luthers fodspor og får
et indblik i hvem han var som menneske og
viden om hans tanker og hans betydning for
reformationen - også her i Danmark.
Fortællingen om Martin Luther og hans betydning for kirkehistorien indgår som et vigtigt
element under kompetenceområdet: kristendom.
Tilbuddet tilpasses det aktuelle klassetrin - der tages altid udgangspunkt i det 5
meter lange "LUTHER-FORTÆLLETÆPPE" suppleret med stjerneløb med opgaver.
Kan også bruges som del af fagdag.
Tid: Aftales individuelt – og gerne så flere klasser kan se billedet på samme dag/uge
Varighed: 2 lektioner
Sted: På skolen
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UDSKOLING
Blå Blixen, Skibsdrengens fortælling
Fag: Kristendom, Dansk
Mål: Etik og Livsfilosofi, eleverne arbejder med begreber
som næstekærlighed, skyld og skam og hvordan lever man
bedst sit liv.
Nu byder vi på et gensyn med en af landets allerdygtigste
historiefortællere – Anette Jahn fra Maale fortælleteater.
Hun er tilbage med Karen Blixens Skibsdrengens
fortælling, om skibsdrengen Simon, den gribende historie
om næstekærlighedens sande væsen – og om begreberne
skyld og skæbne.
Fortællingen er én af indgangene til forståelsen af Karen
Blixens livsopfattelse og hendes forhold til kristendommen. Oplagt som tværfagligt
forløb mellem kristendomskundskab og dansk.
Flere lærere fortæller om elever, som er vendt tilbage til fortællingen, bl.a. fordi de
husker intensiteten i fortællingen og bliver mindet om den gennem den lille blå sten,
som de fik af Anette Jahn ved udgangen!
Tid og sted: 1.november 2018 kl.10.00: Jerslev Kirke, og kl.12.30: Hjallerup Kirke

To workshops om Etik
Fag: Kristendom, dansk, samfundsfag

Aktiv Dødshjælp
Aktiv dødshjælp og diskussionen om ”Et værdigt liv” er et
par højaktuelle emner - bl.a. med Svend Lings, formand
for foreningen Læger for Aktiv Dødshjælp, som for nyligt
har udgivet en selvmordsmanual, hvor mennesker kan få
vejledning om hvordan de kan få afsluttet livet.

13

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

Religionsfrihed – rum til at tænke og tro?
Fag: Kristendom (etik og livsfilosofi),
samfundsfag, historie
I dette projekt skal eleverne arbejde
med de dilemmaer som
religionsfriheden afføder i et
flerkulturelt samfund.
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?
Materialet er casebaseret, og består af begrebskort, oversigt over religioner,
baggrundstekster, forslag til undervisningsforløb mm. Lån et sæt med alle kort og
vejledninger.
Kan tilpasses individuelt og kan også bruges til en fagdag.
Skolekirkemedarbejderen står naturligvis til rådighed!
Tid: Hele året – på skolen

Flere udskolingstilbud: www.skolekirke-broenderslev.dk
Præsten i krig – få besøg af flyverpræst Thomas Uth ude på skolen
Kursus om prøven i kristendom-historie-samfundsfag (se mere side 3)
Luther-tour – få fortalt Luthers liv og Reformationshistorien på en dobbelttime – se
mere under Martin, Munk og mand på side 13
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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 Nye Fælles Mål for Kristendomskundskab.
Her i kataloget er præsenteret et udvalg af årets tilbud fra Folkekirkens skoletjeneste i
Brønderslev Kommune. Ud over disse har vi flere materialer, som vi distribuerer og har
du idéer til projekter og materialer, er du meget velkommen til at henvende dig.
Følg med på Facebook og hjemmeside, hvor der løbende kommer nye tilbud.
Konsulent
Folkekirkens Skoletjeneste ledes af skolekirkekonsulent Pia Uth, som
planlægger, distribuerer og udgiver undervisningsmaterialer og desuden
kommer ud på skolerne som gæstelærer.
Bemærk at i Brønderslev by, tilbyder kirkekultur-medarbejder Inge
Bech Hansen også en række skolekirketilbud.
Kontakt Inge og hør mere, mail: sognemed.inge@c.dk og se mere på
www.skolekirke-broenderslev.dk.
De lokale kirker i din by tilbyder også gerne kirkebesøg og fortælletimer.
Alle tilbud er gratis for alle skoler i Brønderslev Kommune
Kontakt:

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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