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TILBUD TIL ALLE SKOLER
I HEDENSTED KOMMUNE
SKOLEÅRET 2021-22



SKOLE-KIRKE HEDENSTED
Skole-kirke-samarbejdet i Hedensted Kommune tilbyder alle kommunens 
skoler undervisningsforløb og projekter på områder, hvor skole og kirke har 
fælles temaer og berøringsflader. Tilbuddene er gratis og kan indpasses i den 
daglige undervisning eller anvendes på temadage og i projektuger. Alle un-
dervisningsmaterialer er fremstillet i overensstemmelse med Fælles Mål. Sko-
le-kirke-samarbejdet er en del af det landsdækkende netværk af folkekirkelige 
skoletjenester, som sammen producerer og udvikler undervisningsmateriale. 

I folderen for skoleåret 2021-22 vil du finde en blanding af nye tilbud og gode 
gengangere. Indskolingen får fx nu mulighed for at beskæftige sig med mon-
stre, mellemtrinnet kan arbejde med spor efter et liv, og udskolingen kan gå i 
dybden med de bibelske fortællinger, som ligger til grund for de meget omdis-
kuterede fotos af Jim Lyngvild, som har været udstillet i Faaborg Kirke. 

TILMELDING OG BESTILLING
Du kan bestille materiale og tilmelde dig og din klasse til et projekt ved at be-
nytte de links til tilmelding og bestilling, som ligger på hjemmesiden. 

https://www.skole-kirke-hedensted.dk/

Materialet bliver bragt ud med CPU. 

Du er også velkommen til at sende en mail eller ringe. 
Mail: kirs0521@hedskole.dk | Telefon: 29 32 00 22

Med venlig hilsen 
Kirsten Østergaard

I folderen vIl du kunne læse om:

Alle årgAnge

• esbjergevAngelIet 

IndskolIng

• HvAd lAver præsten?
• monstre på spIl

• mAtemAtIk I kIrken

• sorg og lIvsmod

IndskolIng og  mellemtrIn

• 1.-4. klAsse - julekAlender 
• 3.-4. klAsse - HøjtId

mellemtrIn

• regnbuen

• 4. klAsser - sAlmesAngsprojekt

• 5. klAsser - syng med IngemAnn

• spor efter et lIv

udskolIng

• med kIerkegAArd på some

• de 7 dødssynder

• jesus og lyngvIld

!
Tjek hjemmesiden 
for mange andre 

projekter, som også 
kan bestilles.



FOR ALLE ÅRGANGE
ESBJERG-EVANGELIET
Nutidens bibelske tegneserie...

Projektet indeholder
Rundvisning i Esbjerg-Evangeliet i perioden 
august-december, adgang til hjemmeside

Beskrivelse
I perioden fra august til december har dine elever mu-
lighed for at få en fortællende rundvisning i et 11 meter 
langt billedtæppe hjemme på skolen. 

Billedet er en gengivelse af det vægmaleri, Esbjerg-Evan-
geliet, som Erik Hagens har malet på en væg i Esbjerg, og 
som er en moderne fortolkning af Bibelens fortællinger 
fra Det gamle til Det nye Testamente. 

I forbindelse med rundvisningen skal eleverne også selv 
gå på opdagelse i billedets mange motiver og historier.

Ved tilmelding følger der adgang til en hjemmeside med 
en digital udgave af billedtæppet. Her kan eleverne efter 
rundvisningen forsætte udforskningen og zoome ind på 
alle detaljer. Hjemmesiden indeholder også lærermate-
riale samt elevopgaver til udvalgte motiver og rummer 
materiale til alle trin.

Fag
Kristendomskundskab

Varighed
Rundvisning på 60 min. Mulighed for at arbejde videre 
på tilhørende hjemmeside: 2-6 lektioner.

Praktisk
Tilmelding til rundvisning foretages elektronisk på 
hjemmesiden: https://www.skole-kirke-hedensted.dk/

Tæppet kræver et rum på 11 meter, fx en aula, gymna-
stiksal, bibliotek el. lign. 

Vi tager gerne tage flere klasser/rundvisninger på sam-
me dag. 

Udsnit af EsbjergEvangeliet malet af Erik Hagens



Beskrivelse
Hvad skal en præst egentlig tro og vide om Gud og Jesus? 
Hvor tit har præsten kjole på? Hvad laver præsten, når 
han eller hun ikke har præstekjolen på?

Dette miniprojekt består af et besøg i den lokale kirke. 
Her ser eleverne, hvordan kirken er indrettet, og de 
hører om de arbejdsopgaver, som præsten har, og som 
knytter sig til døbefont, alter og prædikestol.

  

INDSKOLING
HVAD LAVER PRÆSTEN?
Om præstens job og med kig til andre erhverv

Projektet indeholder
Kirkebesøg, lærermateriale, opgavehæfte til eleverne. 
Opgavehæfter udleveres ved kirkebesøget

I kirken vil præsten også fortælle om dåb og nadver og 
give en forklaring på, hvorfor præsten hælder vand på 
dåbsbarnet. 

Som afslutning på kirkebesøget får alle elever et hæfte 
med hjem til klassen. Hæftet giver mulighed for at lave 
en lille fagbog om præstens job og kirkens indretning. 

I hæftet lægges der op til, at eleverne tager et udkig til 
andre erhverv, og at de reflekterer over egne drømme til 
et spændende job, forskellige livsformer og det gode liv. 

Fag
Kristendomskundskab og Uddannelse og job

Varighed
2-5 lektioner, incl. kirkebesøg på ca. en lektion

Praktisk
Tilmelding til projektet foretages elektronisk på hjem-
mesiden: https://www.skole-kirke-hedensted.dk/

Ved ønske om kirkebesøg opretter jeg gerne kontakten 
til den lokale præst. 

Illustration: Birgitte Ahlmann



Beskrivelse
Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde!

Eleverne stifter i dette projekt bekendtskab med monstre 
fra Bibelen, den nordiske mytologi og den danske folke-
tro, og de får et indblik i, at mennesker på tværs af religi-
on og kultur altid har skabt fortællinger om monstre for 
at kunne forstå den verden, som de selv er en del af.

Forfatter Morten Dürr har til projektet skrevet oplæs-
ningsbogen: Felix og Monstrene. Gennem fortællin-
gen, illustrationer og et nykomponeret lydspor møder 
eleverne sammen med de to børn Felix og Anna forskel-
lige monstre, som de efterfølgende arbejder videre med 
gennem leg, bevægelse og medfølgende faktakort. 

I forlængelse af projektet er der mulighed for et kirkebe-
søg, hvor eleverne hører nærmere om kirkens monstre. 
Hvem er de, og tror man på dem i dag?

Projektet indeholder
Oplæsningsbog, hjemmeside med lydspor til fortæl-
lingen, faktakort, lærervejledning. 
Mulighed for kirkebesøg og digital lærerkursus

INDSKOLING
MONSTRE PÅ SPIL
i kristendom, myter og folketro
Med nyskrevet oplæsningsbog af  Morten Dürr og tilhø-
rende komponeret lydspor.

Fag
Kristendomskundskab og dansk (mulighed for inddra-
gelse af musik- og billedkunstfagene)

Varighed
11 lektioner + tilbud om kirkebesøg på 1 lektion. Mate-
rialet kan tilpasses. Mulighed for som lærer at klæde sig 
på til projektet gennem digitalt lærerkursus.

Praktisk
Bestilling af projektet foretages elektronisk på hjemme-
siden: https://www.skole-kirke-hedensted.dk/ 
Ved ønske om kirkebesøg opretter jeg gerne kontakten 
til den lokale præst.

!Materialet kan leveres fra okt. ´21 Illustration: Julie Østergaard



Projektet indeholder
Kort undervisningsvejledning, 10 kopiark med elev-
opgaver, besøg i kirke og på kirkegård

INDSKOLING
MATEMATIK I KIRKEN
Matematik i spil i kirke og på kirkegård

Beskrivelse
Hvor mange numser kan der sidde på en kirkebænk? 
Hvilke geometriske former og figurer kan I finde i kir-
ken, og hvordan ser omkredsen på døbefonten ud? Hvil-
ke årstal er der på gravstenene, og hvor mange af dem, 
der ligger begravet på kirkegården, hedder egentlig det 
samme?

I dette lille matematikprojekt skal eleverne på symbol-
jagt, tælle lysekroner, pusle deres egen vinduesmosaik, 
føre simpel navnestatistik, tegne altertavlen og skrive 
årstal. 

I forbindelse med besøget i den lokale kirke lærer elever-
ne også om kirkens opbygning og om hvilke funktioner 
og ritauler, der udføres de forskellige steder i den. 

Fag
Matematik og kristendomskundskab

Varighed
6 lektioner, heraf kirkebesøg på minimum 2 lektioner.
Kan tilpasses, der kan plukkes i materialet. 

Praktisk
Bestilling af materialet foretages elektronisk på hjem-
mesiden: https://www.skole-kirke-hedensted.dk/
Ved ønske om kirkebesøg opretter jeg gerne kontakten 
til den lokale præst.

Illustrationer: Jeanette Thorup



B

Beskrivelse
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.

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 bør-
nehøjde fokus på, hvad sorg er; hvornår den kan ramme 
én, og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne 
som af den sorgramte selv.

Projektet indeholder
Seks tegnefilm, lærervejledning, elevopgaver,  vende-
spil, plakat til klassen, tilbud om kirkebesøg

INDSKOLING
SORG OG LIVSMOD
- når de mindste rammes af sorg

I bred forstand er der tale om et for-
søg på at øge elevernes handlekom-
petence i deres indbyrdes relationer 
og i forhold til de voksne omkring 
dem.

Som en del af projektet er der mu-
lighed for et kirkebesøg, hvor ele-
verne ud fra to bibelske fortællinger 
arbejder med begreberne sorg, trøst 
og håb.

Fag
Kristendomskundskab og dansk

Varighed
6-8 lektioner. Evt. kirkebesøg er på én lektion. 

Praktisk
Bestilling af projektet foretages elektronisk på hjemmesi-
den: https://www.skole-kirke-hedensted.dk

Ved ønske om kirkebesøg opretter jeg gerne kontakten til 
den lokale præst. 

Illustrationer: Tiny Film



Projektet indeholder
Fortællingen og en julekalenderplakat til klassen

1.-4. KLASSE
JULEKALENDER
Hold december med Kirkenissen Rattus

Beskrivelse
En hyggelig julefortælling om Kirkenissen Rattus, hvor I 
kan kombinere julehyggen med kristendomfaglig viden, 
legender og eventyr.  

Fortællingen strækker sig over 13 skoledage i december.

så han kan få sit årlige julebad. Nisser er ikke særlig vilde 
med at komme i bad, og det gælder også for Rattus. Der-
for nøjes han med at tage bad denne ene gang om året... 

I fortællingen om Rattus hører vi om alle de spændende 
ting, han oplever og har oplevet. Blandt andet hører vi 
om, hvordan han, inden han flyttede ind til byen, boede 
hos sin fætter Kogle ude i skoven. Her var han nemlig 
flyttet ud, efter at kirkerotten i den lille landsbykirke hav-
de været ved at sulte Rattus ihjel, fordi den ikke ville dele 
risengrøden med ham. 

Undervejs hører eleverne et par legender, samt de to even-
tyr af H. C. Andersen: Grantræet og Nissen og madammen. 

Fag
Kristendomskundskab og dansk

Varighed
Ca. 15 minutter hver skoledag i december

Praktisk
Bestillling af materialet foretages elektronisk på hjem-
mesiden: https://www.skole-kirke-hedensted.dk/

Kirkenissen Rattus 
er lillebitte og bor trygt 
og godt i kirketårnet på 
den store kirke inde i 
byen. Her nyder han li-
vet og følger med i, hvad 
der sker af ting i kirken. 

Den første dag i fortæl-
lingen sidder Rattus på 
lur under en bænk. Det 
gør han, fordi han ven-
ter på, at kirketjeneren 
efter en barnedåb hæl-
der det varme vand ud, 



Projektet indeholder
Undervisningsvejledning, adgang til hjemmeside,    
et højTIDs-hjul

3.-4. KLASSE
HØJTID 
På rundtur i årets højtider

Beskrivelse
Tid er et begreb, som alle mennesker kender til, og som 
vi dagligt forholder os til, fx når vi skal møde i skole før 
ringetid. Uden at tænke over det, kan vi finde ud af at 
anvende tiden. 

Hvis vi til gengæld nærmere skal redegøre for tiden, bli-
ver det straks sværere, og ikke uden grund - for tiden går 
ikke op.

I projektet introduceres eleverne til begrebet tid og dens 
tilknytning til både årets gang og månens faser. De får 
lov til at undersøge forholdet mellem hverdagstid og høj-
tid, og ikke mindst får de svar på, hvorfor nogle højtider  

ligger på faste datoer, mens 
andre, fx påsken og ramadanen 
kan forskydes med op til en måned.
Til at undersøge tiden med modtager 
klassen et højTIDs-hjul. 

Fag
Kristendomskundskab og natur/teknologi

Varighed
Materiale til ca. 6 lektioner. Der kan plukkes, 
og der kan tilpasses.

Praktisk
Bestillling af materialet foretages elektronisk på hjem-
mesiden: https://www.skole-kirke-hedensted.dk/

Illustrationer: Kim Frans Broström



Projektet indeholder
Undervisningsvejledning, klassesæt af elevhæfter, 
materiale til undersøgelse af regnbuen

MELLEMTRIN
REGNBUEN
som fænomen og symbol

Beskrivelse
I dette tværfaglige forløb undersøges regnbuen som et 
naturfænomen og som et symbol i kristen og nordisk 
mytologi og nutidige samfundsforhold. 

Projektet er i natur/teknologi og billedkunst lagt an på en 
undersøgende og eksperimenterende tilgang til fænome-
net regnbuen og dens farver, idét eleverne undersøger og 
eksperimenterer med lys og blanding af farver. 

I kristendomskundskab sammenlignes regnbuen som 
symbol på tværs af den kristne og nordiske mytologi, og 
der tages et kig mod irsk folketro. 

Slutteligt rettes blikket mod nutidens brug af regnbuen 
som fænomen og symbol.

Fag
Kristendomskundskab, natur/teknologi, billedkunst

Varighed
4-5 lektioner

Praktisk
Bestillling af materialet foretages elektronisk på hjem-
mesiden: https://www.skole-kirke-hedensted.dk/



Projektet indeholder
Besøg i klassen, salmesangsfinale, noder og tekst, 
lydfiler som sing-along, gratis bus til og fra kirken

FOR 4. KLASSER
SALMESANGSPROJEKT
Vær med, når vi åbner op for skattekisten til 
sang, musik, fortælling og bevægelse.

MED AFSLUTTENDE     
SALMESANGSFINALE 
DEN 17. MARTS 2022 
I HEDENSTED KIRKE

Beskrivelse
Hvad er en salme? Hvad handler de om, og hvad er 
deres kendetegn og funktion? Det er noget af det, som 
vi kommer ind omkring, når vi i dette skoleårs salme-
sangsprojekt ser på, hvordan sang og musik har udviklet 
sig i kirken gennem de sidste 500 år. 

Inden salmesangsfinalen, hvor vi skal mødes med nogle 
af de andre klasser og synge sammen, vil Kristian Bis-
gaard, rytmisk musiker, og jeg komme ud i klassen for 
at øve numrene med jer. Besøget vil være en blanding af 
sang, musik, fortælling og bevægelse. 

På finaledagen vil gruppen BRAGR i samarbejde med 
Kristian sørge for, at musik og stemning er helt i top!

BRAGR

Det er musik i topklasse, 
når gruppen BRAGR sør-
ger for musik til salme-
sangsfinalen. 

Tjek gruppen ud på 
https://bragr.dk/

Fag
Kristendomskundskab og musik

Varighed
Besøg i klassen er på to lektioner. Hertil kommer salme-
sangsfinalen, som varer tre kvarter.

Praktisk
Efter tilmeldingsfristen vil I modtage salmer og sange, 
noder og lydfiler som sing-along samt tidsplan.
Hvis I har flere 4. klasser på skolen, vil vi gerne have alle 
elever på én gang, når vi kommer på besøg. 

TILMELDING SENEST 15. OKTOBER (UGE 41)

Tilmelding til projektet foretages elektronisk på hjem-
mesiden: https://www.skole-kirke-hedensted.dk/



Projektet indeholder
Besøg på skolen, sangark, oplæsningskort, billedma-
teriale til eventuelle invitationer

FOR 5. KLASSER
SYNG MED INGEMANN
Eleverne præsenterer og starter fællessang

Mangler I et indslag til fællessang 
på skolen, til et bedsteforældrear-
rangement eller måske et arrange-
ment for byens borgere – så se med 
her, hvor eleverne præsenterer B.S. 
Ingemann og starter fællessang.

Beskrivelse
”Syng med B.S. Ingemann” er et let tilgængeligt forløb, 
som strækker sig over en formiddag. Kristian Bisgaard, 
rytmisk musiker, og jeg vil stå for forløbet på skolen. 

Dagen vil starte med, at eleverne skiftevis øver salmer og 
bliver præsenteret for Ingemann. Herefter øver de oplæs-
ningskort, som  i enkel form fortæller om Ingemann og de 
salmer, der synges. Dernæst kommer en kort generalprøve, 
og sluttelig afholdes arrangementet, hvor det er eleverne, 
som via oplæsningskortene præsenterer Ingemann, intro-
ducerer salmer og starter fællessang for indbudte deltagere. 

Selve arrangementet varer ca. 35 minutter. Vi sørger for 
at lægge pauser ind i løbet af formiddagen.

Fag
Kristendomskundskab og musik

Varighed
En formiddag på skolen på udvalgte datoer, ca. kl. 8-12. 
Mulige datoer kan ses på hjemmesiden. 

Praktisk
Eventuelle flere klasser på årgangen kan deltage i forløbet 
på samme tid. Tilmelding til forløbet foretages elektronisk 
på hjemmesiden: https://www.skole-kirke-hedensted.dk/

TILMELDING SENEST DEN 1. SEPTEMBER

Dejlig er jorden Gud ske tak og lov

Nu titte til hinanden

Lysets engel går med glans

Fred hviler over land og by

Til himlene rækker din miskundhed, Gud

Illustrationer: Thomas Kramer



Projektet indeholder
Besøg i kirken og kirkegårdsvandring, 
lærermateriale med elevopgaver, PowerPoint

MELLEMTRIN
SPOR EFTER ET LIV
Om de spor ethvert menneske sætter sig

Beskrivelse
Klassen besøger den lokale kirke og kirkegård. Her for-
tæller præsten om begravelsesritualet, og eleverne går en 
tur på kirkegården, hvor de ser på gravsteder og tolker 
på, hvad de fortæller om personen, der ligger begravet. 

Spor fra små æsker, som eleverne åbner, danner tilsam-
men fortællingen om en fiktiv person. Sporene kan efter-
følgende indgå i bl.a. en skriveopgave hjemme i klassen.

Man kan som lærer frit vælge, hvor mange elementer der 
skal indgå i projektet. Der er mulighed for at inddrage 
danskfaget med Rebecca Bach-Lauritsens korte og fine 

roman Ellens ark, som handler om pigen Ellen, der mi-
ster sin lillebror ved en ulykke. I materialet findes der 
refleksionsspørgsmål og forslag til enkle arbejdsopgaver, 
som stiller skarpt på, hvilke sproglige greb forfatteren be-
nytter til at fortælle om Ellens og familiens sorg. 

Andre begravelsesskikke i Danmark er et tredje element, 
man kan vælge at inddrage i projektet. Her kan eleverne 
arbejde med begravelsesskikke i jødedommen, islam, ka-
tolicisme og buddhisme.

Fag
Kristendomskundskab

Varighed
5 til 10 lektioner

Praktisk
Tilmelding til forløbet og bestilling af materiale foretages 
elektronisk på hjemmesiden: 
https://www.skole-kirke-hedensted.dk/

Ved ønske om kirkebesøg opretter jeg gerne kontakten til 
den lokale præst. 

Illustrationer: Jeanette Thorup



Projektet indeholder
Lærermateriale med elevopgaver og tekster, 
klassesæt af tegneserien På kant med Kierkegaard

UDSKOLING
MED KIERKEGAARD PÅ SOME
Etikforløb om Kierkegaard og digital dannelse

Med projektet følger 

klassesæt af  tegneserien 

På kant med Kierkegaard

Beskrivelse
Ved eleverne, hvor stor indflydelse de har på deres egen 
og hinandens digitale fortællinger?

Med Kierkegaard på SoMe er et kristendomsfagligt pro-
jekt med fokus på etik, moral, ansvarlighed og almen 
dannelse. 

Med afsæt i Kierkegaards eksistensfilosofi bliver eleverne 
opmærksomme på, at de har pligt til at tage ansvar for 
det, de siger og gør, og ikke mindst for det, de sender ud 
på de sociale medier. 

I projektet arbejder eleverne bl.a. med:
>Søren Kierkegaards liv og eksistentialismens grund-
principper
>Tegneserien På kant med Kierkegaard 
>SMS-novellerne: Update, X-factor, For evigt og Du skal!
>Skabelsen af identitet 
>Den frihed og det ansvar, der ligger i det frie valg
>Ansvar for egne valg og handlinger 
>Angsten, der følger med ansvaret

Fag
Kristendomskundskab

Varighed
Ca. 6 lektioner, der kan plukkes i materialet

Praktisk
Bestilling af materialet foretages elektronisk på hjem-
mesiden: https://www.skole-kirke-hedensted.dk/



Projektet indeholder
Undervisningsvejledning, klassesæt af quiz-kort, 
pdf´er til print, PowerPoint

UDSKOLING
DE 7 DØDSSYNDER
Synd før og nu

Beskrivelse
Hvad er synd? Hvordan så man på synd før i tiden i kri-
stendommen, og hvordan ser man på synd i dag?

Eleverne skal lære om syndsbegrebet, og hvad der ken-
detegner det. De skal læse den historiske baggrund for de 
syv dødssynder og gennem en billedquiz illustreret ved 
pommes frites blive fortrolige 
med hver enkelt af de syv 
dødssynder. 

Ved en fotoopgave skal 
eleverne selv omsætte de syv dødssynder til nutidige si-
tuationer fra deres egen livsverden. 

Til sidst diskuteres de syv dødssynders relevans i nuti-
den, og eleverne skal forsøge at formulere et modsvar til 
de syv dødssynder.

I projektet er der mulighed for at inddrage en video, hvor 
en præst fortæller om, hvordan folkekirken ser og for-
holder sig til syndsbegrebet i dag. 

Fag
Kristendomskundskab

Varighed
5-6 lektioner. Materialet kan tilpasses.

Praktisk
Bestilling af materialet foretages elektronisk på hjem-
mesiden: https://www.skole-kirke-hedensted.dk/

Illustration: commons.wikimedia.org



Projektet indeholder
Undervisningsvejledning, klassesæt af elevmaterialer, 
PowerPoint, tilbud om kirkebesøg på 1 lektion

UDSKOLING
JESUS OG LYNGVILD
- kunst, der deler vandene

Jim Lyngvild har skabt stor opmærksomhed med en ræk-
ke fotografiske fortolkninger over bibelske fortællinger, 
som har været udstillet i Faaborg Kirke i sommeren 2020. 

I dette projekt dykker eleverne ned i fortællingerne bag 
billederne. Hvad handler fortællingerne om? Hvordan 
har Jim Lyngvild fortolket Bibelen? Og kan Jim Lyng-
vilds billeder overhovedet hænge i en kirke? 

Eleverne får mulighed for at opleve Jim Lyngvilds bille-
der i stort format i den lokale kirke. 

Fag
Kristendomskundskab

Varighed
4-6 lektioner incl. kirkebesøg

Praktisk
Tilmelding til forløbet/bestilling af materiale foretages 
elektronisk på hjemmesiden: 
https://www.skole-kirke-hedensted.dk/

Ved ønske om kirkebesøg opretter jeg gerne kontakten til 
den lokale præst. 

Fotografier: Jim Lyngvild

Portrætfoto af Jim Lyngvild


