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2020 – 2021

MED KIERKEGAARD
PÅ SOME
ET ETIKFORLØB TIL 7. – 10. KLASSE
F O L K E K I R K E N S S KO L E TJ E N E S T E
PÅ N O R D - O G V E S T F Y N

PRÆSENTATION OG KONTAKT
Uanset om du er dugfrisk og ny eller gammel i
gårde i kristendomsfaget, så er der tilbud til dig i
dette årskatalog. Der er inddraget fag som dansk,
matematik, historie, billedkunst og håndværk &
design.
Der er 12 projekter til skoleåret 2020/2021. Alle
projekter, materialer og gæstelærere er gratis for
lærerne på skolerne i Assens, Middelfart og Nordfyns kommune.
Til indskolingen er der fem projekter:
MATEMATIK I DIN LOKALE KIRKE, FOLD EN BIBEL,
ALBUMMET – en lokal julekalender, SIGNES JUL
og KEND KIRKEN. I Albummet – en lokal julekalender er der rige muligheder for via en spændende
fortælling at blive klogere på lokale steder her på
Nord- og Vestfyn.
Til mellemtrinnet er der fire projekter:
VINTEREVENTYR – H. C. Andersens eventyr om liv
og død, NY KUNST I GAMLE KIRKER, som ser på
den fine kunst, der findes i nogle af de fynske kirker,
MEN STØRST AF ALT – Fupz og skabelse og SPOR
EFTER LIV – om livsfortællinger.

Til overbygningen er der tre projekter og et
gæstelærerbesøg:
GÅR DET HELE AF HELVEDE TIL? – Om frygt og
håb med brætspil og en ny novelle af Kenneth
Bøgh Andersen, VINGESLAG – om pinsen med
tegneserie af Peter Madsen og MED KIERKEGAARD
PÅ SoMe – etik og digital dannelse med mulighed
for gæstelærerbesøg.
Folkekirkens skoletjeneste på Nord- og Vestfyn
dækker både Assens Provsti, Bogense Provsti
(Nordfyn kommune) og Middelfart provsti.
Folkekirkens Skoletjeneste er dannet for at styrke
samarbejdet lokalt mellem skole og kirke. Derfor er
der indarbejdet mulighed for kirkebesøg i de fleste
projekter. Formålet er at styrke den almene viden
om kirken og dens rolle i samfundet på skolens
præmisser. Det vil sige, at alt materialet er uden
forkyndelse. Du er meget velkomne til at kontakte
os, hvis du har ønsker til nye projekter. Hold dig
orienteret på vores hjemmeside på
www.skolekirke-nvf.dk.

MATEMATIK I DIN LOKALE KIRKE

1. – 2. KLASSE ➽ INDSKOLINGEN

FAG
Matematik
Kristendomskundskab

HVOR mange numser kan der sidde på en kirkebænk? Hvilke geometriske
former og figurer kan I finde i kirken og på kirkegården? Hvordan ser
omkredsen på døbefonten ud? Hvad betyder kirkens symbolbilleder og
kan det passe, at der er et skib inde i kirken?

ANTAL LEKTIONER
6 – 8 inklusiv
kirkebesøg

Dette lille matematikprojekt handler om at bringe matematikken i spil i
kirken og dens omgivelser. I skal på symboljagt, tælle lysekroner, pusle
jeres egen vinduesmosaik, føre simpel navnestatistik, tegne altertavlen
og skrive årstal.

PROJEKTPERIODE
Hele året

I forbindelse med besøget i jeres lokale kirke lærer eleverne også om
kirkens og kirkegårdens opbygning, og hvor de forskellige kirkelige
funktioner udføres.

TILMELDING
Senest en måned
før brug
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FOLD EN BIBEL

ALBUMMET – EN LOKAL JULEKALENDER

1. – 3. KLASSE ➽ INDSKOLINGEN

1. – 4. KLASSE ➽ INDSKOLINGEN

FAG
Kristendomskundskab

BIBELEN er en af verdens mest læste bøger igennem tiden, men hvad
handler den egentlig om? Hvem har skrevet den – og hvor gammel er den?

ANTAL LEKTIONER
8 – 10, som kan fordeles
hen over skoleåret
+ kirkebesøg

I dette undervisningsmateriale vil eleverne få grundlæggende viden om
Bibelen, dens oprindelse, opbygning og forskellige genrer.

PROJEKTPERIODE
Hele året
TILMELDING
Hele året

Bibelen vil igennem projektet blive opdelt i OTTE temaer:  

DET GAMLE TESTAMENTE       	
Loven     				
Historien om jøderne               
Poesien                                    		
Profeterne                               		

DET NYE TESTAMENTE
Evangelierne
Apostlenes gerninger
Brevene
Johannes' Åbenbaringen

FAG
Kristendomskundskab
Dansk
Historie
ANTAL LEKTIONER
10 – 30 min. om dagen
alle skoledage i
december
PROJEKTPERIODE
December 2020
TILMELDING
Senest den 1. oktober
2020

Projektets otte lektioner spejler hinanden, så eleverne vil finde genkendelse
og rutine i tilgangen til opgaverne.
Formidlingen af Biblen sker igennem fortællinger, samtaler, leg og et kreativt
produkt – en foldebog. Foldebogen er enkelt at lave, og når projektet er
afsluttet, vil hver elev have sin egen foldebog, hvor billeder og ord giver
eleven et overblik over bibelens indhold.

Albummet

TRE besynderlige billeder, en nørdet far, en syg mor og en skrap moster
er nogen af ingredienserne i julekalenderen ”Albummet”.
HØJTLÆSNING I DECEMBER
Den spændende julekalender kombinerer julehygge med lokalhistorie og
kristendomsfaglig viden. Gennem fortællingen bringes lokale steder,
læring og spænding ind i decemberhyggen.
Julekalenderen er inddelt i 15 afsnit, så den passer til antallet af skoledage
i december, og hvert afsnit tager ca. ti minutter at læse op. Materialet
består af en læsebog og en lærervejledning med baggrundsstof og elevopgaver til dagens afsnit. Med projektet følger også en stor plakat til
klassen, hvor eleverne skal sætte klistermærker på.
HISTORIEN
Søskendeparret Maria og Nikolajs mor er alvorligt syg og indlagt på hospitalet, så derfor er deres mærkelige far, som de ikke rigtig kender, flyttet
hjem til dem. De to børn vil rigtig gerne opfylde deres mors store juleønske.
Hun ønsker sig et gammelt billedalbum, som hendes far for mange år siden
lavede til hende. Desværre har albummet været væk længe. Det viser sig
dog hurtigt, at moderens ønske ikke er så let at opfylde. Albummet er som
sunket i jorden. Derudover opdager de to børn og deres far en række mystiske kuverter, der sender dem ud på en skattejagt i lokalområdet til kirker.
Mange skoler bestilte julekalenderen sidste år og mangler måske kun
en ny plakat og klistermærker. Når I bestiller materialet, så skriv da i
kommentarfeltet, hvad I mangler at få suppleret materialet op med.

Der afsluttes med et besøg i den lokale kirke, hvor præsten fortæller
bibelhistorier, og eleverne udstiller deres folde-bibler.

J U L E KALE N DER

SIGNES JUL

KEND KIRKEN

1. – 3. KLASSE ➽ INDSKOLINGEN

1. – 3. KLASSE ➽ INDSKOLINGEN

FAG
Kristendomskundskab
ANTAL LEKTIONER
4–6
PROJEKTPERIODE
Hele året
TILMELDING
Senest en måned
før brug

SIGNE synes, at tiden går alt for langsomt. Hvad skal denne ventetid gøre
godt for? Hvorfor ikke bare holde juleaften NU? Det er måske derfor, det
hedder adVENT… fordi man bare skal vente hele tiden?
Det er dagen før juleaften, og Signe kan næsten ikke holde ventetiden ud.
Sigens bedstemor fortæller hende derfor historien om Maria og Josef, og
om dengang der kom lys til verden. I stemningsfulde tegninger og ord
skildrer Peter Madsen og Johannes Møllehave den lille piges tanker om
og forventninger til julen.
Til bogen er udarbejdet en undervisningsvejledning,
der giver læreren hjælp og inspiration til, hvordan
man kan arbejde med bogens temaer.
Ved bestilling af bogen modtager man et eksemplar
af bogen. Der er også mulighed for at låne et
klassesæt af bogen.

FAG
Kristendomskundskab
ANTAL LEKTIONER
4 – 10
PROJEKTPERIODE
Januar – maj 2021
TILMELDING
Senest en måned
før brug

HVORFOR hedder det først rum i kirken våbenhuset?
Hvorfor begynder kirkeåret den 1. søndag i advent og ikke 1. januar?
Hvad betyder messehagel?
”Kend kirken” er et informativt og lettilgængeligt inspirationsmateriale om:
➽ kirken som bygning
➽ kirkens indretning
➽ kirkeåret og højtiderne
➽ de store begivenheder i livet, som kirken danner ramme om
Materialet lægger op til, at man arbejder med et eller flere af temaerne,
og i den forbindelse besøger den lokale kirke eller får besøg af den lokale
præst på skolen.

❄

❄

VINTEREVENTYR

4. – 6. KLASSE ➽ MELLEMTRINNET

❄

NY KUNST I GAMLE KIRKER
4. – 6. KLASSE ➽ MELLEMTRINNET

FAG
Kristendomskundskab
Dansk

H.C. ANDERSENS eventyr har den kristne tro som en understrøm,
som et grundlag. I vintereventyrene er nogle af temaerne kærlighed,
livet og døden.

ANTAL LEKTIONER
6–8

Arbejdet med eventyrene foregår som en detektivsøgning efter spor af
temaer og naturbilleder, der tilsammen kan åbne op for en diskussion af,
hvad det vil sige at skrive og lave kunst med inspiration og holdning.

PROJEKTPERIODE
December 2020 –
februar 2021
TILMELDING
Senest en måned
før brug

PROJEKTPERIODE
Hele året

❄

”Den lille strakte begge hænder i vejret
– da slukkedes svovlstikken;
de mange julelys gik højere og højere,
hun så de var nu de klare stjerner,
en af dem faldt og gjorde en lang ildstribe på himlen.

TILMELDING
Senest en måned
før brug

❄

❄
H. C. Andersen

ANTAL LEKTIONER
2 – 4 + kirkebesøg

Der vil blive inddraget kortfilm, musik og collager.

”Nu dør der en!” sagde den lille, for gamle mormor,
som var den eneste, der havde været god mod hende, men nu
var død, havde sagt:
når en stjerne falder, går der en sjæl op til Gud.”

❄

FAG
Kristendomskundskab
Dansk
Billedkunst
Håndværk & design

❄

❄

❄

ET forløb om ny kunst og
kirker i lokalområdet.
Hvad vil kunstneren i
kirken? Hvilke fortællinger
fortælles der, når der
kommer et nyt værk?
Hvilke konkret værker kan
man finde i kirkerne på
Nord- og Vestfyn? Og
hvilke bibelhistorier?
➽ Portræt af en
kunstner og en kirke
➽ Præsentation af
forskellige værker
➽ Bibelhistorie
➽ Eventuelt kirkebesøg

“Jesu helbredelse af den blinde
ved dammen” i Gamtofte kirke
af kunstner Peter Brandes

MEN STØRST AF ALT

4. – 6. KLASSE ➽ MELLEMTRINNET

SPOR EFTER ET LIV

4. – 6. KLASSE ➽ MELLEMTRINNET

FAG
Kristendomskundskab
Dansk

FAG
Kristendomskundskab
Dansk

ANTAL LEKTIONER
4 – 6 + kirkebesøg

ANTAL LEKTIONER
4 – 10 inklusiv kirkebesøg

PROJEKTPERIODE
Januar – maj 2021

PROJEKTPERIODE
Uge 15 – 18 2021

TILMELDING
Senest en måned
før brug

TILMELDING
Senest 1. marts 2021

GUD har skabt hele Jorden på sølle syv dage: Bjergene, havene, alle
dyrene. Og Gud har skabt mennesket. Fanden har kun lavet småting, tidsler,
hvepse, slagregn, og han er misundelig på Gud, især over det med menneskene, fandens misundelig. Men Fandens Oldemor har en god idé …
Med udgangspunkt i Kim Fupz Aakesons alternative skabelsesberetning
handler dette projekt om Himmel og Helvede – og det midt imellem.
I forløbet arbejdes der kristendomsfagligt med billedbogens referencer
til den bibelske skabelsesberetning og Højsangen. Danskfagligt arbejdes
der med samspillet mellem bogens billeder og ord. Som en del af forløbet
besøges den lokale kirke.
Ved bestilling af materialet medfølger et oplæsningseksemplar af bogen.

Lærervejledning

Spor
efter
et liv...

Et projekt om begravelsesritualer og kirkegården, om døden,
tabet og sorgen, og hvordan man kan sætte ord på det.
1

OM sorg og tab og hvordan man kan sætte ord på det. Om livsfortællinger og begravelsesritualer og om noget betydningsfuldt.
Projektet indledes med et besøg i en kirke og på en kirkegård. I kirken
fortæller præsten om folkekirkens begravelsesritual og præstens
arbejde, når nogen dør. På kirkegården skal eleverne på vandring og se
på gravsteder. Hvad fortæller et gravsted om den, der ligger begravet.
Herefter skal eleverne lege detektiver og lede efter spor fra fire forskellige
livsfortællinger. Sporene indgår efterfølgende i en skriveopgave, når
eleverne er tilbage i klassen.
I undervisningsmaterialet anvises muligheden for at inddrage danskfaget
med Rebecca Bach Lauritsens roman ”Ellens ark”, om pigen Ella, der
mister sin lillebror ved en ulykke hjemme. Et oplæsningseksemplar af
Ellens ark følger med ved bestilling af materialet.
Andre begravelsesskikke er et tredje element, der kan inddrages i
projektet. I materialet findes en række elevtekster med interviews af
trosrepræsentanter fra andre trossamfund i Danmark.
Kirkebesøget og kirkegårdsvandringen afvikles i ugerne 15 – 18.
TID OG STED FOR BESØGET: Vi lægger planen for besøgene lige efter
tilmeldingsfristen den 1 marts 2021. Herefter får du at vide, hvilken kirke
og hvilket tidspunkt du og din klasse har fået. Hvis muligt afvikles besøget
i den lokale kirke. Du kan i din tilmelding skrive dine ønsker for dato.

GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL?

– ET PROJEKT OM FRYGT OG HÅB ➽ 7. – 9. KLASSE ➽ OVERBYGNINGEN

FAG
Kristendomskundskab
Dansk
ANTAL LEKTIONER
14 inklusiv kirkebesøg
PROJEKTPERIODE
Hele året
TILMELDING
Senest en måned
før brug

VINGESLAG – EN TEGNESERIE OM PINSEN

7. – 9. KLASSE ➽ OVERBYGNINGEN

GÅR det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe
på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før?

FAG
Kristendomskundskab

Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende
projekt, der zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er
over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder
utopierne og håbet så lidt?

ANTAL LEKTIONER
3–4

Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion
over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres
liv på. Derfor går begrebsparret håb og frygt hånd i hånd i projektet, hvor
eleverne skal arbejde 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.

TILMELDING
Senest en måned
før brug

PROJEKTPERIODE
Hele året

I PROJEKTET ARBEJDER ELEVERNE MED:
➽ Ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen
➽ Brætspil med etiske dilemmaer
➽ Digitalt bibliotek med dystopier, utopier,
helvede og paradisforestillinger før og nu
➽ Kirkebesøg
➽ Kreativt produkt om håb og frygt

SIGNE er blevet uvenner
med sin bedste veninde og
må tage alene i sommerhus
for at læse til eksamen.
I skoven møder hun en
gammel kone, som taler et
underligt, fremmed sprog.
Men konen leder alligevel
Signe på sporet af historien
om pinsen og Helligånden.

Pinsen kan være et vanskeligt tema at formidle – denne tegneserie sætter
pinseunderet ind i en bibelsk sammenhæng, samtidig med at den viser,
hvordan pinsen kan opleves i nutiden.
Til bogen er udarbejdet en undervisningsvejledning, der giver læreren
hjælp og inspiration til, hvordan man kan arbejde med bogens temaer.
Ved bestilling af materialet modtager man et eksemplar af bogen. Der
er mulighed for at låne et klassesæt af bogen.
Peter Madsen

MED KIERKEGAARD PÅ SoMe

ET ETIKFORLØB OM DIGITAL DANNELSE

FAG
Kristendomskundskab

VED dine elever, hvor stor indflydelse de har på deres egen og
hinandens digitale fortællinger?

ANTAL LEKTIONER
6

Med Kirkegaard på SoMe er et kristendomsfagligt projekt, hvor Søren
Kierkegaard holder et spejl op foran de unge og derved kan være en etisk
guideline for deres dannelse og færden på de sociale medier.

PROJEKTPERIODE
Hele året
TILMELDING
Senest en måned
før brug

7. – 9. KLASSE ➽ OVERBYGNINGEN

Projektet sætter fokus på etik, moral, ansvarlighed og almen dannelse.
Kierkegaard er derfor aktuel, fordi han bidrager med noget helt unikt til
vores kulturelle dannelse, og hans filosofi er grundstenen i eksistentialismen.
Med afsæt i Kierkegaards eksistensfilosofi bliver eleverne opmærksomme
på, at de har pligt til at tage ansvar for det, de siger og gør, ikke mindst
for det de sender ud på de sociale medier.

MED KIERK
EGAARD
PÅ SoMe

I PROJEKTET ARBEJDER ELEVERNE MED:
ET ETIKFO
RLØB TIL 7.
– 10. KLASSE
➽ Søren Kierkegaards liv og eksistentialismens
grundprincipper
➽ Tegneserien På kant med Kierkegaard
➽ SMS-novellerne Update, X-factor, For evigt
og Du skal! fra Mennesket er en Ø af
Sangerinden og Den Søvnløse
➽ Den frihed og det ansvar, der ligger i det frie valg.
➽ Angsten, der følger med, når man har ansvaret for sit eget liv og skal
tage ansvaret for konsekvenserne af ens valg også på de sociale medier.
FOLKEKIR

K E N S S KO
L E TJ E N E S T
PÅ N O R D E
OG VESTFY
N

Illustrationer af Niels Roland
fra tegneserien "På kant med
Kierkegaard"

1

GÆSTEOPLÆG

SKAL LILJEN PÅ MARKEN LÆRE DIN KLASSE OM DIGITAL DANNELSE?

DATO
Oktober og november
2020

NÅR de unge er på de sociale medier, er det let at blive ramt af det Søren
Aabye Kierkegaard (1843-1855) kalder sammenligningens urolige tanke.

Februar og marts 2021

Dette aktuelle gæsteoplæg er et supplement til det kristendomsfaglige
projekt Med Kierkegaard på SoMe.

TILMELDING
Der er 10 besøg i
udbud, der fordeles
efter først-til-mølleprincippet

Kierkegaard vidste om nogen, hvordan det er at måle sig med andre og
føle sig anderledes, noget de unge også kæmper med i dag. I sine historie
om liljen på marken beskriver han et aktuelt tema om at sammenligne
sig med andre, og det er den fortælling, der er rammen for besøget af
gæsteunderviser Lone Brinkmann Jakobsen. Besøget varer to lektioner.

Besøget bookes via
hjemmesiden

FORMÅLET MED BESØGET
➽ Med fokus på liljen på marken, som eleverne møder i en af Kierkegaards
berømte fortællinger, finder de unge i fællesskab svarene på følgende
spørgsmål: Hvorfor kan sammenligning og misundelse føre til mobning
på de sociale medier?
➽ Eleverne bliver bevidste om, hvilke konsekvenser det får, når man
bliver påvirket af, hvad andre gør.
➽ Eleverne diskuterer, hvordan man let kan blive fristet til at sammenligne sig med andre, når man poster noget på de sociale medier som
Facebook, Instagram, YouTube, TikTok og Snapchat.
➽ Eleverne arbejder med relevante opgaver om identitetsdannelse,
venskab, ansvaret for egne valg og digital dannelse.

Illustration af Niels Roland
fra tegneserien "På kant
med Kierkegaard"

7. – 9. KLASSE ➽ OVERBYGNINGEN

BESØG VORES HJEMMESIDE

TILMELDING
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Tilmelding foregår via vores hjemmeside:
www.skolekirke-nvf.dk
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Hjemmesiden er også der, hvor du finder det seneste nye
fra skoletjenesten.

Christina Holdt Saldern
Pædagogisk medarbejder

F O L K E K I R K E N S S KO L E TJ E N E S T E
PÅ N O R D - O G V E S T F Y N

➽
HVAD ER KLOKKEN?
– FOR INDSKOLINGEN
KAN BESTILLES VIA
HJEMMESIDEN.

kontakt@skolekirke-nvf.dk
Træffetid efter aftale i Søndersø.
Lene Kjemtrup Christensen
Teologisk medarbejder

CHRISTINA
Telefon 23 42 48 04
LENE
Telefon 40 16 71 79

Grafisk tilrettelæggelse: Jeanette Thorup
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