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I HJØRRING OG LÆSØ
KOMMUNER

Skole-Kirke-Tjenesten i Hjørring er en del af Landsnetværket af
Folkekirkelige Skole-tjenester. Med spændende og relevante
undervisningsmaterialer, projekter og events ønsker vi at styrke og
inspirere kristendomsfaget i områdets skoler, samt bygge bro og
skabe netværk mellem skole og kirke.
Der sigtes mod et bredt skole-kirke-samarbejde målrettet alle
elever uanset kulturel eller religiøs baggrund, hvilket betyder, at vi
arbejder ud fra oplysning og ikke forkyndelse. Det er således
hensigten at give eleverne mulighed for at få viden om og kendskab
til den kristne kulturarv, der fremmer det dannelsesideal, som
udtrykkes i Folkeskolens formålsparagraf, hvorfor alle materialer,
projekter og tiltag har deres afsæt i Fælles Mål bestemmelserne for
de involverede fag.
Vi er lokalt forankret, men mange af projekterne er skabt i
nationale og regionale netværk, hvilket giver nogle gode faglige og
økonomiske muligheder. Derfor kan vi hvert år udbyde GRATIS
undervisningsmaterialer og tværfaglige projekter af meget høj
kvalitet.
SKT dækker samtlige skoler - både folke-, fri- og privatskoler samt
efterskoler i Hjørring og Læsø kommuner og finansieres af
folkekirkelige midler fra de to Hjørring-provstier.

Kort sagt er formålet
*At styrke og inspirere kristendomsfaget i områdets grundskoler
*At oplyse og skabe fortrolighed med den danske kulturarv og
historie
*At bygge bro mellem skole og kirke

Skolekirketjenestens konsulenter
I SKT er vi to konsulenter ansat; Anne-Gerda Tvilling på fuld tid og
Marianne Helverskov på deltid.
Vi er begge uddannede lærere og har mere end 15 års
undervisnings- og praksiserfaring. Vi står klar til at:
*Formidle relevant undervisningsmateriale
*Forestå på udvalgte forløb og projekter som gæstelærer
*Være din sparringspartner og medudvikler af undervisningsforløb
*Udbyde kurser, events og teaterforestillinger
*Formidle kontakt til den lokale kirke og præst

Tilmelding til projekter og bestilling af materialer
*Bestillingsformular på hjemmesiden www.skt-hjoerring.dk
* Skriv en mail til agtv@km.dk eller til mahn@km.dk
* Ring til Anne Gerda Tvilling 24529222 eller til Marianne
Helverskov på 51200761
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Arrangementer, forløb og udlånskategorier
Vi har delt alle vores tilbud ind i forskellige kategorier, så det forhåbentligt bliver nemmere at gennemskue, hvad der
passer ind i jeres ønsker. Der er således 3 overordnede kategorier:

1. Arrangementer og forløb med konsulent
I denne kategori følger konsulenten med enten som gæstelærer eller som overordnet koordinator for det
enkelte arrangement eller forløb.

2. Udlånsmateriale med instruktion
I denne kategori har vi mange forskellige slags undervisningsmaterialer, som måske kræver lidt forklaring
eller en længere indføring i tankerne bag, en uddybning af metoderne eller muligheder for at udvælge noget
af materialet m.m.

3. Konkrete udlånsmaterialer
I denne kategori har vi en del konkrete ting, som vi låner ud. De kan bruges i jeres egne undervisningsforløb
eller forløb som indgår i noget af det, I låner fra os.

To tænker bedre end én
Ud fra vores egne erfaringer som lærere ved vi, at det er guld at have kollegaer, som åbner op for videndeling. Det
løfter arbejdet til helt andre dimensioner, når man har en at sparre og tænke sammen med. Derfor vil vi rigtig gerne
tilbyde at bringe vores ressourcer i spil.
Vi har inspiration med fra de mange forløb, vi efterhånden selv har i Hjørring, men vi har også mulighed for at trække
på de mange dygtige kollegaer fra Landsnetværket, hvis du står og har brug for inspiration eller hjælp til et bestemt
emne, en fagdag eller andet.

For alle afdelinger – arrangement og forløb med konsulent
Esbjergevangeliet
Lad dine elever blive præsenteret for et stort moderne kunstværk, der gemmer på mange af bibelens fortællinger
bag de nutidige motiver. Esbjergevangeliet er et 140 m2 stort vægmaleri - malet på væggen til det runde auditorium
på CVU Esbjerg af kunstneren Erik Hagens i 2003-2005. Vi har en kopi af billedet i form af et billedtæppe, der er 22
meter langt og 2 meter højt.
Vi vil føre eleverne med rundt i billedets univers og invitere dem til at reflektere og fortolke dette værk, som på en
gang er et Danmarksbillede, en skildring af menneskelivet og nogle af de eksistentielle problemstillinger ethvert
menneske kan møde. Ved at male genkendelige hverdagsmotiver og tilføje billedet mere end 150 bibelhenvisninger
formår Erik Hagens at få Biblens univers og nutidens verden til at smelte sammen.
Her er masser af stof til fagligt arbejde for alle klassetrin - både i dansk, kristendomskundskab, samfundsfag og
billedkunst.
Uge 37, 2022 på Vendsyssel Friskole, uge 39, 2022 på Hundelev Friskole, uge 5, 2023 – vi kommer gerne ud på DIN
skole – åben for tilmelding, samt uge 7, 2023 i Sognegården i Hjørring.
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Indskoling Arrangementer og forløb med konsulent
Besøg Catharinæ kirke i Hjørring m. konsulent
Eleverne kan komme rundt i hele bygningen, både oppe i klokketårnet og nede i
gravkammeret, og hvis det ønskes, kan der laves aftale med organisten om at
høre orglet med de 47 stemmer.
Vi skal høre noget om kirken som bygning, hvad der er i kirken, hvorfor den ser
ud, som den gør osv.
Symboltydning på kirkegården kan kombineres med besøget.
Der kan også laves aftale med Skole-kirketjenesten om et besøg i jeres lokale
kirke. (2 lektioner + transport til kirken)

Engleværksted m. konsulent
Eleverne får et oplæg om engle i bibelske fortællinger. Herefter fremstiller eleverne
deres egen engel. SKT tilbyder forløbet inklusiv materialer og instruktion til max 12
klasser i perioden nov.-dec. 2022. (Først til mølle-princippet)
Der skal afsættes 2 klokketimer, ellers aftales der afkortet forløb. Alternativt gives en
halv times inspiration til lærere, som selv kan afvikle forløbet med deres klasse.
(2-3 lektioner)

Engleværksted LEGO m. konsulent
I dette kreative værksted laves et engleportræt. Alle elever bygger en engel i LEGO,
og vi undersøger, hvad en engel er? Hvordan ser den ud, og hvilke slags engle
findes egentlig? Eleverne lærer om engle ved at bygge deres helt egen, som de
giver navn, egenskaber og historie. Denne del af projektet differentieres alt efter,
hvilket klassetrin der arbejdes på.
Konsulenten kommer med den røde kuffert fuld af legoklodser, og der er rig
mulighed for at lade fantasien få frit løb.
Der kan arbejdes videre med emnet efter konsulentens besøg. (2 lektioner)

Esbjergevangeliet – se side 3
Juledugen m. konsulent
Er til udlån, men konsulenten kan også komme forbi med juledugen
og fortælle for eleverne.
Juledugen er 22 meter lang, den rulles ud på gulvet og bruges til at
gennemgå julens begivenheder. Fortællingen er det bærende element, som
undervejs suppleres med forskellige genstande, der indgår i fortællingen.
(1-2 lektioner)

Livets afslutning m. konsulent
Et besøg i Sct. Hans kirke i Hjørring eller den lokale kirke danner baggrund for en
samtale om arbejdet i kirken, på kirkegården og om livets afslutning.
Hvad sker der, når man dør, hvad gør man som pårørende, hvad sker der i kirken og på
kirkegården osv. Efter samtalen i kirken, går vi en tur på kirkegården og ser på
gravsteder og symboler. (2 lektioner + transport til kirken)
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Mosesvandring m. konsulent
Det er sjovt at høre en god fortælling, men det er endnu bedre, at være med i
fortællingen selv. I dette forløb skal vi på ørkenvandring sammen med Moses.
Vi skal igennem fortælling, leg og oplevelser blive klogere på jødernes
vandring igennem ørkenen.
Det foregår i Hjørring Bjerge eller i lokalt naturområde for den enkelte skole.
(2 lektioner + transporttid)

Påskedugen m. konsulent
Gå med i Jesu lidelseshistorie. Vi ruller den 20 meter lange vinyldug ud på gulvet i den lokale kirke eller på jeres
skole. Påskedugen viser Jesu lidelseshistorie i affotograferede motiver – fra palmeblade til korsfæstelsen og slutter
med opstandelsen. Uventede motiver dukker også op på ruten, som kan give mulighed for refleksion over påskens
budskab og indhold. Den dialogiske fortælling suppleres med genstande undervejs, som kan konkretisere påskens
begivenheder.
Dugen kan også lånes til fx en fagdag om jødisk
og kristen påskefejring, hvor den kan tjene som
billeddisposition for elever og lærere.
(1-2 lektioner – optimalt 2 lektioner)

David og Goliat / Klezmerduo
Klezmerduo præsenterer en af de store gamle bibelske fortællinger på en
anderledes og spændende måde: “David og Goliat” er historien om
hyrdedrengen, der overvinder kæmpen og bliver konge. En fortælling om mod,
om at turde være sig selv – og om tro! Den bliver fortalt i et levende og billedrigt
sprog i en ramme af den stemningsfulde jødiske musik –
Klezmermusikken. Børnene får mulighed for at se nogle af de helt gamle
traditionelle instrumenter som
skalmeje, hakkebræt og
jødeharpe. Tillige med en jødisk
dans.
Torsdag d. 4. maj kl. 10.00 og
kl. 12.00 i en af kommunens
kirker.

Indskoling Udlånsmateriale med lærerinstruktion
Fortælleværktøj/flonellograf
Flonellograf er et fortælleværktøj med baggrundsplader og figurer i
stofmateriale, der giver mulighed for at levendegøre fortællingen, imens man
fortæller. Det er bygget op over de vigtigste bibelske fortællinger, men kan også
bruges i andre fortællinger.

Håb på spil
Eleverne arbejder med Zakæus-fortællingen - som puslespil, som drama og som
tekstforfatter. Se også hjemmesiden www.haabe.dk
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Klima og kristendom (bemærk fra 3. kl. og op)
Klimadebatten kan vække megen uro og bekymring, hvilket kalder på håb og
handling. Viden kan bidrage til forståelse og ansvarlighed, men den
kristendomsfaglige vinkel kan i særlig grad bidrage med håb. Med dette stjerneløb
får eleverne mulighed for at arbejde med klimatematikken i dette perspektiv.
Opgaverne til posterne er udformet dels som spil, spørgsmål og aktivitetsopgaver.
Materialet har en kort lærervejledning og en kasse med opgaver og de ting, du skal
bruge til de syv poster.

Lydspor
I dette forløb får eleverne mulighed for at lege med fortælling og lyd. Ved bestilling af
materialet får læreren elevhæfter, adgang til lærervejledning, instruktion og en online
lydmaskine, hvor eleverne kan lave deres egen musikfortælling af effektlyde og stumper af
orgelmusik til fem bibelske fortællinger. I introduktionen til projektet indgår en
animationsfilm, der tematiserer arbejdet med de centrale tilværelsesspørgsmål gennem musik
og lyd.

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. Projektet
indeholder; kæmpestor oplæsningsbog, hjemmeside med lydspor til
fortællingen, fakta-kort, lærervejledning m. elevoplæg og kirkebesøg.

Sorg og livsmod – når de mindste rammes af sorg
Med afsæt i seks fabel-tegnefilm over emnet sorg, den pludselige sorg, sorgen over opbrud i familien,
omsorgssvigt, forældres misbrug, manglende tilstedeværelse, kroniske sygdomme eller fattigdom,
sættes i børnehøjde fokus på, hvad sorg er. Hvornår og hvordan kan sorgen ramme en, og hvordan
håndteres det af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv. Materialet ønsker at øge elevernes
handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.

Why we wear
I dette tværfaglige projekt mellem kristendom, engelsk, billedkunst og dansk møder eleverne
børn fra en jødisk, kristen, muslimsk, buddhistisk og sikh baggrund. De stifter bekendtskab
med religionerne gennem beklædningsgenstande, symboler og hellige steder.
Undervisningen tager udgangspunkt i en dialogisk læsning af en big book.
Til projektet medfølger lækre materialer som bl.a. påklædningsdukker, pixibøger og
beklædningsdelene til de forskellige religioner.
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Indskoling Konkrete materialer til udlån
•
•
•
•
•
•

”Hvor går man hen, når man går bort?” (Klassesæt)
Juledugen
Krybbespilsdragter med forslag til skuespil
Lignelseskufferten med dramadragter
Luciadragter
Påskedugen
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Mellemtrin Arrangementer og forløb med konsulent
Besøg Catharinæ kirke i Hjørring m. konsulent
Eleverne kan komme rundt i hele bygningen, både oppe i klokketårnet og nede i
gravkammeret, samt opleve orgelet med de 47 stemmer, hvis dette ønskes.
Vi skal høre noget om kirken som bygning, hvad der er i kirken, hvorfor den ser ud
som den gør osv.
Symboltydning på kirkegården kan kombineres med besøget. Der kan også laves
aftale med Skole-kirketjenesten om et besøg i jeres lokale kirke.
Kirkebesøgets fokus kan tilpasses den enkelte klasse.

Bibeleventyret Gammel og Ny Testamente m. konsulent
Det er en levende fortælling af Bibelens historier fra Skabelsen til Johannes Åbenbaring.
Eleverne får historierne ind under huden igennem fortælling, rollespil, rap, fagter og huskeord.
Det er bibelhistorie med alle sanser, og det giver et godt overblik over bibelens røde tråd, hvor
de vigtigste fortællinger bliver fortalt.
Hvert forløb strækker sig over 3 x 90 min. og egner sig til 3./4. kl. eller 4./5.kl.

De kristne grundbegreber m. konsulent
Igennem forskellige aktiviteter, en filosofisk samtale, billeder og fakta oplysninger,
sættes den kristne livstolkning og hvad kristendommen er på dagsordenen.
De kristne grundbegreber sættes ind i en nutidig og aktuel ramme og giver god plads til
elevernes refleksioner og erfaringer. Forløbet kan stå alene, eller det kan være en del af
et forløb, hvor der skal arbejdes med de kristne grundbegreber. (3 lektioner)

Esbjergevangeliet – se side 3
Fortælleværktøj/flonellograf m. konsulent
Flonellograf er et fortælleværktøj med baggrundsplader og figurer, der giver
mulighed for at levendegøre fortællingen, imens man fortæller.
Det er bygget op over de vigtigste bibelske fortællinger, men kan også bruges i
andre fortællinger. Eleverne kan selv bygge scener og historier op, som kan skrives
ned, formidles til andre eller evt. filmes.

Juledugen m. konsulent
Er til udlån, men konsulenten kan også komme forbi med jule-dugen og fortælle for
eleverne. Juledugen er 22 meter lang, den rulles ud på gulvet og bruges til at
gennemgå julens begivenheder. Fortællingen er det bærende element, som
undervejs suppleres med forskellige opgaver og genstande, der indgår i
fortællingen. (1-2 lektioner)

Livets afslutning m. konsulent
Et besøg i kirken og på kirkegården
danner baggrund for samtalen om livets
afslutning.
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Hvad sker der når vi dør? Hvad skal de pårørende gøre, hvem tager man kontakt til i kirken, og hvad skal der ske på
kirkegården i forbindelse med en bisættelse eller begravelse?
Vi kigger på gravsteder, symboler og finder nogle af de historier, som gravstederne fortæller. Forløbet kan foregå i
den lokale kirke, hvis der er tilhørende kirkegård, eller det kan foregå i Sct. Hans i Hjørring.
I forbindelse med forløbet kan der aftales besøg på Krematoriet i Hjørring.
(2 lektioner + transporttid til kirken)

Luthertæppet m. konsulent
Eleverne tages med på en "rejse" gennem Martin Luthers liv og
tanker. Med udgangspunkt i et godt 5 meter langt
fortælletæppe, følger vi i Luthers fodspor og får et indblik i hvem
han var som menneske og viden om hans tanker og hans
betydning for reformationen - også her i Danmark.
Eleverne arbejder med forskellige opgaver i relation til emnet og
fortælletæppet. (2-3 lektioner eller en temadag)

På rejse med Paulus – i et Escaperoom m. konsulent
Tag på rejse med Paulus i et univers af gåder og opgaver, der fortæller historien
om den mand, der gjorde kristendommen kendt i hele Middelhavsområdet, ham
der har skrevet en stor del af Det Nye Testamente og lagt kimen til
grundlæggelsen af det trossamfund, som Danmark og mange danskere har tilhørt
de sidste tusinde år, og som til stadighed præger hele vores kultur og samfund
den dag i dag.
Eleverne får mulighed for at lære om Paulus´ liv og betydning for vores kultur
gennem en legende og undersøgende tilgang og bliver udfordret af gåder og
opgaver, der kræver elevernes fulde koncentration. (udbydes forår 2023)

Påskedugen m. konsulent
Gå med i Jesu lidelseshistorie. Vi ruller den 20 meter lange vinyldug ud på gulvet i den lokale kirke eller på jeres
skole. Påskedugen viser Jesu lidelseshistorie i affotograferede motiver – fra palmeblade til korsfæstelsen og slutter
med opstandelsen. Uventede motiver dukker også op på ruten, som kan give mulighed for refleksion over påskens
budskab og indhold. Den dialogiske fortælling suppleres med genstande undervejs, som kan konkretisere påskens
begivenheder.
Dugen kan også lånes til fx en fagdag om jødisk
og kristen påskefejring, hvor den kan tjene som
billeddisposition for elever og lærere.
(1-2 lektioner – optimalt 2 lektioner)

Via Dolorosa i Hjørring
Gennem fortælling og elevernes egen dramatisering af Jesu lidelsesvandring oplever
de den kristne påskes begivenheder fra Jesu anholdelse og domsfældelse til
korsfæstelsen og opstandelsen. På ruten, som starter i Sct. Olai Kirke, fører videre til
Sct. Hans kirke og slutter i Sct. Catharinæ Kirke, er der 8 stationer. Alle elever
iklædes kostumer og har en rolle med korte replikker eller råb.
(2 lektioner + transporttid til Hjørring, Sct. Olai kirke)
Via Dolorosa foregår d. 21. og 23. marts 2023.
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SE HER!!

Enestående – et kirkebesøg med fokus på begrebet Enestående

Kom med på et anderledes og spændende kirkebesøg, hvor der bliver sat fokus på
begrebet enestående med en undersøgende og sansende tilgang. Kirkebesøget er en
del af et samlet projekt af samme navn. Undervisningsmaterialet lægger op til tre
forskellige tilgange i undersøgelsen af begrebet enestående og giver plads til
elevernes forskellige måder at tilegne sig viden og erfaring. Jesper Wung-Sung har
skrevet en novelle til projektet, og eleverne møder også fortællingen om Jesu discipel
Peter og den kristne tænkning om at være enestående og elsket uanset.

Lærer Sif Pape fra Lendum skole siger følgende om materialet ”Enestående”:

Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde med filosofi for børn via Skole-kirketjenestens
materiale ”Enestående”. Materialet kan bruges i kristendom og også tværfagligt med
dansk. Man kan tilpasse materialet efter den tid man har til rådighed. Jeg brugte første
del af materialet, begrebsforståelse via billeder og tegneøvelser og børnenes egne
erfaringer i en klasse og sluttede forløbet af med kirkebesøget, hvor alle sanser kom i
spil i kirkerummet og gav plads til at sætte ord på og samtale om svære følelser. Jeg har
også arbejdet med forløbet tværfagligt med dansk, hvor vi efter kirkebesøget læste og
arbejdede med Jesper Wung Suns novelle ”Ottosen”. Her kan eleverne genkende
problematikken og dem selv. Jeg vil gerne anbefale materialet til alle der ønsker at
arbejde med filosofi for børn og give rum til at tale om det, der kan være svært i de
store børns dagligdag og liv.

Kirkebesøget kan bookes på følgende dage: 27.- 28. okt., 3.- 4. nov. 2022,
11.- 12. maj eller 22.- 23. maj 2023
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Sælpigen – en forrygende og eftertænksom teateroplevelse med Anette Jahn
Forestillingen bygger på et fascinerende og fængslende færøsk/islandsk
sagn om sælpigen, der lever med sit eget folk under vandet - sælfolket som en enkelt nat hver måned kommer op af vandet, hvor de danser nøgne
rundt som mennesker under fuldmånen.
En fanger, der har forelsket sig i den smukkeste sælpige, stjæler hendes
sælskind, og hun kan derfor ikke smutte under bølgerne igen sammen med
de andre. Fangeren og sælpigen lever i flere år som ægtepar og får et barn.
Sælpigen sygner hen og længes efter livet under bølgerne, hun finder
hendes hengemte sælskind i en stenkiste og har muligheden for at vende
tilbage, men hvad så med hendes barn?
En fortælling der handler om, at vi hverken må eller kan stjæle hinandens identitet. Man opnår ikke
kærlighed på den måde, for kærligheden trives i frihed.
I fortællingen er der paralleller til den bibelske fortælling om ”Daniel i Løvekulen” og H.C. Andersens
eventyr om ”Den lille havfrue”, og du modtager et gennemarbejdet undervisningsmateriale til din klasse i
forbindelse med tilmelding til forestillingen.
Målgruppe: 4.- 6. kl. Fag: Kristendom og dansk. Varighed: 50 min. Tidspunkt: 27. april 2023

Mellemtrin Udlånsmateriale med lærerinstruktion
Helgi Daner – da danerne blev kristne (Tværfagligt mellem kristendom, dansk og historie)
Eleverne skal med projektet få indsigt i kristendommens indførelse i Danmark, til der 400 år senere var bygget kirker
overalt i landet. Eleverne skal med afsæt i Josefine Ottesens historiske roman Helgi Daner og gennem
undervisningsoplæggene erfare, hvordan den skønlitterære genre kan skildre faktiske begivenheder og med
fiktionens virkemidler kan forholde sig frit og meddigtende til historiske kilder. Endvidere
skal eleverne lære om og reflektere over udvalgte temaer og begreber, der afspejler
historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark. Hvorfor og
hvordan kom kristendommen til Danmark, og hvilken betydning fik den for de mennesker,
der boede her?
I forløbet arbejdes der med persongalleri, meddigtning, fortolkning, læseteater, skriftlig
fremstilling, de almene tilværelsesspørgsmål som svigt og tilgivelse m.m.
Klassesæt lånes af SKT, der findes hjemmeside til projektet og koderne hertil fås ved
tilmelding.
Særudgaven af Helgi Daner er indlæst af Josefine Ottesen og er tilgængelig på
hjemmesiden.

Håb på spil
Fortællingen om ”Den fortabte søn” danner udgangspunkt for at arbejde med håb. Se også hjemmesiden
www.haabe.dk

Kan det hellige måles?
Projektets formål er at lade eleverne få indblik i, hvilken rolle det hellige spiller i dagligdagen i henholdsvis Jerusalem
og Danmark. Med udgangspunkt i det hellige har projektet særligt fokus på muligheder og udfordringer ved
sameksistens mellem forskellige kulturer og religioner.
Materialet består af lærervejledning og elevhæfte med et
”helligheds-barometer”, som eleverne kan bruge i en
undersøgelse af betydningsfulde steder og genstande.
Fokusområde er Mellemøsten, men også Danmark.
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Klima og kristendom
Klimadebatten kan vække megen uro og bekymring, hvilket kalder på håb og
handling. Viden kan bidrage til forståelse og ansvarlighed, men den kristendomsfaglige vinkel kan i særlig grad bidrage med håb. Med dette stjerneløb får
eleverne mulighed for at arbejde med klimatematikken i dette perspektiv.
Opgaverne til posterne er udformet dels som spil, spørgsmål og aktivitetsopgaver. Materialet har en kort lærervejledning og en kasse med opgaver og de
ting, du skal bruge til de syv poster.

Lydspor
I dette forløb får eleverne mulighed for at lege med fortælling og lyd. Ved bestilling af materialet
får læreren elevhæfter, adgang til lærervejledning, instruktion og en online lydmaskine, hvor
eleverne kan lave deres egen musikfortælling af effektlyde og stumper af orgelmusik til fem
bibelske fortællinger. I introduktionen til projektet indgår en animationsfilm, der tematiserer
arbejdet med de centrale tilværelsesspørgsmål gennem musik og lyd.

Symboli-kassen
Leg og spil med symboler. I dette spil kan eleverne arbejde med symboler og
ritualer fra de monoteistiske religioner og ikke-religiøse symboler. Spillet kan
bruges i forlængelse af arbejdet med SKTs undervisningsmateriale, SYMBOLER, men
det kan også bruges alene. Her kræver det dog, at eleverne får et oplæg om eller
har opnået kendskab til symbolerne gennem anden undervisning. Spillets
udfordring bygger på ideer om ”3 på stribe”. Terningerne fremstilles af eleverne og
kan beholdes i klassen.

Mellemtrin Konkrete materialer til udlån
•
•
•
•
•

•
•

Juledugen
Krybbespilsdragter med forslag til skuespil
Luciadragter
Re:formation
Skipper Clement (tegneserie) Personen Skipper
Clement er forbundet med Grevens Fejde op til
reformationen. I tegneserien behandles centrale
religiøse konflikter mellem den katolske kirke og
de lutherske strømninger.
Der tilbydes undervisningsmateriale samt lån af
klassesæt af tegneserien. Se mere på
hjemmesiden.
Små børger om Luther
Stygge Krumpen (tegneserie) I den 47 sider lange
tegneserie er lavet et portræt af den i
Danmarkshistorien så kendte biskop Stygge
Krumpen.
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Udskoling arrangementer og forløb med konsulent
Auschwitzdag
Eleverne inviteres i Moviehouse, Hjørring fredag den 27.01 2023 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 kan arbejde med
både før og efter filmforevisningen. (2 lektioner + transporttid)

Esbjergevangeliet - se side 3
100% Fremmed – om identitet og religion – 1. nov. 2022
Få besøg i din klasse af en miniudstilling fra kunstprojektet 100%
Fremmed og 2 repræsentanter derfra. En tidligere flygtning og en
skoleformidler åbner et samtalerum, hvor det er tilladt at
italesætte tanker, følelser, fordomme og holdninger. Eleverne
relaterer ofte direkte til udstillingens portrætter og fortællinger om
at finde et tilhørsforhold i verden - og føle sig fremmed eller
udenfor i processen. Vi tilbyder et kristendomsfagligt UV-materiale
til udstillingen, så der kan arbejdes videre i klassen efter besøget.
I UVM tages udgangspunkt i udvalgte fotos, der sætter fokus på identitetsbegrebet.
Er du og andre udskolingslærere interesserede, så kontakt SKT for en aftale på din skole senest torsdag d. 1. sep.
(2 lektioner)

Fra Jernkors til Trækors
Hvad får en ung mand til at blive nazist? Med udgangspunkt i VHMs udstilling,
"Vendsyssel Besat", tilbyder SKT og Skoletjenesten ved VHM, elever fra 8. - 10.
klasse at "møde" den unge Aage Mariegaard fra Brønderslev-egnen, der i 1945
blev dømt til døden. Efterfølgende går turen til en af bykirkerne, hvor vi
belyser besættelsestidens etiske dilemmaer i et eksistentielt og
religiøst perspektiv med udgangspunkt i begreberne skyld og straf i tilgivelsens
kontekst. Der tilbydes et undervisningsmateriale med instruktionsfilm, som kan
bruges efterfølgende til fordybelse og udarbejdelse af et produkt.
Det foregår tirsdag, onsdag og torsdag i uge 40, 2022 og onsdag, torsdag og fredag i uge 16, 2023. (4 lektioner)

De kristne grundbegreber m. konsulent
Igennem forskellige aktiviteter, en filosofisk samtale, billeder og fakta oplysninger,
sættes den kristne livstolkning og hvad kristendommen er på dagsordenen.
De kristne grundbegreber sættes ind i en nutidig og aktuel ramme og giver god plads til
elevernes refleksioner og erfaringer. Forløbet kan stå alene, eller det kan være en del
af et forløb, hvor der skal arbejdes med de kristne grundbegreber. (3 lektioner)
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Juledugen m. konsulent
Dugen er til udlån, men konsulenten kan også komme forbi med juledugen og
fortælle for eleverne. Juledugen er 22 meter lang, den rulles ud på gulvet og
bruges til at gennemgå julens begivenheder. Fortællingen er det bærende
element, som undervejs suppleres med opgaver og forskellige genstande, der
indgår i fortællingen. (1-2 lektioner)

Påskedugen m. konsulent
Gå med i Jesu lidelseshistorie. Vi ruller den 20 meter lange vinyldug ud på gulvet i den lokale kirke eller på jeres
skole. Påskedugen viser Jesu lidelseshistorie i affotograferede motiver – fra palmeblade til korsfæstelsen og slutter
med opstandelsen. Uventede motiver dukker også op på ruten, som kan give mulighed for refleksion over påskens
budskab og indhold. Den dialogiske fortælling suppleres med genstande undervejs, som kan konkretisere påskens
begivenheder.
Dugen kan også lånes til fx en fagdag om jødisk
og kristen påskefejring, hvor den kan tjene som
billeddisposition for elever og lærere.
(1-2 lektioner – optimalt 2 lektioner)

Sct. Catharinæ kirke – kirkebesøg/kirkegården og livets afslutning
Et besøg i kirken danner udgangspunkt for viden og samtale om kirkerummet og
dets udformning, hvilken betydning har kirken for det moderne menneske i dag og
lidt om kirkens historie.
Hvad betyder det, at vi har en folkekirke i DK og videre til samtalen om kirkens
betydning for mennesket ved livets afslutning. Et besøg på kirkegården runder
besøget af. Her ser vi på gravsteder og symboler.
Arbejder din klasse med et bestemt tema i forhold til kirken, så kan dette også tages
op. Forløbet kan også foregå i den lokale kirke, hvis der er tilhørende kirkegård.
(2 lektioner + transporttid til kirken)

Udskoling Udlånsmateriale med lærerinstruktion
Digitaldannelse – med Kierkegaard på SOME
Et undervisningsmateriale om at træffe bevidste valg på de sociale medier. Med inspiration i
Kierkegaards fire forskellige 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. Materialet består af lærervejledning, elevkopiark med bl.a. SMSnoveller og diskussionsspørgsmål, tillige med tegneserien På kant med Kierkegaard.

Går det hele ad helvede til?
I det tværfaglige dansk- og kristendomsprojekt arbejder eleverne 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.
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Håb på spil
Carpark North har skrevet en sang om Håb, som der arbejdes med i dette materiale.
Se også hjemmesiden www.haabe.dk

Ondskab
Ondskabens mange ansigter møder vi igen og igen, når vi tænder for nyhederne på TV,
surfer rundt på nyhedssiderne eller åbner avisen, hvor fortællinger om ulykker, krig og
vold fylder. Begrebet ondskab er på den måde blevet en uomgængelig del af vores
hverdag. "ET DIALOGSPIL OM DET ONDE" er tænkt som et undervisningselement under
kompetenceområdet: livsfilosofi og etik og kan anvendes på flere måder alt efter
tidsrammen. Der medfølger hæfte med elevopgaver og lærerhæfte med introduktion og
baggrundsviden

Symboli-kassen
Leg og spil med symboler. I dette spil kan eleverne arbejde med symboler og
ritualer fra de monoteistiske religioner og ikke-religiøse symboler. Spillet kan
bruges i forlængelse af arbejdet med SKTs undervisningsmateriale, SYMBOLER,
men det kan også bruges alene. Her kræver det imidlertid, at eleverne får et
oplæg om eller har opnået kendskab til symbolerne gennem anden
undervisning. Spillets udfordring bygger på ideer om ”3 på stribe”. Terningerne
fremstilles af eleverne og kan beholdes i klassen.

Udskoling Konkrete materialer til udlån
•
•
•
•
•
•
•

Kongen og munken (klassesæt)
Juledugen
Luthertæppet
Menneskesønnen af Peter Madsen
Peter Madsens ”Vingeslag” En tegneserie, som
fortolker Pinsens budskab gennem den unge
pige Signe
Påskedugen
Skabelse og undergang – tre tegneserier om
skabelses- og undergangsmyter
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Skole-kirke tjenesten
SKTs kontor i Hjørring finder du i Nørregade 18c.
Du er altid velkommen til at lave en aftale og komme på besøg.
Der er mulighed for at se materialerne, snakke om nye projekter, lave aftaler om besøg i din klasse eller noget helt
andet.
Kontaktoplysninger:
Marianne Helverskov Nielsen
mahn@km.dk
tlf. 51 20 07 61
Anne-Gerda Tvilling
agtv@km.dk
tlf. 24 52 92 22

Se vores hjemmeside www.skt-hjoerring.dk, hvor du kan læse mere
om de enkelte projekter og se nyheder.
Følg os også på Facebook SKT-Hjørring
Ønsker du at modtage vores NYHEDSMAIL, så send en mail til
Marianne; mahn@km.dk eller Anne-Gerda; agtv@km.dk

En del af ”ÅBEN SKOLE”
Skole-kirketjenesten er en del af Hjørring Kommunes tilbud om ”Åben Skole”.
Sammen med en lang række andre aktører i kommunen er Skole-kirketjenestens tilbud præsenteret på hjemmesiden
www.voresåbneskole.dk
På den måde er vi med i et større samarbejde, der giver eleverne i Hjørring Kommune mulighed for at komme ud i
verden, eller lade verden komme ind i skolen.
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