Billedet er fra Via Dolorosa 2019

Kære lærer
Hermed et udsnit af undervisningstilbud for skoleåret 20/21.
Yderligere info finder du på www.voresåbneskole.dk samt på
vores egen hjemmeside, www.skt-hjoerring.dk
eller
du er velkommen til at ringe eller sende en mail:
mahn@km.dk Tlf. 51200761 (Marianne)
agtv@km.dk Tlf. 24529222 (Anne-Gerda)
De bedste hilsner med ønsket om et godt skoleår ☺
Anne-Gerda Tvilling og Marianne Helverskov

Indskoling
Besøg Catharinæ kirke Eleverne kan komme rundt i hele bygningen, både oppe i klokketårnet og
nede i gravkammeret, samt opleve orgelet med de 47 stemmer. Symboltydning på kirkegården kan
kombineres med besøget.

Engleværksted Eleverne får først et oplæg om engle i bibelske fortællinger. Herefter fremstiller
eleverne deres egen engel. SKT tilbyder forløbet inklusiv materialer og instruktion til max 10 klasser i
perioden nov.-dec. 2020. (Først til mølle-princippet) Alternativt gives en halv times inspiration/sparring
til lærere, som selv kan afvikle forløbet med sin klasse.

Esbjergevangeliet Omvisning af den 22m lange reproduktion af Esbjergevangeliet. Eleverne øves i
at afkode bibelske fortællinger i forhold til nutiden og trænes i åbent og tolkende at kunne
forholde sig til kunstværker og bibelske fortællinger individuelt såvel som i grupper. Uge 37 på
Lundergårdskolen, uge 39 UCN, uge 6 på Friskolen Skallerup samt delvis uge 7 i Sognegården, Hjørring.

Han gik sig over sø og land (Israel/Palæstina) I dette undervisningsmateriale kommer
eleverne til at arbejde med 5 bibelske fortællinger fra Det Nye Testamente. Fortællingerne lægger op til
tilværelsesspørgsmål, som eleverne vil kunne genkende fra sig selv. På en tilhørende hjemmeside, kan
eleverne ligeledes gå på opdagelse i det land, hvorfra fortællingerne stammer. De geografiske steder
fra fortællingerne fremstår her nutidige og faktiske.

Håb på spil Eleverne arbejder med Zakæus-fortællingen - som puslespil, som drama og som
tekstforfatter. Se også hjemmesiden www.haabe.dk

Juledugen Er til udlån. Den 22 meter lange juledug kan rulles ud på gulvet og bruges til at gennemgå
julens begivenheder. Fortællingen skal være det bærende element, som undervejs kan suppleres med
forskellige genstande, der indgår i fortællingen.

Klima og kristendom Et stjerneløb, som er udarbejdet med det formål at sætte refleksion i gang i
forhold til temaet Skabelse og Forvalterskab i et bibelsk perspektiv. Materialet er til udlån. Der
medfølger en lærervejledning.

Krybbespilsdragter og forslag til krybbespil kan lånes.
Livets afslutning Dette undervisningsmateriale lægger op til en kulturhistorisk gennemgang af,
hvordan mennesket gennem tiden har forholdt sig til dette grundvilkår, at tage afsked med livet.
Tilbuddet kan afvikles som kirkegårdsvandring med symboltydning.

Luciadragter i forskellige størrelser kan lånes.
Lydspor Eleverne laver på en online lydmaskine sin egen musikfortælling af effektlyde og stumper af
orgelmusik til de fem fortællinger. Til projektet indgår desuden en ny animationsfilm, der tematiserer
arbejdet med de centrale tilværelsesspørgsmål gennem musik og lyd.

Påskedugen Vi ruller den 22 meter lange påskedug ud på gulvet og ”gennemgår” praktisk taget
påskens begivenheder. Fortællingen er det bærende element, som undervejs suppleres med forskellige
genstande, der indgår i fortællingen. Kan også udlånes til fx en fagdag om jødisk og kristen påskefejring.

Symbolvendespil Materialet indeholder billeder med symboler og ritualer i de monoteistiske
religioner samt ikke-religiøse symboler. Billederne er sat på magnetunderlag, så man kan sætte det op
på en tavle og flytte rundt på billederne.

Mellemtrin
Besøg Catharinæ kirke Eleverne kan komme rundt i hele bygningen, både oppe i klokketårnet og
nede i gravkammeret samt opleve orgelet med de 47 stemmer. Symboltydning på kirkegården kan
kombineres med besøget.

Esbjergevangeliet Omvisning af den 22m lange reproduktion af Esbjergevangeliet. Eleverne øves i
at afkode bibelske fortællinger i forhold til nutiden og trænes i åbent og tolkende at kunne
forholde sig til kunstværker og bibelske fortællinger individuelt såvel som i grupper. Uge 37 på
Lundergårdskolen, uge 39 UCN, uge 6 på Friskolen Skallerup samt delvis uge 7 i Sognegården, Hjørring.

Kan det hellige måles? En undersøgelse ved hjælp af et ”hellighedsbarometer”, hvor eleverne
”måler” betydningsfulde steder og genstande. Fokusområde er Mellemøsten, men også Danmark.

Klima og kristendom Et stjerneløb, som er udarbejdet med det formål at sætte refleksion i gang i
forhold til temaet Skabelse og Forvalterskab i et bibelsk perspektiv. Materialet er til udlån. Der
medfølger en lærervejledning.

Lignelsesprojekt Et dramaprojekt, hvor man arbejder med fire lignelser. Genstande og kostumer til
projektet kan lånes hos SKT.

Livets afslutning Dette undervisningsmateriale lægger op til kulturhistorisk gennemgang af,
hvordan mennesket gennem tiden har forholdt sig til dette grundvilkår at skulle tage afsked med livet.
Tilbuddet kan afvikles som kirkegårdsvandring med symboltydning.

Lydspor EXTENDED Eleverne bruger her lydmaskinen til at skabe og understøtte fortællingens
handling. Som lærer modtager du et materiale med fem bibelfortællinger, men i princippet er det
muligt at arbejde med lydmaskinen til en hvilken som helst fortælling.

Påskedugen Vi ruller den 22 meter lange påskedug ud på gulvet og ”gennemgår” praktisk taget
påskens begivenheder. Fortællingen er det bærende element, som undervejs suppleres med forskellige
genstande, der indgår i fortællingen. Kan også udlånes til fx en fagdag om jødisk og kristen påskefejring.

Via Dolorosa Gennem fortælling og interaktion oplever eleverne den kristne påskes dramatiske
forløb fra Jesu anholdelse og domsfældelse til korsfæstelse. På ruten, som starter i Sct. Olai Kirke og
slutter i Sct. Catharinæ Kirke, er der 8 stationer med elevaktiviteter. Alle elever iklædes kostumer og
har en rolle med korte replikker eller råb. Via Dolorosa foregår onsdag den 24. marts 2021.

Re:formation. Teser, tro og tvivl Gennem fem faser, som hver ”åbnes” for eleverne gennem
en kort tegnefilm, arbejdes der tematisk med reformationen. Eleverne får hver bogen, "Re:minder”,
hvor der bl.a. kan arbejdes med en Luthersalme samt en rap skrevet og indspillet af Per Vers.
Luthertæppet kan lånes, mens projektet foregår.

Skiftingen er en teaterforestilling frit efter et af Lagerlöfs kunsteventyrer. I det medfølgende
undervisningsmateriale arbejder man også med to paralleltekster: H. C. Andersens Den grimme Ælling
og den bibelske fortælling om Zakæus og behandler derigennem temaer omkring mobning og
ensomhed. Forestillingen vises i Bistrup kirke onsdag den 3. februar 2021. Tilmelding ved mahn@km.dk

Symbolikassen Som oplæg til spillet arbejder eleverne med symboler og ritualer i de monoteistiske
religioner samt ikke-religiøse symboler ud fra SKTs undervisningsmateriale, SYMBOLER. Spillets
udfordring kan differentieres ud fra klassetrin. Terningerne fremstilles af eleverne og kan beholdes.

Overbygning
Auschwitzdag Eleverne inviteres i Moviehouse, Hjørring onsdag den 27.01 2021 til at se En historie
vi aldrig må glemme. En film baseret på øjenvidneberetninger af den 95 årige Arlette, der overlevede
mere en 1 års fangenskab i Auschwitz. Der er udarbejdet et inspirationsmateriale til filmen, som man
eventuelt kan arbejde med både før og efter filmforevisningen.

Besøg Catharinæ kirke Eleverne kan komme rundt i hele bygningen, både oppe i klokketårnet og
nede i gravkammeret samt opleve orgelet med de 47 stemmer. Symboltydning på kirkegården kan
kombineres med besøget.

Digitaldannelse og tegneserien På kant med Kierkegaard er udgangspunktet for et nyt
undervisningsmateriale, om at træffe bevidste valg på de sociale medier. Med inspiration fra hans fire
forskellige eksistensfilosofiske livsanskuelser får eleverne redskaber til at navigere rundt i hverdagens
mange valg, tillige med kompetencer til at vurdere, hvordan de kan tage ansvar for de valg, de træffer.
Valg, som er med til at skabe deres identitet og personlige historie – også på de sociale medier.

Esbjergevangeliet Omvisning af den 22m lange reproduktion af Esbjergevangeliet. Eleverne øves i
at afkode bibelske fortællinger i forhold til nutiden og trænes i åbent og tolkende at kunne
forholde sig til kunstværker og bibelske fortællinger individuelt såvel som i grupper. Uge 37 på
Lundergårdskolen, uge 39 UCN, uge 6 på Friskolen Skallerup samt delvis uge 7 i Sognegården, Hjørring.

For klog til tro - om forholdet mellem tro og viden Formålet 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. I fællesskab med skolekirketjenesterne fra Aalborg, Brønderslev,
Frederikshavn. Tilmelding ved Aalborg afdelingen. http://skole-kirke-aalborg.dk/ se vedhæftede bilag.

Går det hele ad helvede til? Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og arbejder med
begrebsparret frygt og håb. Eleverne inviteres til refleksion i arbejdet med såvel dystopier og utopier
som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam - fortællinger der siger noget om, hvad
mennesker har frygtet og håbet før og nu. Materialet har en hjemmeside, der giver et godt overblik
over projektets faser, som bl.a. indeholder en dystopisk novelle af Kenneth Bøgh Andersen, et brætspil
med etiske dilemmaer, Thing Link med faglige tekster, elevopgaver og meget mere.

Livets afslutning Dette undervisningsmateriale lægger op til kulturhistorisk gennemgang af,
hvordan mennesket gennem tiden har forholdt sig til dette grundvilkår at skulle tage afsked med livet.
Der lægges der op til diskussioner om etiske dilemmaer. Tilbuddet kan afvikles som kirkegårdsvandring
med symboltydning.

Pinse
Den jødiske pinsefejring fik ligesom påsken en helt anden betydning i det kristne perspektiv.
Undervisningsmaterialet stiller skarpt på pinse, ånd og fællesskab ud fra pinsen i Det nye Testamente
og perspektiveres af Peter Madsens fantastiske tegneserie, Vingeslag, som kan udlånes som klassesæt.

Symbolikassen Som oplæg til spillet arbejder eleverne med symboler og ritualer i de monoteistiske
religioner samt ikke-religiøse symboler ud fra SKT`s undervisningsmateriale, SYMBOLER. Spillets
udfordring kan differentieres ud fra klassetrin. Terningerne fremstilles af eleverne og kan beholdes.

