ÅRSKATALOG 2021-2022

FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE

FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE
SKABER LEVENDE UNDERVISNING

Indhold
OM Å RSPL A NEN 2021-2022

4

FOL K EK IRK ENS SKOL E TJENES T E

5

K A L ENDER
INDSKOLING

6–7
8–21

MEL L EM T RIN

22–41

UDSKOLING

42–5 4

INSPIR AT ION

55

KON TA K T

56

Om årskataloget 2021-2022
Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune
har hermed fornøjelsen af at præsentere årskataloget for skoleåret 2021-2022. Årskataloget er
for alle skoler i Aalborg Kommune og alle tilbud
fra skoletjenesten er gratis.
På skoletjenestens hjemmeside:
skole-kirke-aalborg.dk findes en samlet oversigt over og beskrivelse af de enkelte events,
arrangementer og undervisningsmaterialer.
Tilmelding til og booking af events og arrangementer sker via hjemmesiden. Gå ind under det
enkelte arrangement eller undervisningsmateriale og følg anvisningen.
For en del af arrangmenterne er der et begrænset antal pladser. Her gælder først-til-mølle-princippet.
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Vi gør opmærksom på, at evt. transport skal
skolen selv organisere og betale. NT tilbyder
Udflugtsbilletten: Udflugtsbilletten koster 165
kr. og kan benyttes af grupper på op til 15 børn
(0-15 år) og 2 voksne eller pensionister. Billetten kan købes alle ugens dage og er gyldig i 24
timer, fra den er købt. Vær opmærksom på, at
reglen om at børn rejser gratis i selskab med
betalende rejsende ikke gælder ved brug af
udflugtsbilletten. Billetten kan benyttes i alle
NTs busser og i NJs tog. Billetten kan dog ikke
benyttes i linje 1- 49 i Aalborg Kommune i tidsrummet kl. 7.30-8.30.

Folkekirkens Skoletjeneste
i Aalborg Kommune
SKABER LEVENDE UNDERVISNING
FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG
KOMMUNE
Skoletjenesten har eksisteret siden 2010 og
er etableret som et samarbejde mellem de
fire provstier, der geografisk dækker Aalborg
Kommune.

FORMÅL

Udover at tilbyde skolerne deltagelse i fælles
projekter, events og arrangementer tilbyder
vi også konsulentbistand til lærere/undervisere indenfor det kristendomsfaglige område.
KORT SAGT: Vi ønsker at medvirke til at sætte
kristendomsfaget ind i en både faglig, pædagogisk og tidsmæssig sammenhæng, og dermed medvirke til at undervisningen i faget
bliver varieret, relevant og inspirerende for
både elever og lærere. Vil du vide mere eller
har du spørgsmål - kontakt skoletjenestens
konsulenter: Inge Dalum Falkesgaard: Mail:
idf@km.dk Tlf.: 23467600 eller Christine Holm
Clayton: Mail: chhc@km.dk Tlf: 60699036

Undervisningsministeriets bekendtgørelser og
de fire kompetenceområder:
• Livsfilosofi og etik
• Bibelske fortællinger
• Kristendom
• Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

•
•

Udvikle og sikre kontakten mellem skole og
folkekirke i Aalborg Kommune
Tilbyde deltagelse i projekter, events og
arrangementer

ARBEJDSGRUNDLAG

OM VORES TILBUD
Alle tilbud er videns- og kulturformidlende
og dermed ikke forkyndende og er defineret
indenfor rammerne af skolens virksomhed.

B e sti l l i n g o g b o o k i n g vi a w w w. s ko l e - k i r ke - a a l b o rg .d k
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Kalender

OVERSIGT OVER SKOLEÅRET 2021 — 2022

AUGUST 2021:
Tirsdag d. 31.8

SK ABERVÆRKER

kl. 9.00 - 13.00

MELLEMTRIN

Lokalt på skolen

SEPTEMBER 2021:
Onsdag d. 1.9

kl. 9.15 og 11.15 | kl. 9.00 - 13.00

MOSESVANDRING | SK ABERVÆRKER

INDSKOLING | MELLEMTRIN

Lokalt på skolen

Torsdag d. 2.9

kl. 9.15 og 11.15 | kl. 9.00 - 13.00

MOSESVANDRING | SK ABERVÆRKER

INDSKOLING | MELLEMTRIN

Lokalt på skolen

Tirsdag d. 7.9

kl. 9.00 - 13.00

SK ABERVÆRKER | OMKRING BÅLET

MELLEMTRIN | 6., 8. OG 9. KL

Lokalt på skolen | Kunsten

Onsdag d. 8.9

kl. 9.00 - 13.00

SK ABERVÆRKER

MELLEMTRIN

Lokalt på skolen

Torsdag d. 9.9

kl. 9.00 - 13.00

SK ABERVÆRKER

MELLEMTRIN

Lokalt på skolen

Tirsdag d. 14.9

kl. 9.00 - 13.00

MELLEMTRIN | 6., 8. OG 9. KL.

Lokalt på skolen | Kunsten

Onsdag d. 15.9

kl. 9.15 og 11.15 | kl. 9.00 - 13.00

MOSESVANDRING | SK ABERVÆRKER

INDSKOLING | MELLEMTRIN

Lokalt på skolen

Torsdag d. 16.9

kl. 9.15 og 11.15 | kl. 9.00 - 13.00

MOSESVANDRING | SK ABERVÆRKER

INDSKOLING | MELLEMTRIN

Lokalt på skolen

Mandag d. 20.9

kl. 9.15 - 13.15

UDSKOLING

Folkekirkens Hus

Tirsdag d. 21.9

kl. 9.00 - 13.00 | kl. 9.15 - 13.15

6., 8. OG 9. KL. | UDSKOLING

Kunsten | Folkekirkens Hus

Onsdag d. 22.9

kl. 9.15 - 13.15

FOR KLOG TIL TRO

UDSKOLING

Folkekirkens Hus

Torsdag d. 23.9

kl. 9.15 - 13.15

FOR KLOG TIL TRO

UDSKOLING

Folkekirkens Hus

MELLEMTRIN | UDSKOLING

Lokalt på skolen

SK ABERVÆRKER | OMRING BÅLET

FOR KLOG TIL TRO
OMKRING BÅLET | FOR KLOG TIL TRO

MARTIN, MUNK OG MAND

Mandag d. 27.9 - Torsdag d. 30.9

OKTOBER 2021:
MARTIN, MUNK OG MAND

Fredag d. 1.10
Mandag d. 4.10

kl. 10.00 og 12.00

Tirsdag d. 5.10

kl. 9.00 - 13.00

Tirsdag d. 12.10

kl. 9.15 og 11.15 | kl. 9.00 - 13.00

UNDER HUDEN
OMKRING BÅLET
SORRIG OG GLÆDE | OMKRING BÅLET
ESBJERGEVANGELIET

Mandag d. 25.10 - Fredag d. 29.10

MELLEMTRIN | UDSKOLING

Lokalt på skolen

UDSKOLING

Teater Nordkraft

6., 8. OG 9. KL.

Kunsten

INDSKOLING | 6., 8. OG 9. KL.

Nibe Kirke | Kunsten

ALLE

Lokalt på skolen

NOVEMBER 2021:
ESBJERGEVANGELIET

Mandag d. 1.11
| kl. 9.15 og 11.15

Tirsdag d. 2.11

ESBJERGEVANGELIET | JOSEF OG HANS BRØDRE

ALLE

Lokalt på skolen

ALLE | MELLEMTRIN

Lokalt på skolen | Vor Frue Kirke

Torsdag d. 9.12

kl. 9.00 og 11.00

MYSTERIET OM DEN VISE MANDS GULD

INDSKOLING

Tirsdag d. 14.12

kl. 9.00 og 11.00

MYSTERIET OM DEN VISE MANDS GULD

INDSKOLING

Mou Kirke

Onsdag d. 15.12

kl. 9.00 og 11.00

MYSTERIET OM DEN VISE MANDS GULD

INDSKOLING

Frejlev Kirke

MELLEMTRIN | UDSKOLING

Lokalt på skolen

Klarup Kirke

JANUAR 2022:
Mandag d. 10.1 - Fredag d. 14.1

MARTIN, MUNK OG MAND
MANDAG I BUDOLFI

3. OG 4. KL.

Budolfi Kirke

I AL EVIGHED

UDSKOLING

Vor Frelsers Kirke

MANDAG I BUDOLFI

3. OG 4. KL

Budolfi Kirke

kl. 9.15

MANDAG I BUDOLFI

3. OG 4. KL.

Budolfi Kirke

kl. 9.15

MANDAG I BUDOLFI

3. OG 4. KL.

Budolfi Kirke

Mandag d. 17.1

kl. 9.15

Mandag d. 24.1

kl. 10.00 og 12.00

Mandag d. 31.1

kl. 9.15

Mandag d. 7.2
Mandag d. 14.2

FEBRUAR 2022:
MARTS 2022:
ESBJERGEVANGELIET

ALLE

Lokalt på skolen

Mandag d. 14.3

kl. 9.15

MANDAG I BUDOLFI

3. OG 4. KL.

Budolfi Kirke

Mandag d. 21.3

kl. 9.15

MANDAG I BUDOLFI

3. OG 4. KL.

Budolfi Kirke

Torsdag d. 24.3

kl. 9.15 og 11.15

MENNESKESØNNENS SIDSTE DAGE

5. OG 6. KL.

Vor Frue Kirke

Mandag d. 28.3

kl. 9.15 og kl. 11.15

VIA DOLOROSA

4. OG 5. KL.

Vor Frue Kirke

Tirsdag d. 29.3

kl. 9.15 og kl. 11.15

VIA DOLOROSA

4. OG 5. KL.

Vor Frue Kirke

Torsdag d. 31.3

kl. 9.15 og kl. 11.15

VIA DOLOROSA

4. OG 5. KL.

Vor Frue Kirke

Fredag d. 1.4

kl. 9.15 og kl. 11.15

VIA DOLOROSA

4. OG 5. KL.

Nibe Kirke

Torsdag d. 7.4

kl. 10.00 og kl. 13.00

SOM BRØDRE

UDSKOLING

Teater Nordkraft

Fredag d. 22.4

kl. 9.15 og 11.15

DEN LILLE PRINS

MELLEMTRIN

Folkekirkens Hus

Mandag d. 7.3 - Fredag d. 11.3

APRIL 2022:

Onsdag d. 3.11

ESBJERGEVANGELIET

ALLE

Lokalt på skolen

MAJ 2022:

Torsdag d. 4.11

ESBJERGEVANGELIET

ALLE

Lokalt på skolen

Tirsdag d. 3.5

kl. 10.00

SALMESANG

MELLEMTRIN

Hals Kirke

Fredag d. 5.11

ESBJERGEVANGELIET

ALLE

Lokalt på skolen

Onsdag d. 4.5

kl. 10.00

SALMESANG

MELLEMTRIN

Nibe Kirke

Tirsdag d. 16.11

kl. 9.15 og 11.15

DRØMMELYSET I BRØNDEN

INDSKOLING

Nørresundby Kirken

Torsdag d. 5.5

kl. 9.30 - 12.30 | kl. 10.00

INDSKOLING | MELLEMTRIN

Kunsten | Vor Frue Kirke

Torsdag d. 18.11

kl. 9.15 og 11.15

SKIFTINGEN

MELLEMTRIN

Vor Frue Kirke

Onsdag d. 11.5

kl. 9.30 - 12.30

DRØMMESLOTTET

INDSKOLING

Kunsten

Tirsdag d. 23.11

kl. 9.15 og 11.15

DAVID OG GOLIAT

INDSKOLING

Vor Frelsers Kirke

Onsdag d. 18.5

kl. 9.30 - 12.30

DRØMMESLOTTET

INDSKOLING

Kunsten

Tirsdag d. 30.11

kl. 9.00 og 11.00

MYSTERIET OM DEN VISE MANDS GULD

INDSKOLING

Vester Hassing Kirke

Torsdag d. 19.5

kl. 9.30 - 12.30

DRØMMESLOTTET

INDSKOLING

Kunsten

DECEMBER 2021:

DRØMMESLOTTET | SALMESANG

JUNI 2022:

Onsdag d. 1.12

kl. 9.00 og 11.00

MYSTERIET OM DEN VISE MANDS GULD

INDSKOLING

Vodskov Kirke

Onsdag d. 1.6

kl. 9.30 - 12.30

DRØMMESLOTTET

INDSKOLING

Kunsten

Torsdag d. 2.12

kl. 9.00 og 11.00

MYSTERIET OM DEN VISE MANDS GULD

INDSKOLING

Vejgaard Kirke

Torsdag d. 2.6

kl. 9.30 - 12.30

DRØMMESLOTTET

INDSKOLING

Kunsten

Tirsdag d. 7.12

kl. 9.00 og 11.00

MYSTERIET OM DEN VISE MANDS GULD

INDSKOLING

Vejgaard Kirke

Onsdag d. 8.6

kl. 9.30 - 12.30

DRØMMESLOTTET

INDSKOLING

Kunsten

Onsdag d. 8.12

kl. 9.00 og 11.00

MYSTERIET OM DEN VISE MANDS GULD

INDSKOLING

Skalborg Kirke

Torsdag d. 9.6

kl. 9.30 - 12.30

DRØMMESLOTTET

INDSKOLING

Kunsten
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Esbjergevangeliet
Skoletjenestens gengivelse af Esbjergevangeliet
billedkunstneren Erik Hagens fantastiske billedværk,
kan igen i skoleåret 2021-22 komme på besøg på din
skole.
Skoletjenesten stiller værket op på skolen i minimum
2 dage, og sammen aftaler vi hvilke klasser, der skal
deltage i det 90 min. lange undervisningsforløb ved
skoletjenestens konsulenter.

Indskoling
UNDERVISNINGSMATERIALER
9

Der skal minimum være 4 tilmeldte klasser over 2
dage - bemærk at tilbuddet også udbydes i tilpasset
form til mellemtrin og udskoling - se under disse.

KULTUROPLEVELSER
OG VÆRKSTEDER

E S B J E R G E VA N G E L I E T

10

MONSTRE

17

SORIG OG GL ÆDE / EL ANTORI

12

WHY WE WEAR

17

DAV I D O G G O L I AT / K L E Z M E R D U O

13

SORG OG LIVSMOD

18

D R Ø M M E LY S E T I B R Ø N D E N / A N E T T E JA H N

14

KENDER DU HAM MARTIN?

18

M O S E S VA N D R I N G

14

SYMBOLER

19

DRØMMESLOT TET / KUNSTEN

15

VORES KIRKE

20

JULE ESCAPE ROOM

15

ENGLE

21

M A N DA G I B U D O L F I

16

HÅB

21

UDL ÅN AF DR AGTER

16

RITUA LER

8

I N D S KO L I N G

Hvis du vil arbejde med Esbjergevangeliet uden
det fysiske tæppe, findes der et online materiale,
som giver masser af ideer til, hvordan man kan
arbejde med tæppet i forskellige sammenhænge.
Dette materiale er velegnet, hvis du vil arbejde med
Esbjergevangeliet uden det fysiske tæppe.
Kontakt skoletjenestens konsulenter for adgang til det
digitale materiale.
Klassetrin
Fag
Kan bookes
Varighed
Områder:

2. - 3. klasse
Kristendomskundskab, dansk, 		
billedkunst
Uge 43 - 44 (2021) samt uge 10 (2022)
90 min. pr. klasse ved besøg på skolen
Bibelske fortællinger, kristendom og 		
livsfilosofi og etik

B e sti l l i n g o g b o o k i n g vi a w w w. s ko l e - k i r ke - a a l b o rg .d k
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Monstre

NYT LANDSNETVÆRKSPROJEKT FRA DE FOLKEKIRKELIGE SKOLETJENESTER

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, ligesom de
også skal få 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.
Til projektet har forfatter Morten Dürr sammen med illustrator Julie
Østergaard lavet en fortælling om monstre og mennesker og om frygt
og mod. Fortællingen ledsages af et lydspor, komponeret af Mathias
Madsen Munch. Lydsporet er en musikfortælling til bogen og er
indspillet af et klassisk symfoniorkester.
Gennem den æstetiske treklang: Fortælling, illustration og musik
møder eleverne sammen med de to børn Felix og Anna forskellige
monstre, som de efterfølgende skal arbejde videre med. Monstrene

Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Områder

10

skal undersøges gennem lege og bevægelse, men også gennem de
medfølgende faktakort som i punktform kategoriserer monstrene.
Samtidig med at der arbejdes danskfagligt og kristendomsfagligt
med de forskellige monstre i historien, får eleverne også mulighed
for selv at komme med deres bud på, hvad de selv er bange for, altså
hvordan deres eget monster ser ud, og hvordan man kan overvinde
det. I kirkebesøget vil eleverne kunne høre nærmere om kirken og
kristendommens monstre. Hvem er de, og tror man på dem i dag?
Hele projektet afsluttes med, at eleverne fremlægger deres egne
monstre for hinanden.

PROJEKTET INDEHOLDER:
•
•
•
•
•
•

Den kæmpestore oplæsningsbog
Felix og Monstrene af Morten Dürr
Hjemmeside med lydspor til fortællingen
Faktakort
Lærervejledning med elevoplæg
Kirkebesøg
Digitalt lærerkursus: Efterår 2021. Nærmere oplysninger efter
tilmelding

1. - 3. klasse
Kristendomskundskab, dansk
(med mulighed for inddragelse af musik og billedkunst)
11 + kirkebesøg
Fra oktober 2021
Bibelske fortællinger, kristendom

I N D S KO L I N G
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Why we wear

Sorg og livsmod
My name is Levi.
I am 8 years old.
I am from England.
I wear a kippah.
I like to swim.
Sådan begynder én af de fem små fagbøger, hvor forskellige børn, der hver bærer deres
religions karakteristiske (hoved)beklædning, præsenterer sig selv.
I projektet møder eleverne børn fra en jødisk, kristen, muslimsk, buddhistisk og sikh
baggrund og stifter bekendtskab med religionerne gennem netop beklædningsgenstande,
symboler og hellige steder. Undervisningen tager udgangspunkt i en dialogisk læsning af
en big book.
Alle tekster er på engelsk. Læsningen følges op af dramaøvelser, sang og forskellige
små opgaver, der alle har til hensigt at bidrage til elevernes forståelse for kulturelle og
religiøse udtryk, som grundlag for respekt for alle mennesker i et moderne samfund.
Som afslutning lægges der op til at klassen laver en lille præsentation af det lærte ved en
morgensamling eller en forældreaften.
Projektet indeholder:
•
Big book
•
Pixibøger i klassesæt
•
Påklædningsdukker til hver elev
•
Flash cards
•
Lærervejledning
•
Pose med beklædningsdele
Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Områder
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I N D S KO L I N G

1. - 3. klasse
Kristendomskundskab, engelsk, billedkunst og dansk
5 - 7 + morgensamling
Hele året
Kristendom, livsfilosofi og etik

NÅR DE MINDSTE RAMMES AF SORG
Hvert år rammes et stort antal børn af pludselig sorg, fordi de mister en af deres
nærmeste, eller fordi der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse. Andre udsættes
for omsorgssvigt og lever i sorglignende tilstande pga. forældres misbrug, manglende
tilstedeværelse/nærvær, kroniske sygdomme eller fattigdom.
Som sorgramt har man typisk en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi
omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen.
Med afsæt i seks nyproducerede fabel-tegnefilm om ovenstående emner fra Tiny-film, der
gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til DR, sættes i børnehøjde fokus
på, hvad sorg er; hvornår den kan ramme én; og hvordan den kan håndteres af såvel
omgivelserne som af den sorgramte selv.
I bred forstand er der tale om et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres
indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.
Projektet er et online materiale med adgang til
•
Lærervejledning
•
Vendespil
•
Film
•
Her udover modtager hver klasse en fysisk plakat.

Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Områder

1. - 3. klasse
Dansk og kristendomskundskab
6 - 8 lektioner (ved brug af to af de seks film) samt kirkebesøg
Hele året
Bibelske fortællinger og livsfilosofi og etik
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Kender du ham Martin?

Vores kirke
Vores kirke er et informativt og lettilgængeligt undervisningsmateriale om kirken som bygning,
om kirkeåret og højtiderne og om de store begivenheder i livet, som kirken danner ramme om.
Materialet giver eleverne en baggrundsviden, der lægger op til et besøg i den lokale kirke.

Reformation i børnehøjde.”Kender du ham Martin Luther” er en illustreret ”læs-let” bog, der
fortæller beretningen om Martin Luther fra han bliver født i Eisleben i 1483, til han bliver munken
der reformerer kirken. Bogen er - i en letforståelig og kortfattet form - en introduktion til
reformationen og tankerne bag denne.

Udover basisviden til brug for underviseren indeholder materialet læs-selv-sider til eleverne, tips
og ideer samt opgaveark m.m. til kopiering.

Bogen er produceret af Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune og er fremstillet i anledning
af, at det i 2017 var 500 år siden, at Martin Luther slog de berømte teser op på kirkedøren i
Wittenberg og dermed satte store forandringer i gang - forandringer der også har betydning for
vores samfund i dag. Bogen indeholder mange farverige tegninger af Hakon Lund Jensen.
Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Område

3. klasse
Kristendomskundskab
1 - 3 lektioner
Så længe lager haves
Kristendom

Dette undervisningsoplæg vil udover at sætte fokus på symbolsproget, som det findes i den
kirkelige/religiøse tradition, inddrage brugen af symboler, som eleverne møder i deres hverdag og
på den måde skabe forståelse for symboler og deres brug, samt skabe sammenhæng og perspektiv
i arbejdet med symboler.
Materialet er et lettilgængeligt, kortfattet materiale om symboler og brugen af disse for de yngste
klassetrin - med særligt henblik på de symboler, der kendes fra kirken og dens historie.

2. - 3. klasse		
Kristendomskundskab
3 - 5 lektioner
Hele året		
Kristendom

Engle
Igennem historien har mennesker uanset religion og nationalitet gået med
håbet om og troen på at der findes noget, der rækker ud over menneskers
forstand, at der findes væsener, som er usynlige for det blotte øje, og som
indvirker, beskytter og guider mennesker gennem livet.

Vi er i hverdagen omgivet af symboler, hvor tolkningen af disse er vigtig for forståelsen af verden
omkring os.

I N D S KO L I N G

Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Område

Der kan gratis bestilles ét eksemplar til hver elev i klassen. Ved bestilling modtager du samtidig
opgaver til bogen i PDF-format.

Symboler
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Materialet udbydes også til 4. klasse - se under mellemtrinnet.

Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Område

1. - 3. klasse
Kristendom
2 - 5 lektioner
Hele året
Kristendom

Dette undervisningsoplæg har fokus på engle i alle afskygninger: I religion, i
kunst, i litteratur og musik. Materialet fører jer vidt omkring og inspirerer til
snak om englebegrebet. Basisinfo om engle, tips og ideer.
Materialet tilbydes også til 4. klasse - se under tilbud til mellemtrinnet.

Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Områder

2. - 3. klasse
Kristendomskundskab, dansk og billedkunst
3 - 5 lektioner
Hele året
Bibelske fortællinger og kristendom

B e sti l l i n g o g b o o k i n g vi a w w w. s ko l e - k i r ke - a a l b o rg .d k
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Håb

Sorrig og glæde / Elantori
OM AT SÆTTE ORD PÅ HÅBET
Alle kender udtrykket: ”Man har da lov at håbe!”. Når man håber noget, bringer man fremtiden
ind i nutiden. Hvad vil det sige at håbe, og hvad er håb i religiøs forstand.
Med udgangspunkt i fortællingen om Zakæus arbejdes der med begrebet håb. Elevernes
egne forestillinger om hvad man kan håbe på udfordres af en billedaktivitet, hvor eleverne til
forskellige situationer skal vælge hvilke tanker og forestillinger, man kan håbe på. Tegningerne i
materialet lægger op til samtale.
Materialet tilbydes i tilpasset form til mellemtrinnet og udskolingen - se under disse.

Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Områder

1. - 3. klasse			
Kristendom
1 - 2 lektioner
Hele året via haabe.dk
Kristendom og bibelske fortællinger

I N D S KO L I N G

”Det er en helt almindelig dag i kirken. Orlakarla er på arbejde. Hun gør rent i kirken, men hun har frygteligt
travlt og føler sig meget stresset. Musikisser er også på arbejde. Hun er organist og øver på sit orgel, og så sker
der noget.....”
Klassetrin
Varighed
Dato
Sted
Område

2. - 3. klasse		
50 minutter		
Tirsdag d. 12. oktober 2021 kl. 9.15 og kl. 11.15
Nibe Kirke
Kristendom

Med udgangspunkt i Det Gamle Testamente inviterer Klezmerduo til et anderledes
og spændende møde med én af de store gamle bibelske fortællinger: “David og
Goliat”.

Forløbet strækker sig over 3-5 lektioner og kan evt. afsluttes med et besøg i den lokale kirke,
hvor I hører mere om kirkens ritualer. Ritualer kendes i alle kulturer, også i mange forskellige
sammenhænge. Nogle ritualer knytter sig til en religiøs tro, andre er areligiøse, men alle
markerer de og giver betydning til den begivenhed, de knytter sig til, lige fra barnedåb til
fodboldkampe.
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Eleverne får en lærerig, levende, musikalsk og anderledes turboguide gennem kirkerummet. Et musikalsk
morsomt og indimellem rørende teaterforedrag for de yngste klassetrin. Eleverne lærer om kirkens rum, dens
symboler og kunst og meget andet. Alt sammen i et hæsblæsende tempo.

David og Goliat / Klezmerduo

Ritualer

Der indgår aktivitet/storyline i materialet, og det udfordrer elevernes fantasi og viden. Hvis I
afslutter med et besøg i den lokale kirke, medsendes der idéoplæg til den lokale præst.
Skoletjenesten er gerne behjælpelig i forbindelse med etablering af samarbejde med den
lokale præst.

MUSIKTEATRET ELANTORI PRÆSENTERER FORESTILLINGEN SORRIG OG GLÆDE

Fortællingerne bliver fortalt i et levende og billedrigt sprog, sat i ramme og
understreget af den stemningsfulde jødiske musik - Klezmermusikken - dygtigt
fremført af Klezmerduo, der igennem mange år har rejst verden rundt.
Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Områder

3. klasse
Kristendom
3 - 5 lektioner + evt. kirkebesøg
Hele året
Kristendom, livsfilosofi og etik

Børnene kommer bl.a. til at møde nogle af de helt gamle traditionelle instrumenter
som skalmeje, hakkebræt og jødeharpe. En jødisk dans bliver der sikkert også tid til.

Klassetrin
Varighed
Dato
Sted
Område

1. - 3. klasse
50 min
Tirsdag den 23. november 2021
kl. 9.15 og kl. 11.15
Vor Frelsers Kirke, Aalborg
Bibelske fortællinger

B e sti l l i n g o g b o o k i n g vi a w w w. s ko l e - k i r ke - a a l b o rg .d k
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Drømmeslottet

Drømmelyset i brønden / 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 hans brødre jaloux - så slemt at de smider ham ned i den
dybe, mørke og ensomme brønd”. Det er en fortælling om jalousi og mobning, men også
fortællingen om troen på, at det onde kan vendes til det gode, og om at finde lyset igen.
Der leveres undervisningsmateriale med idéer til efterbearbejdelse af forestillingen.
Anette Jahn er en fantastisk fortæller, der formår at trække eleverne helt ind i fortællingen.

Klassetrin
Varighed
Dato
Sted
Område

1. - 3. klasse					
45 minutter					
16. november 2021 kl.9.15 og 11.15
Nørresundby Kirke
Bibelske fortællinger

Gennem levende fortælling og anvendelse af udklædning og få rekvisitter vil eleverne selv
opleve alt fra dansen om Guldkalven, mannaspisningen i ørkenen og at blive sendt op på
bjerget efter de ti bud.
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I N D S KO L I N G

Dato

1. september 2021 kl. 9.15 og kl. 11.15
2. september 2021 kl. 9.15 og kl. 11.15
15. september 2021 kl. 9.15 og kl. 11.15
16. september 2021 kl. 9.15 og kl. 11.15

WORKSHOPPEN

“Kunsten har en eksperimenterende tilgang til samtaler såvel som aktiviteter, og der findes
ingen forkerte svar på hverken spørgsmål eller kreative opgaver. Vi tager udgangspunkt
i processer, og følger det, der optager børnene netop den pågældende workshopdag. På
den måde stræber vi efter at vores formidling altid er relevant og meningsfuld for vores
deltagere.”
Citat: Nana Flarup Hansen, formidlingskoordinator på Kunsten

Tag dine elever med på en tidsrejse tilbage til Det gamle Testamente og tag med Moses på
vandring gennem ørkenen. Skoletjenestens konsulenter mødes med dig og din klasse i et
naturområde nær skolen, hvor vi drager på 40 års ørkenvandring på 90 minutter.

2. - 3. klasse
90 minutter
Bibelske fortællinger

I samarbejde med Kunsten udbydes en kreativ workshop under åben himmel i
museets skulpturpark, og et tilhørende undervisningsmateriale som opfølgning på
museumsbesøget.
Omdrejningspunktet er Bjørn Nørgaards kunstværk Drømmeslottet fra 1979, der er en del
af den faste udstilling i Skulpturparken.

Med afsæt i tanker fra Filosofi med børn og VTS (Visual Thinking Strategies) inviterer Kunsten
børnene til en åben samtale om, hvad de ser, oplever og tænker på. Hvad drømmer vi
hver især om, og hvorfor mon vores drømme er forskellige? Hvilke muligheder har vi hver
især, og hvilke muligheder er vi fælles om, fordi vi f.eks. bor i Danmark?
Samtalerne får selskab af kreative aktiviteter, hvor børnene skal forme deres egne
fremtidsdrømme og nysgerrigt besøge hinandens.

Mosesvandring

Klassetrin
Varighed
Område

UDESKOLE PÅ KUNSTEN

Sted
Tilmelding

I et naturområde nær jeres skole
Ved tilmelding skal I kunne stille med
2 klasser til hver sin vandring
henholdsvis kl. 9.15 og kl. 11.15

Klassetrin
Fag
Lektioner
Område
Info

1. - 3. klasse
Kristendomskundskab, billedkunst og dansk
4 - 6 lektioner + besøg på Kunsten i tidsrummet 9.30 - 12.30
Livsfilosofi og etik
Da hele workshoppen foregår udenfor, bedes I huske
påklædning, der passer til vejret, og medbringe både
en lille formiddagssnack og en madpakke.
Der er mulighed for at spise i Skulpturparken.

Udbydes

Torsdag den 5. maj 2022 kl. 9.30-12.30
Onsdag den 11. maj 2022 kl. 9.30-12.30
Onsdag den 18. maj 2022 kl. 9.30-12.30
Torsdag den 19. maj 2022 kl. 9.30-12.30
Onsdag den 1. juni 2022 kl. 9.30-12.30
Torsdag den 2. juni 2022 kl. 9.30-12.30
Onsdag den 8. juni 2022 kl. 9.30-12.30
Torsdag 9. juni 2022 kl. 9.30-12.30

B e sti l l i n g o g b o o k i n g vi a w w w. s ko l e - k i r ke - a a l b o rg .d k
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Mandag i Budolfi

Jule escape room
MYSTERIET OM DEN VISE MANDS GULD

LÆR AALBORG STIFTS
DOMKIRKE AT KENDE

Julemysteriet om Den vise mands guld er et juleløb efter escape room principperne.
I dette escape room finder eleverne forskellige clues og genstande, som skal hjælpe
dem med at løse mysteriet.

Med udgangspunkt i en kort fortælling om
Budolfi Kirkes historie sendes eleverne på et
oplevelsesløb rundt i kirkens fantastiske rum,
hvor de på forskellig vis får øje på bygningen,
inventaret og de fortællinger den rummer.

Sessionen starter med en forfærdelig besked fra et vidne i Jerusalem, der har mødt en
af de tre vise mænd, som er blevet overfaldet og frarøvet sit guld, som jo skulle have
været en gave til det lille nye Jesusbarn!

Klassetrin
Fag
Varighed
Område
Sted

3. klasse
Historie, kristendomskundskab
75 minutter, én klasse pr. dag
Kristendom
Budolfi kirke, Budolfi plads

Tidspunkt

Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag

Tilbuddet udbydes også til 4. kl.
- se under mellemtrinnet.

På tid skal der løses kodebeskeder, findes usynlige tegn og gemte genstande, så
klassen forhåbentlig kan hjælpe den stakkels hellige konge med at få sit guld tilbage.

den
den
den
den
den
den

17. januar 2022 kl. 9.15
31. januar 2022 kl. 9.15
7. februar 2022 kl. 9.15
14. februar 2022 kl. 9.15
14. marts 2022 kl. 9.15
21. marts 2022 kl. 9.15

Det er vigtigt at klassen kender til juleevangeliet, inden de skal være detektiver for en
dag.
Forud for besøget modtager tilmeldte klasser et kort undervisningsmateriale, der tager
udgangspunkt i Bibelens fortællinger om Jesu fødsel og fortællingen om de vise mænd.
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Klassetrin
Fag
Varighed
Område

1. - 2. klasse
Kristendomskundskab
75 minutter
Bibelske fortællinger

Tid og sted

Vester Hassing: Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 9.00 og kl. 11.00
Vodskov: Onsdag den. 1. december 2021 kl. 9.00 og kl. 11.00
Vejgaard: Torsdag den 2. december 2021 kl. 9.00 og kl. 11.00
Vejgaard: Tirsdag den 7. december 2021 kl. 9.00 og kl. 11.00
Skalborg: Onsdag den 8. december 2021 kl. 9.00 og kl. 11.00
Klarup: Torsdag den 9. december 2021 kl. 9.00 og kl. 11.00
Mou: Tirsdag den 14. december 2021 kl. 9.00 og kl. 11.00
Frejlev: Onsdag den 15. december 2021 kl. 9.00 og kl. 11.00

Udlån af dragter
DRAGTER TIL KRYBBESPIL
Skal klassen opføre årets krybbespil? Så har vi 2 komplette sæt dragter til
krybbespillet.
Det er alt fra dragter til Josef og Maria, hyrderne, og til de hellige tre konger, engle
og får, krybbe og den nyfødte. Det er gratis at låne dragterne. Låneperioden er
dog begrænset til 3-4 dage, så flest mulige kan få glæde af dragterne.
Dragterne skal hentes OG afleveres i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, Aalborg
med mindre andet aftales. Kontakt konsulenterne for aftale om lån.

Størrelser
Info

str. 6 - 8 år og str. 9 - 11 år
Hvert sæt består af 25 dragter +
krybbe + tekstforslag til krybbespil.

B e sti l l i n g o g b o o k i n g vi a w w w. s ko l e - k i r ke - a a l b o rg .d k
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Esbjergevangeliet
Skoletjenestens gengivelse af Esbjergevangeliet
billedkunstneren Erik Hagens fantastiske billedværk,
kan igen i skoleåret 2021-22 komme på besøg på din
skole.

Mellemtrin
UNDERVISNINGSMATERIALER

Skoletjenesten stiller værket op på skolen i minimum
2 dage, og sammen aftaler vi hvilke klasser, der skal
deltage i det 90 min. lange undervisningsforløb ved
skoletjenestens konsulenter.

KULTUROPLEVELSER
OG VÆRKSTEDER

23

E S B J E R G E VA N G E L I E T

31

S K I F T I N G E N / A N E T T E JA H N

24

A L U U ! – H E J ! TA K U S S – V I S E S !

32

MENNESKESØNNENS SIDSTE DAGE

26

VORES KIRKE

33

DEN LILLE PRINS / STINE MICHEL

26

ENGLE

34

JOSEF OG HANS BRØDRE / KLEZMER DUO

27

D A LY N E T S L O G N E D

35

S K A B E RVÆ R K E R / H A N N E S K J O L D K N U D S E N

27

BRØDRENE LØVEHJERTE

36

MARTIN - MUNK OG MAND

28

T VEBAK, PIPPI OG EMIL

37

M A N DA G I B U D O L F I

28

K ALKMALERIER

37

VIA DOLOROSA

29

RITUALER

38

OMKRING BÅLET

29

VIRTUEL KIRKETOUR

40

SALMESANG: KIRKE ÅRET

30

VÆ R D I S P I L

41

PÅ S K E D U G E N

30

HÅB

41

UDL ÅN AF DR AGTER
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MELLEMTRIN

Der skal minimum være 4 tilmeldte klasser over 2
dage - bemærk at tilbuddet også udbydes i tilpasset
form til indskoling og udskoling - se under disse.
Hvis du vil arbejde med Esbjergevangeliet uden
det fysiske tæppe, findes der et online materiale,
som giver masser af ideer til, hvordan man kan
arbejde med tæppet i forskellige sammenhænge.
Dette materiale er velegnet, hvis du vil arbejde med
Esbjergevangeliet uden det fysiske tæppe.
Kontakt skoletjenestens konsulenter for adgang til det
digitale materiale.
Klassetrin
Fag
Kan bookes
Varighed
Områder:

4.-6. klasse
Kristendomskundskab, dansk, 		
billedkunst
Uge 43 - 44 (2021) samt uge 10 (2022)
90 min. pr. klasse ved besøg på skolen
Bibelske fortællinger, kristendom og 		
livsfilosofi og etik

B e sti l l i n g o g b o o k i n g vi a w w w. s ko l e - k i r ke - a a l b o rg .d k
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Aluu! – Hej! Takuss – Vi ses!
ET PROJEKT OM RELIGIONS- OG KULTURMØDER I
GRØNLAND OG DANMARK
Hvordan fejrer man jul i Grønland og i Danmark? Og hvordan har
centrale myter og fortællinger været med til at forme religion og
kultur i de to lande?
I 2021 er det 300 år siden den dansk-norske missionær Hans
Egede tog til Grønland for at udbrede luthersk kristendom blandt
efterkommerne af de nordboere, der var taget derop i vikingetiden.
Nordboerne var dog væk, og Hans Egede mødte i stedet det arktiske
folk inuit. Det blev til et møde mellem henholdsvis kristendom/
skandinavisk kultur og inuits religion og kultur.
Det er dette religions- og kulturmøde og nogle af dets historiske
følgevirkninger, eleverne kommer til at arbejde med i projektet.  
Efter en kort præsentation af de to lande og de historiske
forudsætninger for kristendommens komme til henholdsvis Danmark

Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Område
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og Grønland arbejder eleverne med fortællingerne om Balders død,
Jesus’ fødsel, død og opstandelse samt Havets moder. Her bliver
de blandt andet præsenteret for forestillinger om skæbnetro og
undergang versus opstandelse og evigt liv samt om havet versus
himlen som det gode sted.
Som et konkret og nutidigt eksempel på et kultur- og religionsmøde
sættes der derefter fokus på julen, der er en vigtig højtid i både dansk
og grønlandsk kultur. Julens centrale indhold er, set med religiøse
briller, den kristne fortælling om Jesus’ fødsel, men er der også
spor af før-kristne traditioner i julefejringerne? Det spørgsmål skal
eleverne med afsæt i nogle små nyproducerede vox-pops undersøge.
Her fortæller danske og grønlandske børn om, hvordan de fejrer
højtiden.
Projektet indeholder:
•
Tegneserie i klassesæt om Hans Egedes møde med inuit
•
Film

4. - 5. klasse
Dansk, historie, billedkunst og kristendomskundskab
10 - 15 lektioner
Fra august
Kristendom

MELLEMTRIN
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Vores kirke

Da lynet slog ned
Reformation i børnehøjde. Da lynet slog ned er en illustreret digital læs-let bog, der fortæller
beretningen om Martin Luther fra han bliver født i Eisleben i 1483, til han bliver munken
der reformerer kirken. Bogen er - i en letforståelig og kortfattet form - en introduktion til
reformationen og tankerne bag denne.

Vores kirke er et informativt og let tilgængeligt undervisningsmateriale om kirken som bygning,
om kirkeåret og højtiderne og om de store begivenheder i livet, som kirken danner ramme om.
Materialet giver eleverne en baggrundsviden, der lægger op til et besøg i den lokale kirke.
Udover basisviden til brug for underviseren indeholder materialet læs-selv-sider til eleverne, tips
og ideer samt opgaveark m.m. til kopiering.

Bogen er produceretaf Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune og er fremstillet i anledning
af, at det i 2017 var 500 år siden, at Martin Luther slog de berømte teser op på kirkedøren i
Wittenberg og dermed satte store forandringer i gang - forandringer der også har betydning for
vores samfund i dag. Bogen indeholder mange farverige tegninger af Hakon Lund Jensen.

Materialet udbydes også til 2. - 3. klasse - se under indskoling.

Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Område

4. klasse
Kristendomskundskab			
3 - 5 lektioner
Hele året		
Kristendom
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Ved bestilling modtager du samtidig opgaver til bogen i PDF-format.

“Jeg vil fortælle jer om min bror. Ja, min bror, Jonathan Løvehjerte, ham vil jeg fortælle jer
om. Det er næsten ligesom et eventyr, men det er der ingen andre en Jonathan og jeg der
ved. Det startede i byen Stockholm, i huset ved torvet, lige dér i vinduet tilbragte jeg hele
mit liv... “
Fra Brødrene Løvehjerte -Tvebak

Igennem historien har mennesker uanset religion og nationalitet gået med
håbet om, og troen på at der findes noget, der rækker ud over menneskers
forstand, at der findes væsener, som er usynlige for det blotte øje, og som
indvirker, beskytter og guider mennesker gennem livet.

Materialet udbydes også til 2. - 3. klasse - se under indskoling.

4. klasse
Kristendomskundskab
1 - 3 lektioner
Hele året - online udgave!
Kristendom

Brødrene Løvehjerte

Engle

Dette undervisningsoplæg har fokus på engle i alle afskygninger: I religion, i
kunst, i litteratur og musik. Materialet fører jer vidt omkring og inspirerer til
snak om englebegrebet. Basisinfo om engle, tips og ideer.

Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Område

Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Områder

2. - 3. klasse
Kristendomskundskab, dansk og billedkunst
3 - 5 lektioner
Hele året
Bibelske fortællinger og kristendom

Astrid Lindgrens fantastiske fortælling om de to brødre Tvebak og Jonatan,
Kirsebærdalen, Nangijala og Tengil er en børnebogsklassiker, der stadig formår at
gribe læseren med sin lavmælte, intense behandling af store eksistentielle temaer.
Fortællingen er oplagt at bruge i forbindelse med temaer som: Liv og død, fortvivlelse og
livsmod, medmenneskelighed og svigt, kærlighed og had.

Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Områder

4. - 6. klasse
Kristendomskundskab
2 - 5 lektioner
Hele året
Kristendom, bibelske fortællinger,
livsfilosofi og etik

B e sti l l i n g o g b o o k i n g vi a w w w. s ko l e - k i r ke - a a l b o rg .d k
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Tvebak, Pippi og Emil

Ritualer
Forløbet strækker sig over 3-5 lektioner og kan evt. afsluttes med et besøg i den lokale kirke,
hvor I hører mere om kirkens ritualer. Ritualer kendes i alle kulturer, også i mange forskellige
sammenhænge. Nogle ritualer knytter sig til en religiøs tro, andre er areligiøse, men alle
markerer de og giver betydning til den begivenhed, de knytter sig til, lige fra barnedåb til
fodboldkampe.

De bibelske fortællinger er én af inspirationskilderne til Astrid Lindgrens
utallige børnebøger. I undervisningsmaterialet Tvebak, Pippi og Emil sættes
der, med udgangspunkt i udvalgte fortællinger, fokus på den fælles tematik i
Astrid Lindgrens fortællinger og de bibelske fortællinger. I materialet indgår
infosider til underviseren, teksteksempler og arbejdsopgaver til eleverne.
Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem Folkekirkens Skoletjeneste i
Aalborg Kommune og Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn provsti.
Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Områder

4. - 6. klasse
Kristendomskundskab og dansk
10 - 12 lektioner				
Hele året		
Kristendom og bibelske fortællinger

Kalkmalerier

Materialet indeholder lærerinfo og elevsider med opgaver samt en opskrift på,
hvordan I kan lave jeres egne kalkmalerier.
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4. - 6. klasse
Kristendomskundskab
3 - 5 lektioner + evt. kirkebesøg
Hele året
Kristendom, livsfilosofi og etik

Der indgår aktivitet/storyline i materialet, og det udfordrer elevernes fantasi og viden. Hvis I
afslutter med et besøg i den lokale kirke, medsendes der idéoplæg til den lokale præst.
Skoletjenesten er gerne behjælpelig i forbindelse med etablering af samarbejde med den
lokale præst.

Virtuel kirketour
Tag eleverne med på tur og kom langt omkring uden at forlade klasseværelset. En
hjemmeside, der tager eleverne med på en tur rundt i det nordjyske landskab, hvor
de stifter bekendtskab med forskellige tiders kirkebyggeri.

TEGNESERIER FRA KIRKENS MURE
I mange af de gamle kirker i Danmark findes der kalkmalerier, der med deres eget
billedsprog fortæller om de forestillinger, man engang havde om det religiøse liv.
Kalkmalerierne illustrerer en lang række begivenheder, der kendes fra de bibelske
fortællinger og er med til at skildre menneskers hverdag og liv og forestillingsverden helt
tilbage til omkring år 1000. Undervisningsmaterialet tager med udgangspunkt i forskellige
kalkmalerier eleverne med på en rejse i maleriernes billedunivers, der rummer masser af
drama, gys, uhygge, morsomme detaljer - og spændende fortællinger.

Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Områder

Igennem fire små film, der fortæller om hhv. den romanske, den gotiske, den
nyere og den moderne kirke, erhverver eleverne sig viden om forskellige tiders
byggetraditioner og kirkernes inventar. Filmene lægger op til opgaveløsning på
baggrund af det medfølgende undervisningsmateriale til de enkelte film.
Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Område

4. - 6. klasse
Kristendomskundskab og dansk
2 - 5 lektioner
Hele året
Kristendom

Adgang til materiale: kirketour.dk. Bestilling ikke nødvendig.

Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Område

4. - 6. klasse
Kristendomskundskab
1 - 3 lektioner
Hele året
Kristendom
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Værdispil

Skiftingen / Anette Jahn
Værdispil for mellemtrinnet sætter fokus på hvilke værdier eleverne anser for vigtige i deres
eget og i andres liv. Etik og værdier har mange fælles berøringspunkter og spillet lægger op
til overvejelse og diskussion af hvilke værdier, der har betydning. Spillet tager udgangspunkt
i situationer fra elevens egen hverdag.
Der medfølger spørgsmål, spilleregler m.m. Spillet sendes som PDF-filer, som underviseren
selv skal printe ud.
Materialet tilbydes i tilpasset form også til 8.-10. klassetrin - se under udskoling.
Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Områder

4. - 6. klasse
Kristendomskundskab
1 - 2 lektioner
Hele året		
Kristendom, livsfilosofi og etik

Håb

“En troldkælling kom gående gennem skoven med sin unge
hængende i en birkebarkspose på ryggen. Han var stor og
hæslig, med hår som børster, tænder som syle og klo på
lillefingeren, men troldkællingen syntes naturligvis, at der ikke
fandtes dejligere barn i verden.”
Sådan begynder Selma Lagerlöfs dramatiske og gribende
fortælling om at være udstødt – og om den pris, som må
betales af hende, som er modig nok til at forsvare den
udstødte - og som dermed sætter sig op imod gruppen.
Tilmeldte klasser modtager undervisningsmateriale, der
inddrager H.C. Andersens Den grimme ælling samt den bibelske
fortælling om Zakæus.

Klassetrin
Fag
Dato
Sted
Varighed
Område

OM AT SÆTTE ORD PÅ HÅBET
Alle kender udtrykket: ”Man har da lov at håbe!”. Når man håber noget, bringer man
fremtiden ind i nutiden. Hvad vil det sige at håbe, og hvad er håb i religiøs forstand.

4. - 6. klasse
Dansk og kristendomskundskab
Torsdag den 18. november 2021 kl. 9.15 og kl. 11.15
Vor Frue Kirke, Aalborg
60 minutter
Livsfilosofi og etik

Med udgangspunkt i fortællingen om Den fortabte søn arbejdes der med begrebet håb.
Elevernes egne forestillinger om, hvad man kan håbe på udfordres ved hjælp af en
billedaktivitet.
Materialet hentes på: haabe.dk og indholder oplæg om Den fortabte søn,
powerpoint og materialer til print samt intro til læreren.
Materialet tilbydes i tilpasset form til indskoling og udskoling - se under disse.
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Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Område

4. -6. klasse
Kristendomskundskab
1 - 2 lektioner
Hele året via haabe.dk
Bibelske fortællinger
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Menneskesønnens sidste dage
De 30 sølvmønter vejer tungt i bæltet, da Judas kysser ”ham” på
kinden.

Golgatabjerget, hvor smeden venter med naglerne til hænder og
fødder.

Peter græder da han for tredje gang benægter at kende ”ham”, nøjagtig
som ”han” havde sagt under det sidste måltid.

Menneskesønnen, der 30 år tidligere blev født i en stald, hænger på
korset og forstår ikke hvorfor hans far har forladt ham.

Budbringeren vandrer frem og tilbage fra Herodes til (Pontius) Pilatus,
der er kommet i en politisk kattepine og til sidst må give efter.
Josef Kajfa beslutter at menneskesønnen selv skal bære korset til

Seks timer senere lægger han sit liv i sin fars hænder og fortællingen
om menneskesønnen slutter, da han udånder på korset… Eller gør den?

Den lille prins / Stine Michel
Tre af landets bedste teaterfortællere er gået
sammen om at fortælle den intense fortælling om
menneskesønnens sidste dage for over 2000 år siden –
de dage som forandrede verden for altid.
Det er en fortælling om kærlighed, forræderi, tilgivelse,
angst og ikke mindst om at være menneske med alt,
hvad det indebærer på godt og ondt og om at møde
smerte, sorg og ondskab med kærlighed.
Vi hører hele den intense historie om de sidste timer
og får samtidig flashbacks til en krybbe 30 år tidligere,
lignelser, taler og fortællinger om at finde det bedste
frem i os selv – også i livets sværeste stunder.

MEDVIRKENDE
André Andersen (André Andersen SOLO)
Pernille Stockfleth (Levende fortællinger)
Aske Ebbesen (Sporenstregs)

Klassetrin
Fag
Varighed
Dato
Sted
Områder
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EN MUSIKFORTÆLLING OM LIVSVISDOM
FRIT EFTER ANTONIE DE SAINT-EXUPÉRY
Den lille prins er et eventyr og en eviggyldig fortælling. En pilot forulykker
i en ørken. En dag møder han en lille dreng, der med sin ukuelighed bliver
ved med at spørge, til han får et svar. Hvordan tæmmer man en ræv?
Hvorfor drikker drankeren? Hvordan kan man eje stjernerne? Den lille prins
undrer sig. Piloten kommer til at holde meget af sin nye ven, men en dag må
han som alle andre mennesker sige farvel til den, han holder allermest af.
Der medfølger i forbindelse med booking et kortfattet
undervisningsmateriale til forestillingen.
Klassetrin
Fag
Varighed
Dato
Sted
Område

4. - 6. klasse
Dansk, musik og kristendomskundskab
60 minutter
Fredag den 22. april 2022 kl. 9.15 og 11.15
Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4
Livsfilosofi og etik

5.-6. klasse
Kristendomskundskab
50 minutter
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 9.15 og 11.15
Vor Frue Kirke, Aalborg
Kristendom og bibelske fortællinger
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Josef og hans brødre /
Klezmerduo

Josef og hans brødre handler om at vælge at få det bedste ud
af en håbløs situation, som man er havnet i. En fortælling om
tro, men også om kærlighed, misundelse, ondskab, tillid og ikke
mindst tilgivelse.
Klezmerduo har med stor succes spillet for mere end 50.000
skolebørn. Erfaringerne fra skolekoncerterne er omsat til
kirkelige sammenhænge, hvor Klezmerduo tilbyder intense
fortællekoncerter, der taler til alle generationer.
Med udgangspunkt i Det Gamle Testamente inviterer
Klezmerduo børn og voksne til et anderledes og spændende
møde med nogle af de store fortællinger.
Ann-Mai-Britt Fjord er kendt for sit levende og billedrige sprog,
og hun formidler historierne i en ramme af stemningsfuld og
festlig jødisk klezmermusik. Musikken spilles på sopransaxofon
og harmonika og gamle traditionelle instrumenter som skalmeje,
trommer, zimbalom, trehulsfløjte og jødeharpe. Undervejs
lægges der op til fællessang, klap og måske også dans.

Klassetrin
Fag
Varighed
Dato
Sted
Områder
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4. - 6. klasse
Musik og kristendomskundskab
50 min
Tirsdag den 2. november 2021 kl. 9.15 og kl. 11.15
Vor Frue Kirke, Aalborg
Bibelske fortællinger,livsfilosofi og etik
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Skaberværker - byens små mirakler
I samarbejde med billedkunstner Hanne Skjold Knudsen og Børns
møde med kunsten (BMMK) udbydes en kreativ workshop under åben
himmel i skolens nærområde og et tilhørende undervisningsforløb
som forberedelse til workshoppen.
“Når vi føler en forbundethed til noget eller nogen, opstår der
opmærksomhed, forståelse og omsorg for det eller den andens behov.
Denne forbundethed, eller ligefrem slægtskab, er essensen i
Skaberværker - byens små mirakler. Projektet tager afsæt i at se det
store i det små, og registrere oversete skønheder som kan findes
overalt. F.eks. små planter i sprækker, en fjer på flisen, en smuk sten.
Gennem en kunstnerisk tilgang, hvor eleverne fotodokumenterer
og bruger soklen og rammen til at ophøje det, de finder til noget
enestående og særligt (og her sender vi Den lille Prins, rosen og
ræven en tanke), vil vi dykke ned i store begreber som det skabte,
biodiversitet, alt levendes forbundethed og afhængighed af hinanden,
varsomhed, empati og sensitivitet.”
Citat: Billedkunstner Hanne Skjold Knudsen.

religiøse og poetiske sprog benytter sig af billed- og symbolsprog.
I undervisningsforløbet skal eleverne arbejde med billedsproget, der
knytter sig til alle vore sanser: lyde, farver, duft og smag.
Billedkunstner Hanne Skjold Knudsen møder eleverne på skolen.
Eleverne bevæger sig ud i lokalområdet i grupper. Her skal de finde
små, oversete skaberværker. Det de finder, registreres, navngives
og fotograferes. Klassens fundne skaberværker samles nu til en
fotocollage, der efterfølgende trykkes som plakat.
Projektet afsluttes med, at de deltagende skolers plakater udstilles.

Projektet tager udgangspunkt i gamle og nye salmer, der temamæssigt
indeholder en glæde og en undren over skaberværket. Salmernes

Klassetrin
Fag
Udbydes
Lektioner
Områder
Info

4. - 6. klasse
Billedkunst, dansk og kristendomskundskab
Tirsdag, onsdag, torsdag i uge 35, 36 og 37 2021
4 lektioner + workshop kl. 9.00 - 13.00
Kristendom, livsfilosofi og etik
Da dele af workshoppen foregår udenfor,
skal eleverne medbringe tøj, der passer til vejret
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Martin - munk og mand
I 2017 var det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på døren 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 en af skoletjenestens konsulenter med på en rejse gennem Luthers liv og
tanker. Der tages udgangspunkt i det 5 meter lange Lutherfortælletæppe, suppleret med
stjerneløb og opgaver tilpasset klassetrinnet.
Tilbuddet udbydes også i tilpasset form til 8.-10. klassetrin - se under udskoling.

Klassetrin
Fag
Sted
Varighed
Område
Kan bookes
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4. - 6. klasse
Kristendomskundskab og historie
Lokalt på skolen. 2 klasser pr. dag
90 minutter
Kristendom
Uge 39 2021
Mandag den 27. september 2021
Tirsdag den 28. september 2021
Onsdag den 29. september 2021
Torsdag den 30. september 2021
Fredag den 1. oktober 2021
Uge 2 2022
Mandag den 10. januar 2022
Tirsdag den 11. januar 2022
Onsdag den 12. januar 2022
Torsdag den 13. januar 2022
Fredag den 14. januar 2022

MELLEMTRIN

Mandag i Budolfi
LÆR AALBORG STIFTS
DOMKIRKE AT KENDE
Med udgangspunkt i en kort fortælling om Budolfi Kirkes
historie sendes eleverne på et oplevelsesløb rundt i
kirkens fantastiske rum, hvor de på forskellig vis får øje
på bygningen og de fortællinger den rummer. Besøget i
domkirken er en blanding af fortælling, på jagt i kirken og
opgaver.

Klassetrin
Fag
Varighed
Område
Sted
Dato

Tilbuddet udbydes også til 3. kl.
- se under indskoling.

4. klasse
Kristendomskundskab
75 minutter, én klasse pr. dag
Kristendom
Budolfi kirke, Budolfi plads
Mandag den 17. januar 2022 kl. 9.15
Mandag den 31. januar 2022 kl. 9.15
Mandag den 7. februar 2022 kl. 9.15
Mandag den 14. februar 2022 kl. 9.15
Mandag den 14. marts 2022 kl. 9.15
Mandag den 21. marts 2022 kl. 9.15

Via Dolorosa
Tag med på en aktiv påskevandring med fokus på begivenhederne fra Jesus
tilfangetagelse i Getsemane Have til domfældelsen og fra Peters svigt til
korsfæstelsen.
Fra kirken begiver eleverne sig ud på en vandring, hvor forskellige stationer
besøges og eleverne deltager aktivt i fortællingen.
I god tid inden vandringerne får de tilmeldte klasser tilsendt et kort
undervisningsoplæg med roller, replikker og baggrundsmateriale om
påsken.
2 klasser deltager i hver vandring. Vi begynder og slutter påskefortællingen
i kirken.

Klassetrin
Område
Sted og dato

4.-5. klasse
Bibelske fortællinger
Vor Frue Kirke, Aalborg:
Mandag den 28. marts 2022 kl. 9.15 og kl. 11.15
Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 9.15 og kl. 11.15
Torsdag den 31 marts 2022 kl. 9.15 og kl. 11.15
Nibe Kirke:
Fredag den 1. april 2022 kl. 9.15 og kl. 11.15
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Omkring bålet - samtaler om livet og døden
WORKSHOP I SAMARBEJDE MED KUNSTEN
Workshoppen Omkring bålet, det smukke og poetiske ved livet
og døden, udfolder sig på museet, på kirkegården og i naturen.
Workshoppen afdramatiserer kirkegården som et trist og uhyggeligt
sted og sætter i stedet fokus på kirkegården, som et sted at mindes
det levede liv; et roligt og smukt helle i byens larm. På museet vil der
være samtaler omkring kunstværker, der på hver sin måde behandler
emnerne liv og død.
Omkring bålet fortsætter snakken under en workshop hvor eleverne
udtrykker sig kunstnerisk.

DAGENS FORLØB:
Kl. 09:00-10:00 Introduktion til workshoppens forløb + besøg i
udstillingerne.
Fokus: Værker, som omkredser liv og død, dels af nulevende
kunstnere og dels af kunstnere, som skabte værker i en anden tid.
Kl. 10:00-11:00 Besøg på Almen Kirkegård
Fokus: Kirkegården som rum for minder, eftertanke og fordybelse.
Mindet om dem, der er borte, glæden ved nuet og livet. Kirkegården
som en ressource i byrummet.
Kl. 11:00-11:30 Gåtur tilbage til Kunsten + frokostpause - madpakke og
drikkevarer medbringes og indtages udendørs.
Kl. 11:30-12:45 Workshop – Ceremoni omkring bålet.
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Workshop 1: For evigt at forgå. Eleverne skriver alle på hver deres
stykke papir en tekst, som er personlig, og som refererer ind til
dem selv. Papiret antændes i bålet, og det brændes ud i en lille
metalspand, på en sådan måde, at resterne, asken, efterfølgende kan
samles op i en lille beholder.
Workshop 2: For evigt at opstå. Eleverne laver et aftryk af deres
lillefinger, ved at stikke hele fingeren ned i en lerklump, sådan at de
laver et hul, der efterfølgende kan laves en afstøbning i. Derefter
smeltes tin over bålet, som alle får hældt i deres form.
Kl. 12:45-13:00 Afslutning
Arrangementet udbydes også tilrettet til 8. + 9. klassetrin - se under
udskolingen.

Klassetrin
Dato

Områder
Info

6. klasse
Tirsdag den 7. september 2021 kl. 9.00 - 13.00
Tirsdag den 14. september 2021 kl. 9.00 - 13.00
Tirsdag den 21. september 2021 kl. 9.00 - 13.00
Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 9.00 - 13.00
Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 9.00 - 13.00
Livsfilosofi og etik
Klasserne møder op på museets forplads, hvor en
kunstformidler vil tage imod dem.
Workshoppen foregår udenfor. Husk derfor
fornuftigt, varmt overtøj
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Påskedugen

Salmesang: Kirkeåret

Via Dolorosa betyder smertens vej og er en vej i Jerusalems gamle
bydel. Traditionen anser Via Dolorosa som den rute Jesus gik på
vejen til sin korsfæstelse - fra Pilatus til Golgata.

En årligt tilbagevendende begivenhed for skolerne i Aalborg kommune. De
tilmeldte klasser arbejder ud fra et let tilgængeligt materiale (oplæg, tekster,
noder, MP-3 filer) med en række salmer - både gamle og nye.
Materialet sendes til skolerne ca. 5 - 6 uger før afviklingen i én af de tre kirker,
hvor alle synger salmerne sammen med et velspillende rytmisk band bestående
af: Johannes Aaen Jensen, Line Mortensen, Kristian Djernes, Rasmus Jørløv og
Mikkel Zakariasen.
Salmesangsprojektet 2022 har kirkeåret som tema.

Klassetrin
Område

4. - 6. klasse
Kristendom

Tid og sted

Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 10.00 i Hals Kirke
Onsdag den 4. maj 2022 kl. 10.00 i Vor Frue Kirke
Torsdag den 5. maj 2022 kl. 10.00 i Nibe Kirke

Med påskedugen er det muligt at ”gå” ad Via Dolorosa og opleve
påskeberetningens drama fra Palmesøndag til Påskemorgen.
Man bevæger sig på palmegrene, igennem sand, over bordet hvor
Jesus spiste sit sidste måltid med disciplene, videre til Getsemane
have, er tæt på tilfangetagelsen, afstraffelsen, på Via Dolorosa, og
i korsets skygge udtrykkes vejen ind i mørket og siden, efter det
totale mørke, et møde med opstandelsen påskemorgen.

Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune har hos
konfirmandcenter.dk indkøbt et eksemplar af den 22 meter lange
og 1 meter brede påskedug, som skolerne er velkomne til at låne i
forbindelse med påsken som tema.
Kontakt konsulenterne og hør nærmere, hvis du er interesseret i at
låne dugen, der er lavet af kraftig vinylplast og kan tåle at blive gået
på og lavet aktiviteter på.
Kontakt Skoletjenestens konsulenter for at låne

Udlån af dragter
DRAGTER TIL KRYBBESPIL
Skal klassen opføre årets krybbespil? Så har vi 2 komplette sæt dragter til
krybbespillet.
Det er alt fra dragter til Josef og Maria, hyrderne, og til de hellige tre konger, engle
og får, krybbe og den nyfødte. Det er gratis at låne dragterne. Låneperioden er
dog begrænset til 3-4 dage, så flest mulige kan få glæde af dragterne.
Dragterne skal hentes OG afleveres i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, Aalborg
med mindre andet aftales. Kontakt konsulenterne for aftale om lån.
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Størrelser

str. 6 - 8 år og str. 9 - 11 år
Hvert sæt består af 25 dragter +
krybbe + tekstforslag til krybbespil.

B e sti l l i n g o g b o o k i n g vi a w w w. s ko l e - k i r ke - a a l b o rg .d k

41

Kirken i nye klæder
Martin Luthers tanker og forståelse af kristendommen fik stor betydning for den historiske
udvikling i Danmark.
Undervisningsmaterialet Kirken i nye klæder er et let tilgængeligt materiale om de forandringer
reformationen førte med sig, da den nåede Danmark. Forskelle mellem katolicisme og
protestantisme beskrives kort.
Brug materialet som et oplæg til arbejdet med en spændende periode i dansk kirkehistorie.
Materialet indeholder baggrundsviden, facts, elevopgaver.
Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Område

Udskoling
UNDERVISNINGSMATERIALER

KULTUROPLEVELSER
OG VÆRKSTEDER

43

KIRKEN I NYE KLÆDER

47

OMKRING BÅLET

43

VÆ R D I S P I L

48

E S B J E R G E VA N G E L I E T

44

HÅB

49

U N D E R H U D E N / T E AT E R M Æ R K VÆ R K

44

ONDSK AB

50

I AL EVIGHED / CARTE BL ANCHE

51

SOM BRØDRE

52

MARTIN - MUNK OG MAND

53

FOR KLOG TIL TRO

54

PÅ S K E D U G E N

42

U D S KO L I N G

8. - 10. klasse
Kristendomskundskab, historie
2 - 4 lektioner
Hele året
Kristendom

Værdispil
Værdispil for ældste klassetrin er et spil om, hvilke værdier du selv har - og hvilke værdier
du tror, andre har.
Ud fra de medfølgende spørgsmål satser du på hvilke værdier, du tror dine medspillere
har. Spillet lægger op til diskussion af, hvad der har betydning i vores liv. Der tages
udgangspunkt i situationer, som er genkendelige for eleverne.
Klassetrin
Fag
Udbydes
Lektioner
Område

8. - 10. klasse		
Kristendomskundskab
Hele året
1 - 3 lektioner		
Livsfilosofi og etik
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Håb
OM AT SÆTTE ORD PÅ HÅBET
Alle kender udtrykket: ”Man har da lov at håbe!”. Når man håber noget bringer man fremtiden ind
i nutiden. Hvad vil det sige at håbe - og hvad er håb i religiøs forstand.
I materialet til udskolingen skal eleverne arbejde med to sangtekster - hhv. Jakob Knudsens Se, nu
stiger solen og Håb skrevet af Lau Højen fra Carpark North i 2017. Derefter skal der arbejdes med
begreber som opstandelse og evighedsforventning.
Materialet hentes på: haabe.dk
Materialet tilbydes i tilpasset form til indskoling og mellemtrin - se under disse.

Ondskab

Klassetrin
Fag
Lektioner
Udbydes
Områder

8. - 10. klasse			
Kristendomskundskab
2 - 3 lektioner
Hele året via haabe.dk
Livsfilosofi og etik, kristendom

ET DIALOGSPIL OM DET ONDE
Hvorfor er der så meget ondt i verden? Hvor kommer det onde fra?
Er mennesket ondt?
De tre spørgsmål er alle fundamentale eksistentielle spørgsmål, som
vi som mennesker på forskellig vis, afhængig af alder og livssituation,
stiller os selv. Ondskabens mange ansigter møder vi igen og igen, når
vi tænder for nyhederne på TV, surfer rundt på nyhedssiderne på

nettet eller åbner avisen, hvor fortællinger om ulykker, krig, vold og
menneskelig fornedrelse fylder. Begrebet ondskab er på den måde
blevet en uomgængelig del af vores hverdag.
Spillet kan anvendes på flere måder, afhængig af den tid der afsættes
til temaet ondskab.
Der kan downloades: Spilleplader, spilleregler, lærerhæfte samt
elevhæfte med opgaver.

Klassetrin
Fag

8. - 10. klasse		
Kristendomskundskab, samfundsfag

Udbydes
Områder

Hele året da spillet kan downloades som PDF-filer direkte fra hjemmesiden: skole-kirke-aalborg.dk
Livsfilosofi og etik, kristendom
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Omkring bålet - samtaler om livet og døden
WORKSHOP I SAMARBEJDE MED KUNSTEN
Workshoppen Omkring bålet, det smukke og poetiske ved livet
og døden, udfolder sig på museet, på kirkegården og i naturen.
Workshoppen afdramatiserer kirkegården som et trist og uhyggeligt
sted og sætter i stedet fokus på kirkegården, som et sted at mindes
det levede liv; et roligt og smukt helle i byens larm. På museet vil der
være samtaler omkring kunstværker, der på hver sin måde behandler
emnerne liv og død.
Omkring bålet fortsætter snakken under en workshop hvor eleverne
udtrykker sig kunstnerisk.

DAGENS FORLØB:
Kl. 09:00-10:00 Introduktion til workshoppens forløb + besøg i
udstillingerne.
Fokus: Værker, som omkredser liv og død, dels af nulevende
kunstnere og dels af kunstnere, som skabte værker i en anden tid.
Kl. 10:00-11:00 Besøg på Almen Kirkegård
Fokus: Kirkegården som rum for minder, eftertanke og fordybelse.
Mindet om dem, der er borte, glæden ved nuet og livet. Kirkegården
som en ressource i byrummet.
Kl. 11:00-11:30 Gåtur tilbage til Kunsten + frokostpause - madpakke og
drikkevarer medbringes og indtages udendørs.
Kl. 11:30-12:45 Workshop – Ceremoni omkring bålet.
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Workshop 1: For evigt at forgå. Eleverne skriver alle på hver deres
stykke papir en tekst, som er personlig, og som refererer ind til
dem selv. Papiret antændes i bålet, og det brændes ud i en lille
metalspand, på en sådan måde, at resterne, asken, efterfølgende kan
samles op i en lille beholder.
Workshop 2: For evigt at opstå. Eleverne laver et aftryk af deres
lillefinger, ved at stikke hele fingeren ned i en lerklump, sådan at de
laver et hul, der efterfølgende kan laves en afstøbning i. Derefter
smeltes tin over bålet, som alle får hældt i deres form.
Kl. 12:45-13:00 Afslutning
Arrangementet udbydes også tilrettet til 6. klassetrin - se under
mellemtrinet.
Klassetrin
Fag
Dato

Område
Info

8. og 9. klasse
Kristendomskundskab
Tirsdag den 7. september 2021 kl. 9:00 - 13.00
Tirsdag den 14. september 2021 kl. .9.00 - 13.00
Tirsdag den 21. september 2021 kl. 9.00 - 13.00
Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 9.00 - 13.00
Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 9.00 - 13.00
Livsfilosofi og etik
Klasserne møder op på museets forplads, hvor en
kunstformidler vil tage imod dem.
Workshoppen foregår udenfor. Husk derfor
fornuftigt, varmt overtøj
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Esbjergevangeliet

Under huden / Teater Mærkværk

Skoletjenestens gengivelse af Esbjergevangeliet
billedkunstneren Erik Hagens fantastiske billedværk,
kan igen i skoleåret 2021-22 komme på besøg på din
skole.

I Danmark har vi næsten ingen rituelle handlinger forbundet med
døden ud over Folkekirkens bisættelser og begravelser. Vi har
ingen sørgeperiode, ingen sorte hatte og knapt et sprog. Intet der
fortæller, at her er et menneske i sorg. “Jeg kondolerer” er ofte
det tætteste, vi kommer på at tale sammen. Døden er et tabu, og
sorgen skal vi helst komme hurtigt over, så vi kan komme videre.
Men døden er en del af livet og sorgen en proces, der forandrer
én for altid.

Skoletjenesten stiller værket op på skolen i minimum
2 dage, og sammen aftaler vi hvilke klasser, der skal
deltage i det 90 min. lange undervisningsforløb ved
skoletjenestens konsulenter.
Der skal minimum være 4 tilmeldte klasser over 2
dage - bemærk at tilbuddet også udbydes i tilpasset form
til mellemtrin og indskoling - se under disse.
Hvis du vil arbejde med Esbjergevangeliet uden
det fysiske tæppe, findes der et online materiale,
som giver masser af ideer til, hvordan man kan
arbejde med tæppet i forskellige sammenhænge.
Dette materiale er velegnet, hvis du vil arbejde med
Esbjergevangeliet uden det fysiske tæppe.
Kontakt skoletjenestens konsulenter for adgang til det
digitale materiale.
Klassetrin
Fag
Kan bookes
Varighed
Områder:
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8. - 10. klasse
Kristendomskundskab, dansk, 		
billedkunst, samfundsfag
Uge 43 - 44 (2021) samt uge 10 (2022)
90 min. pr. klasse ved besøg på skolen
Bibelske fortællinger, kristendom, 		
livsfilosofi og etik
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Under huden følger tre venner, som får døden, sorgen og savnet
tæt ind på livet, da Freja mister sin mor. Vi kommer ind under
huden på de unge og de voksne omkring dem og bliver klogere
på, hvordan vi kan handle over for en elev, et familiemedlem eller
en ven i sorg.
Under huden vil have os til at være sammen og række ud, når
nogen dør.
Forud for teaterbesøget modtager tilmeldte klasser et kort
undervisningsmateriale, der behandler sorg som grundvilkår i
menneskelivet.

Klassetrin
Fag
Dato
Varighed
Sted
Område

8. - 10. klasse
Kristendomskundskab
Mandag den 4. oktober 2021 kl. 10.00 og kl. 12.00
60 minutter
Teater Nordkraft
Livsfilosofi og etik
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I al evighed / Carte Blanche

Som brødre

Carte Blanches forestilling I al evighed tager udgangspunkt i
K. E. Løgstrups berømte citat om, at vi alle holder hinandens liv i
hænderne. Ud fra citatet har teatergruppen skabt en forestilling,
der indbyder unge og voksne til at udforske livets helt store
spørgsmål.

Mor, Baba, storebror og lillebror - en lykkelig familie
på fire. Familien flytter til forstaden og inviterer vejens
beboere på hjemmelavet risgryde og hygge.

I kirkens intime rum skaber skuespillerne en tankevækkende
forestilling, hvor publikum sammen med skuespillerne kan
udforske kirkens fysiske rum såvel som dens eksistentielle
grundfortælling.
Carte Blanche om forestillingen:
“Kirken er et rum, der er skabt til fordybelse og eftertanke – begge
dele noget, som vi ofte savner i hverdagen.
Derfor er kirkerummet det perfekte sted til at skabe en forestilling,
der giver publikum mulighed for at blive klogere på sig selv og
hinanden. Vi skaber et fredfyldt helle, hvor vi gennem fortælling og
handling giver dig et helt nyt syn på kirkerummet – og måske også
på dig selv”
Der fremsendes undervisningsmateriale.

Klassetrin
Fag
Dato
Varighed
Sted
Område
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8. - 9. klasse
Kristendomskundskab
Mandag den 24. januar 2022 kl. 10.00 og kl. 12.00
60 minutter
Vor Frelsers Kirke, Annebergvej, Aalborg
Livsfilosofi og etik
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Udadtil stråler familielivet af varme og evig lykke, men på
den anden side af de nedrullede persienner eksisterer
en anden verden. En verden hvor Baba er konge, og
forsøger at kontrollere alt. Når kongen er utilfreds med
sine sønner, gentager han med jævne mellemrum, at det
var en fejl de blev født. De to brødre driver længere og
længere væk fra hinanden imod hver deres fællesskab,
som giver dem det, de mangler i livet - kærlighed og
anerkendelse.
Som Brødre er en nyskrevet poetisk forestilling om to
brødres kamp for at finde fodfæste i en splittet tilværelse
mellem to kulturer, og om hvordan man kan bibeholde et
broderskab, når gadens fristelser får fatale konsekvenser.
Som Brødre er skabt ud fra digtsamlingen Kongen leve,
som er skrevet gennem de seneste fire år af Alexander
Mayah Larsen, afgangsstuderende i Skuespil fra Den
Danske Scenekunstskole København.
Forud for forestillingen modtager tilmeldte klasser et kort
undervisningsmateriale, hvor uddrag fra digtsamlingen
indgår.

Klassetrin
Fag
Varighed
Dato
Sted
Områder

8.-10. klasse
Kristendomskundskab, dansk
75 minutter
Torsdag den 7. april 2022 kl. 10.00 og kl. 13.00
Teater Nordkraft
Livsfilosofi og etik, ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser
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Martin - munk og mand
I 2017 var det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på døren 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 en af skoletjenestens konsulenter med på en rejse gennem Luthers liv og
tanker. Der tages udgangspunkt i det 5 meter lange Lutherfortælletæppe, suppleret med
stjerneløb og opgaver tilpasset klassetrinnet.
Tilbuddet udbydes også i tilpasset form til 4. - 6. klassetrin - se under mellemtrin.
Klassetrin
Fag
Sted
Varighed
Område

8. - 10. klasse
Kristendomskundskab og historie
Lokalt på skolen. Max 2 klasser pr. dag
90 minutter
Kristendom

Kan bookes

Uge 39 2021
Mandag den 27. september 2021
Tirsdag den 28. september 2021
Onsdag den 29. september 2021
Torsdag den 30. september 2021
Fredag den 1. oktober 2021
Uge 2 2022
Mandag den 10. januar 2022
Tirsdag den 11. januar 2022
Onsdag den 12. januar 2022
Torsdag den 13. januar 2022
Fredag den 14. januar 2022
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For klog til tro
KAN MAN BLIVE FOR KLOG TIL AT TRO PÅ NOGET?
Konflikten mellem tro og viden kan fylde meget for børn og især
unge.
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. Eleverne skal i løbet af projektdagen
opleve eksempler på, at de to tilgange tilsammen kan give en
rigere og mere nuanceret beskrivelse af et emne, end hvis man blot
benyttede en enkelt tilgang.
Eleverne vil opleve en skuespiller fremføre en dramatisk monolog
over Peter Seebergs novelle Patienten.
De får et naturvidenskabeligt oplæg, hvor de møder en lektor i kemi,
der anskueliggør videnskabens grundlæggende forudsætninger.
Eleverne skal herefter selv aktivt deltage i følgende 3 workshops:
Kreativt værksted, filosofisk samtalesalon og eksistentiel samtale
med en præst.

Klassetrin
Fag
Sted
Varighed
Dato

Info

Tilmelding
Områder

9. og 10. klasse
Kristendomskundskab
Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, Aalborg
4 timer
Mandag den 21. september 2021 kl. 9.15 - 13.15
Tirsdag den 22. september 2021 kl. 9.15 - 13.15
Onsdag den 23. september 2021 kl. 9.15 - 13.15
Torsdag den 24. september 2021 kl. 9.15 - 13.15
Dette projekt udbydes til alle skoler i Aalborg Stift.
Der kan tilmeldes én klasse fra hver skole.
Tilmeldte skoler modtager undervisningsmateriale,
der kan benyttes som forberedelse eller opfølgning 		
på eventet.
Skole-kirke-aalborg.dk senest den 6. september 2021
Livsfilosofi og etik og kristendom
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Påskedugen
Via Dolorosa betyder smertens vej og er en vej i Jerusalems gamle
bydel. Traditionen anser Via Dolorosa som den rute Jesus gik på
vejen til sin korsfæstelse - fra Pilatus til Golgata.
Med påskedugen er det muligt at ”gå” ad Via Dolorosa og opleve
påskeberetningens drama fra Palmesøndag til Påskemorgen.
Man bevæger sig på palmegrene, igennem sand, over bordet hvor
Jesus spiste sit sidste måltid med disciplene, videre til Getsemane
have, er tæt på tilfangetagelsen, afstraffelsen, på Via Dolorosa, og
i korsets skygge udtrykkes vejen ind i mørket og siden, efter det
totale mørke, et møde med opstandelsen påskemorgen.

Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune har hos
Konfirmandcenter.dk indkøbt et eksemplar af den 22 meter lange og 1
meter brede påskedug, som skolerne er velkomne til at låne i forbindelse
med påsken som tema.
Kontakt konsulenterne og hør nærmere, hvis du er interesseret i at låne
dugen, der er lavet af kraftig vinylplast og kan tåle at blive gået på og
lavet aktiviteter på.

Udlån

Kontakt Skoletjenestens konsulenter for at låne

Inspiration
HJEMMESIDER MED INSPIRATION TIL UNDERVISNINGEN
Kontakt konsulenterne for adgang til de sider der kræver login og adganskode
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HA ABE.DK

i n d s ko l i n g , m e l l e mt r i n o g u d s ko l i n g

E S B J E R G E VA N G E L I E T. D K

i n d s ko l i n g , m e l l e mt r i n o g u d s ko l i n g

R E- F O R M AT I O N . D K

m e l l e mt r i n

G Å R D E T H E L E A D H E LV E D E T I L . D K

u d s ko l i n g

KIRKETOUR.DK

m e l l e mt r i n
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S KO L E TJ E N E S T E N S
KO N S U L E N T E R

Inge Dalum Falkesgaard
23 46 76 00
idf@km.dk

Gammel Torv 4
9000 Aalborg

Christine Holm Clayton

w w w.skole-kirke-aalborg.dk

60 69 90 36

facebook.com/fst.aalborg

chhc@km.dk

