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BESTILLING AF MATERIALER
Vi indførte i 2018/19, at vi sender materialer ud på særlige
tidspunkter, fremfor løbende. Vi vil i skoleåret 19/20 sende
materialer og koder ud oftere, ca. én gang om måneden.
Ring eller skriv, hvis der er behov for, at materialet sendes
hurtigt.
Vores bestillingsside har fået en funktion, der gør det muligt
for en lærer, når han/hun bestiller et bestemt materiale,
også at bestille det til de kolleger, der ønsker at få samme
materiale. Det er vigtigt for os at registrere antallet af lærere, der arbejder med vores materialer pga. Copydan-aftale.

KIRKEBESØG

OM OS
Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab tilbyder tilbyder undervisningsmateriale til grundskolerne i stiftet samt inspiration til undervisning f.eks. i form af lærerkurser.
Vi arbejder på skolens præmisser og med den videns- og dannelsesmulighed, der ligger i kristendomsfagets målsætning. I vores
undervisningstilbud indgår ofte en praktisk-musisk dimension samt
en tværfaglig mulighed.

I nogle materialer lægges der op
til et kirkebesøg i den lokale kirke,
og på vores hjemmeside www.
vibsko.dk kan kirker finde vejledninger til disse besøg. Her beskrives undervisningsmaterialerne, og
hvad kirkerne særligt skal vide og
forberede.

Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab vil gerne være
med til at styrke elevernes viden om kultur og kristendom og dermed understøtte den dannelsesopgave, som skolerne har.

Har du spørgsmål,
er du velkommen
til at ringe eller skrive.
Find os på Facebook under
Viborg Stifts Skoletjeneste
for Kristendomskundskab.

DIGITALE MATE

RIALER

Mange af vores
materialer fås og
så digitalt. Hvilk
terialer, det drej
e maer sig om, fremgå
r
af vores hjemmes
ved bestilling og
ide
af denne årsplan.
De digitale mater
kræver koder, so
ialer
m gives pr. mail
ved bestilling. Be
at der kommer
mærk ,
nye koder til m
aterialerne hver
maj/juni, og at
t år i
de gamle kode
r dermed ophøre
r.

3

INDSKOLING

MÅLGRUPPE: 1. - 3. KLASSE

SORG OG LIVSMOD
Hvert år rammes et stort antal børn
af sorg. Det kan enten skyldes, at de
mister en af deres nærmeste; at en i
familien rammes af alvorlig sygdom;
at der er opbrud i deres familie pga.
fx skilsmisse, eller at en eller flere af
de voksne i deres nærmeste familie er
tynget af misbrug af den ene eller den
anden art.
Typisk rammer sorgen uforberedt, og
ikke sjældent har den sorgramte en
oplevelse af at blive isoleret bag en
mur af tavshed, fordi omgivelserne er
usikre på, hvordan de skal håndtere
situationen.
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Med afsæt i to-tre små nyproducerede fabel-tegnefilm fra Tiny-film, der
gennem årene har produceret en lang
række tegnefilm til DR, sættes i børnehøjde fokus på, hvad sorg er, hvornår

- NÅR DE MINDSTE MISTER

den kan ramme én, og hvordan den
kan håndteres af såvel omgivelserne
som af den sorgramte selv. Herunder
om der kan etableres et handleberedskab til at tackle sorgen.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Film
• Plakat
• Kirkebesøg

I bred forstand altså et forsøg på at
øge elevernes handlekompetence i
deres indbyrdes relationer og i forhold
til de voksne omkring dem.

Fag: Kristendomskundskab
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RITUALER I SPIL

INDSKOLING

MÅLGRUPPE: 1. - 3. KLASSE

- ET PROJEKT OM RITUALER OG KIRKEMUSIK
I dette projekt skal eleverne arbejde
med ritualerne: dåb, nadver, bryllup
og begravelse. De skal på kirkebesøg,
hvor de skal høre musikken, der knytter sig til ritualerne - og synge med på
salmer, der passer til. Undervisningsmaterialet gennemgår ritualerne, og
der er opgaver til.
Først arbejdes der med baggrundsmaterialet på klassen. Derefter er det
meningen, at man skal på dobbelt
kirkebesøg i Viborg Domkirke og Sortebrødre Kirke i Viborg. Kirkebesøget
»kirkens musik - live!« bookes særskilt.
I kirkerne vil der være en person hvert
sted, der sætter ord på ritualerne og
guider igennem musikken. Kirkebesøgene varer hver 20 minutter, og der
fortælles om to ritualer hvert sted.

Eventen varer ca. 1 time i alt, idet der
er lagt tid ind til, at klasserne går fra
den ene kirke til den anden. Bagefter
er man velkommen til at besøge en
af kirkerne igen med sin klasse, hvis
man har god tid.
Undervisningsmaterialet kan bruges
uafhængigt af kirkebesøg, men det
anbefales, at klasserne kommer og
ser, hvor ritualerne foregår - nemlig i
kirken - og hører musikken »live«. Det
være sig salmer og instrumentalmusik
fra orglet. Børnene vil måske opleve,
at de har hørt noget af musikken før.
Materialet indeholder:
• Lærervejledning og elevsider
• Kirkebesøg
Fag: Kristendomskundskab, Musik.

Den
Skole
n
Åb e

EVENT:

»KIRKENS MUSIK – LIVE!«

Tid og sted. Vælg melle
m:
Tirsdag d. 10. marts kl.
9.30-10.30
Onsdag d. 11. marts kl.
9.30-10.30
Begge dage i både Viborg
Domkirke
og Sortebrødre Kirke. Efte
r deadline gives der besked om, hvo
r man starter.
Der er plads til 200 elever
pr. dag.
Tilmeldingsfrist: d. 1. feb
ruar 2020 på
vores hjemmeside: ww
w.vibsko.dk
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INDSKOLING

MÅLGRUPPE:
1. - 3. KLASSE

NÅR SØSKENDE
STRIDES
I dette materiale tages der udgangspunkt i søskendefortællinger fra Det
Gamle og Det Ny Testamente. Eleverne
hører fortællingerne, ser på kunstbilleder og arbejder på forskellig vis med
de følelser, som et søskendeforhold
kan indeholde: vrede, misundelse,
hævngerrighed, næstekærlighed, nåde
og tilgivelse.
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Følgende søskendefortællinger fra
den kristne bibel indgår i materialet:
• Kain og Abel 				
- misundelsen er i verden.
• Isak og Ismael 			
- de sammenbragte børn.

Et forløb om sø
skenderelatio
ner.
Dette undervis
ningsforløb åb
ner
op for at arbe
jde »stedfortr
ædende« med
konflikt og ko
nfliktløsning.

• Jakob og Esau 			
- tvillinger er heller ikke lige.
• Josef og hans brødre 			
- fars kæledægge.
• Maria og Martha 			
- hvorfor er det lige mig?
• Den fortabte søn og hans bror		
- når uretfærdigheden sker fyldest.
Materialet indeholder:
• Lærervejledning og elevsider
• Samtaleplakat
• Elevaviser med opgaver
• Kirkebesøg
Fag: Kristendomskundskab, Dansk,
Billedkunst.

Den
Åbne S
kole

INDSKOLING

MÅLGRUPPE: 1. - 3. KLASSE

IND OG UD AF
PARADISET
Syng med Ida om verdens skabelse,
hop i paradis med Pippi, og diskuter
rigtige og forkerte handlinger med
Rasmus og Paradis-Oscar.
I dette undervisningsmateriale inddrages uddrag af Astrid Lindgrens fortællinger om Ida(fra Emil fra Lønneberg),
Pippi og Rasmus på farten.
Uddragene hjælper til med at belyse
temaerne fra Det Ny Testamente ved-

rørende: Verdens skabelse, Paradisets
Have samt konsekvenserne af rigtige
og forkerte handlinger (Adam og Eva).
Der findes opgaver til hvert af disse
temaer både til brug hjemme på klassen og uden for klasseværelset. Der er
ligeledes kreative opgaver, der viser
elevernes tegn på læring.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning og elevsider
Fag:
Kristendomskundskab,
Dansk, Musik.
Materialet
findes også
digitalt.
Sang og
bevægelse
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INDSKOLING

MÅLGRUPPE: 1. - 3. KLASSE

JULEN I VIKINGETIDEN

- BJØRNS FORTÆLLING

i Ribe. Bjørn møder Rimbert
i den nyligt færdigbyggede
kirke i Ribe. Rimbert fortæller
Bjørn om den kristne guds
søn Jesus - om Jesu fødsel og om
andre aspekter af den kristne tro.
Gennem drengen Bjørn hører eleverne
om, hvordan vikingernes julefejring
kunne være forgået omkring 800-tallet.
Her møder Bjørn også munken Rimbert. Der har tidligere været munke i Danmark,
men Rimbert var en af
de første, der sammen med munken
Ansgar arbejdede i
en af de første kirker
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Eleverne arbejder med figurerne i
fortællingerne (Bjørn, Ansgar, Rimbert,
samt de bibelske figurer). De bygger

deres eget krybbespil samt dekorerer
og tegner deres egen vikingekirke.
Materialet har til formål at forklare
hvordan den kristne fejring af Jesu
fødsel blev knyttet til de hedenske
traditioner, der allerede blev fejret på
denne tid af året af de danske vikinger. Traditioner som fortsat i dag fejres
sideløbende med den kristne juletidsfejring.
Materialet indeholder:
• Lærervejledning og
elevsider.
Fag: Kristendomskundskab, Historie.

Dette materiale
udsendes først d. 1.
november 2019

MÅLGRUPPE: 3. – 6. KLASSE

SYNG MED LIV OG LYS(T)

MELLEMTRIN

Den
Åbne Skole

- SALMESANGSPROJEKT MED UNDERVISNINGSMATERIALE
I dette projekt får eleverne et kendskab
til et repertoire af gamle og nye salmer,
der tematisk knytter sig temaerne: lys,
kyndelmisse og Sankt Hans. De to sidste
er begivenheder i det kristne kirkeår og
samtidig folkelige traditioner, der fejrer
lyset og to af årets overgange.
FÆLLESSANG I KIRKEN
Salmesangsprojektet afvikles i Aars,
Gullestrup og Lemvig kirker i ugen op
til Kyndelmisse i januar måned. Klasser
mødes og synger nye og ældre salmer.
Der vil være et varieret musisk akkompagnement og et fortællende indslag
om kyndelmissetraditionen og tematikken »lys«.
Det forventes, at eleverne har øvet salmerne, inden de mødes i kirken.

UNDERVISNINGSMATERIALE
Klasser, der tilmelder sig salmesangsprojektet, vil modtage et undervisningsmateriale om salmerne med
tilhørende opgaver og baggrundsmateriale. Man kan også bestille materialet
uafhængigt af afviklingen i kirken.
Der er ligeledes tilgængelige lydfiler,
som kan bruges til at øve efter. Det er
børn, der synger salmerne med klaverakkompagnement.
Materialet indeholder:
• Lærervejledning, elevsider og noder.
• Adgang til indspilninger af salmerne.
• Kirkebesøg.
Fag: Kristendomskundskab, Musik.

FÆLLESSANG
HVOR OG HVORNÅR?

Aars Kirke, tirsdag d.
28. januar
2020, kl. 10.00 -11.00
.
Lemvig Kirke, onsdag
d. 29.
januar 2020, kl. 10.00
-11.00.
Gullestrup Kirke, torsda
g d. 30.
januar 2020, kl. 10.00
-11.00

Tilmeldingsfrist:
d. 1. november 2019 på
vores
hjemmeside: www.vibs
ko.dk
Der er også en sommerr
udgave af projektet, hvo
r
me
sal
s
sek
tre af de i alt
re
me
til
ud
t
fte
er ski
årstidsbestemte salmer.
Læs mere på s. 10.
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MELLEMTRIN
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MÅLGRUPPE: 3. – 6. KLASSE

SYNG MED LIV OG LYS(T)

- SALMESANGSPROJEKT MED UNDERVISNINGSMATERIALE

I dette projekt får eleverne et kendskab til et repertoire af gamle og
nye salmer, der tematisk knytter sig
temaerne: lys, kyndelmisse og Sankt
Hans. De to sidste er begivenheder i
det kristne kirkeår og samtidig folkelige traditioner, der fejrer lyset og to af
årets overgange.
FÆLLESSANG UDENDØRS
Syng Seks Salmer sammen med professionelle musikere! Salmesangsprojektet afvikles som en del af den store
børnebyfest, som afholdes på Borgvold
i Viborg. Klasser fra hele Viborg Stift
er velkomne til at melde sig til fællessangseventen.
Salmerne akkompagneres af blæsermusik, og musikerne vil også give et
nummer eller to undervejs!
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UNDERVISNINGSMATERIALE
Klasser, der tilmelder sig salmesangsprojektet, vil modtage et undervisningsmateriale - sommerudgaven om salmerne med tilhørende opgaver
og baggrundsmateriale. Man kan også
bestille materialet uafhængigt af fællessangsdelen udendørs.
Der er ligeledes tilgængelige lydfiler,
som kan bruges til at øve efter. Det er
børn, der synger salmerne med klaverakkompagnement.
Materialet indeholder:
• Lærervejledning, elevsider 		
og noder.
• Adgang til indspilninger af 		
salmerne.
• Fællessangsoplevelse udendørs.
Fag: Kristendomskundskab, Musik.

FÆLLESSANG
HVOR OG HVORNÅR?

Borgvold, Viborg, tirsda
g d. 26. juni
2019 kl. 10.00 -10.40

Tilmeldingsfrist

d. 1. juni 2019 på vores
hjemmeside:
www.vibsko.dk
Det er også muligt for Vib
orgskoler at
tilmelde sig direkte und
er Snapsting
for børn.
(Til næste år bliver det
tirsdag d. 23.
juni 2020 kl. 10).

Den
Åbne
Skole

lmelmuligt at ti
så
g
o
r
e
t
e
D
uar, så
jektet i jan ents
de sig pro
e ev
ger i begg
man delta
er er
i.
r og jun D går
hhv. janua
er
d
r,
e
lm
ks sa
9.
tre ud af se
s.
å
p
re
e
m
igen. Læs

MELLEMTRIN

MÅLGRUPPE: 4. - 6. KLASSE

LØB GENNEM

DANMARKS
KIRKEHISTORIE

KIRKEHISTORISK LØB
Projektet omhandler udvalgte nedslag
i Danmarks kirkehistorie. Der arbejdes
med et undervisningsmateriale på
klasserne, og hele forløbet afsluttes
med et løb, der er lavet vha app’en
”Woop.” Posterne omhandler de nedslag i kirkehistorien, som eleverne har
arbejdet med.
Der arbejdes med følgende historiske
begivenheder og figurer i materialet:
• Kristendommens komme til 		
Danmark med Harald Blåtand 		
og Ansgar som nøglefigurer.
• Korstogene.
• Klosterbevægelsen.

• Den danske reformation og Hans
Tausen som nøglefigur.
• Hekseafbrænding.
• Pietismen og Oplysningstiden.
• Kirken i Danmark i dag.
Der er to udgaver af materialet - ét til
mellemtrinnet og et kortere forløb til
udskolingen, samt forslag til produkter
til prøven i 9. klasse.
Eleverne vil komme til at arbejde med
flere forskellige udtryksformer - apps,
film, billeder, skuespil og musik.
Som afslutning skal eleverne på et
løb, hvor skoletjenesten har lavet de
spørgsmål, der skal sættes ind på hver
post i førnævnte app.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning.
• Sangtekster.
• Plakat
• Kortfilm.
• Kirkebesøg.
• Løb med app.
Fag: Kristendomskundskab, Historie,
Musik.
Praktisk: Læreren skal selv lave selve
løbet for eleverne i Woop-appen, men
det beskrives hvordan i lærervejledningen. Spørgsmål og opgaver til posterne
er ligeledes her.

Materialet
findes også
digitalt.
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MELLEMTRIN

MÅLGRUPPE: 4. - 6. KLASSE

KLOSTERHAVEN
Klosterhaven er et undervisningsmateriale, der tager eleverne med ud af
klasselokalet for at se på de klostre,
der er eller var rundt omkring i Viborg
Stift. Eleverne lærer om klostrene, de
ordener, der boede eller bor i klostrene
samt om den livsførelse, der fortsat er
aktuel for f.eks. nonneordenen Birgittasøstrene i Maribo.
Samtidigt er fokus særligt på klostrenes haver og derved faget Natur/
Teknologi.
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Eleverne skal undersøge de urter, som
klostrene anvendte til at afhjælpe sygdomme i middelalderen, ligesom de
skal undersøge de planter, der udgør
deres egne haver (eller urtehaver, som
klassen kan besøge).
Materialet indeholder:
• Lærervejledning og elevsider.
Fag: Kristendomskundskab,
Natur/Teknologi, Historie.

Praktisk:
Da projektet omhandler haver og urter,
er det en fordel at arbejde med materialet i forår/sommer/efterår.
Materialet
findes også
digitalt.

Den
kole
Åbne S

MELLEMTRIN

ET KIRKELØB FOR 5. - 6. KLASSE

JAGTEN PÅ DEN
GLEMTE VIDEN

Den
Åbne Skole

I DIN LOKALE KIRKE
hele verI en fjern fremtid, hvor
liseret, er
den er blevet digita
rsammender sket et compute
svundet.
brud, og al viden er for
ke og har
En vogter står i en kir
hukomrlig
då
glemt hvorfor. En
en veri
idt
sk
melse er utrolig
ngere
læ
e
ikk
den, hvor man
compå
en
vid
kan søge efter
ren
gte
vo
r
ha
r
puteren. Derfo
n
de
de
fin
at
til
brug for hjælp
.
forsvundne viden

Dette projekt afvikles i den lokale
kirke. Kontakt derfor den lokale kirke
for at aftale, hvornår projektet kan afvikles. Materialet bestiller du herefter
hos os.
Sammen med lærervejledningen
kommer der et brev fra Vogteren til
eleverne, der sætter dem i den rigtige
stemning og forklarer, hvad det er, de
skal. Aktiviteten i kirken er et stjerneløb og tager 1 - 1½ time. Herefter er
der uddybende materiale til efterbearbejdelse i klassen.

I materialet arbejdes der med underområderne: Kristne grundbegreber
samt kristne udtryk og etik jf. Fælles
Mål.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp,
kan du kontakte os på mail eller
telefon.
Materialet indeholder:
• Lærervejledning og elevsider.
• Kirkebesøg.
Fag: Kristendomskundskab.
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MELLEMTRIN

MÅLGRUPPE: 4. - 6. KLASSE

ANIMEREDE
KALKMALERIER

– GAMLE OG NYERE FORTÆLLINGER I KIRKENS
KUNST BELYSES MED EN TEGNEFILMSAPP

Animér et kalkmaleri! Arbejd i krydsfeltet mellem nutidige visuelle
udtryksformer: tegneserier og Stop Motion film - og kirkelig kunst i form
af kalkmalerierne. Projektet tilstræber et samspil mellem mødet med et
eksisterende æstetisk værk og arbejdet med selv at skabe et nyt æstetisk
udtryk.
Kalkmalerierne er en af vores vigtigste kulturhistoriske kilder til middelalderens samfund - mennesker, tro og forestillingsverden. De fleste almindelige mennesker kunne ikke læse biblen, som var på latin - så deres
adgang til troen var i høj grad visuel og mundtlig.
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Eleverne introduceres i undervisningsmaterialet for:
• Kalkmalerierne og deres funktion i middelalderen samt 			
symbolik og ikonografi.
• Paralleller til nutidige kunstformer og fortællinger.
• Hvordan man laver animation, filmisk billedfortælling, 			
metaforer i animation, figurdesign og moodboards.

MELLEMTRIN

KURSUS MED WORKSHOP FOR LÆRERE
Det anbefales, at projektet indledes med dette kursus. Her vil lektor i kunsthistorie fra Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen
fortælle om kalkmalerier - såvel teologisk indhold som skiftende
perioders æstetiske billedkunstneriske karakteristika. Desuden vil
leder af Animation Learning Lab Hanne Pedersen lave en workshop
om animation og stop-motion film og helt konkret introducere,
hvordan animationsdelen i projektet kan gribes an med eleverne.
Tid: Onsdag d. 4. september 2019, kl. 13-16
Sted: Skive Kirkes sognegård
Tilmeldingsfrist: fredag d. 16. august 2019 på vores hjemmeside:
www.vibsko.dk

Som en del af projektet foreslås et kirkebesøg,
hvor de animerede film fremvises i kirken.
Materialet indeholder:
• Lærervejledning og elevsider
• Guide til Stop Motion app
• Figurer til udklip
• Kirkebesøg
Fag: Kristendomskundskab, Billedkunst, 			
Dansk, Håndværk og Design.

Den
Åbne S
kole
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MELLEMTRIN

TRADITIONER

MELLEM LIV
OG DØD

ET PROJEKT OM HALLOWEEN, ALLEHELGEN OG
DE DØDES DAG I MEXICO FOR 4. - 6. KLASSE

Døden og de døde kan være noget, man bliver skræmt af og derfor
gør grin med som til Halloween. De døde kan mindes ved en højtidelig Allehelgens gudstjeneste, eller de døde kan vende tilbage og
feste med os som ved De Dødes Dag i Mexico.
Dette undervisningsmateriale indeholder tekster om: Halloween, Allehelgen og De Dødes Dag i Mexico. Der findes elevopgaver til hver
tekst samt en fælles klasseopgave til hver tradition.

PIXARFILM

De dødes dag i Me
xico
er også temaet i
Pixarfilmen »Coco«
.

I materialet arbejdes der med kompetenceområderne Livsfilosofi og
Etik samt ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser.
Materialet indeholder:
• Lærervejledning og elevsider.
• Forslag til kirkebesøg.

alet er
Materi til en
et
velegn dag.
n
m
e e

Fag: Kristendomskundskab, Dansk.
Materialet
findes også
digitalt.
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RELIGIONSFRIHED

- VERDEN RUNDT

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som
de kommer til udtryk i FN’s menneskerettighedskonvention. Hovedparten af
medlemslandene har ratificeret konventionen, men rigtig mange lande har
ikke fulgt op med national lovgivning,
der sikrer religionsfriheden i praksis.
Det betyder, at religionsfriheden rundt
om i verden krænkes, og der er masser
af eksempler på, at repræsentanter for
alle de store religioner både står som
krænkere og krænkede. Det er det, eleverne skal arbejde med i projektet - religionsfriheden som en grundlæggende
rettighed og overtrædelser af den.
Sidste år besøgte FN’s rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark og

udfærdigede en rapport om religionsfrihedens tilstand. I det aktuelle projekt
inviteres eleverne af FN’s nye rapportør
til på lignende vis at rejse rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere til FN’s sikkerhedsråd. Det sker på en IT-platform
udviklet specielt til forløbet, hvor der
vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren og gruppedrøftelser om etiske
dilemmaer samt fælles opsamlinger i
klassen.
Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions
betydning give deres bud på, hvad der
skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellig religiøs baggrund.
Materialet indeholder:
• Hjemmeside til projektet.
• Lærervejledning og elevsider 		
på hjemmesiden.

UDSKOLING

MÅLGRUPPE: 7. - 10. KLASSE

Materialet
findes kun
digitalt.

Fag: Historie, Religion, Samfundsfag.

LÆRERKURSUS med fok
us på religionsfrihed i menneskere
ttighederne,
og hvilke problemstill
inger, der er
tale om i det møde. Op
lægsholderne
er: Eva Maria Lassen,
Ph.d. i historie og seniorforsker på
Institut for
Menneskerettigheder me
d speciale i
religionsfrihed,og Bent
Dahl Jensen,
journalist og ansvarshav
ende redaktør ved netavisen Same
ksistens.
Kurset finder sted på Ski
ve Lærerseminarium (VIA Universi
ty College),
Dalgas Allé 20, 7800 Ski
ve.
Præcis dato er endnu
ikke fastlagt,
men det bliver i starte
n af skoleåret
19/20. Send os en ma
il, så giver vi
direkte besked til dig,
når vi kender
dato og tid.
Tilmelding kommer på
vores
hjemmeside: www.vibsko
.dk
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UDSKOLING

MÅLGRUPPE: 5. - 10. KLASSE

DE SYV DØDSSYNDER
I den europæiske middelalder skabte
den katolske kirke et hierarki over
begrebet synd. De syv værste, de
såkaldte dødssynder, var: hovmod,
grådighed, vrede, lyst, fråseri,
misundelse og dovenskab.
I 2017 var en række danske og internationale kunstnere inviterede til
at gentænke de syv dødssynder sat i
relation til samfundet i dag. Resultatet
blev syv markante udstillinger på syv
kunstmuseer, fire af dem beliggende i
Viborg Stift. Formålet var at gentænke
værdier i det vestlige samfund i dag.
Skoletjenesten har i samarbejde med
museerne lavet et undervisningsmateriale, som udskolingselever kan
arbejde med også uafhængigt af udstillingerne, som sluttede i maj 2017.
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Som en del af undervisningsmaterialet
findes der forslag til et afslutningsprojekt. Der arbejdes generelt med
emner såsom etik og tilværelsesspørgsmål - emner, som er indeholdt i
kompetencemålene for faget kristendomskundskab.
Materialet indeholder:
• Lærervejledning og elevsider.
Fag: Kristendomskundskab, 		
Billedkunst.

Materiale
t
findes og
så
digitalt.

ER DET HELT AD HELVEDE TIL?

UDSKOLING

MÅLGRUPPE: 7. - 10. KLASSE

- ET PROJEKT OM FRYGT OG HÅB
Går det hele ad helvede til? Er der
overhovedet nogen, der tør håbe på
noget? Eller går det ligefrem bedre
end nogensinde før?

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?
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.

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.
Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Novelle.
• Brætspil.
• Kirkebesøg.
• Adgang til hjemmeside 		
m. digitalt bibliotek.
Fag: Kristendomskundskab, Dansk.
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UDSKOLING

MÅLGRUPPE: 7. - 10. KLASSE

LØB GENNEM

DANMARKS
KIRKEHISTORIE

Projektet omhandler udvalgte nedslag
i Danmarks kirkehistorie. Der arbejdes
med et undervisningsmateriale på
klasserne, og hele forløbet afsluttes
med et løb, der er lavet vha app’en
”Woop.” Posterne omhandler de nedslag i kirkehistorien, som eleverne har
arbejdet med.
Der arbejdes med følgende historiske
begivenheder og figurer i materialet:
• Kristendommens komme til 		
Danmark med Harald Blåtand 		
og Ansgar som nøglefigurer.
• Korstogene.
• Klosterbevægelsen.
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• Den danske reformation og Hans
Tausen som nøglefigur.
• Hekseafbrænding.
• Pietismen og Oplysningstiden.
• Kirken i Danmark i dag.
Der er to udgaver af materialet - ét til
mellemtrinnet og et kortere forløb til
udskolingen, samt forslag til produkter
til prøven i 9. klasse.
Eleverne vil komme til at arbejde med
flere forskellige udtryksformer - apps,
film, billeder, skuespil og musik.
Som afslutning skal eleverne på et
løb, hvor skoletjenesten har lavet de
spørgsmål, der skal sættes ind på hver
post i førnævnte app.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning og elevsider.
• Sangtekster.
• Kortfilm.
• Plakat.
• Kirkebesøg.
• Løb med app.
Fag: Kristendomskundskab, Historie,
Musik.
Praktisk:
Læreren skal selv lave selve løbet
for eleverne i Woop-appen, men det
beskrives hvordan i lærervejledningen.
Spørgsmål og opgaver til posterne er
ligeledes her.

ALLE TIDERS PÅSKE
– INDSKOLING
Materialet guider eleverne gennem
påskeugens begivenheder gennem 7
lektioner fra palmesøndag til påskedag.
Til hver lektion følger en genfortælling
af de bibelske beretninger og forslag
til samtale om den enkelte bibelhistorie. Der er desuden tilhørende elevaktiviteter og idéer til udvidelse.
Materialet indeholder:
• Lærervejledning og elevsider.
• Kirkebesøg.

Materia
let
findes
også
digitalt
.

PESACH – MELLEMTRIN

JUL

Materialet omhandler det jødiske
påskemåltid, Pesach, som den kristne
påske har sine historiske rødder i. Den
jødiske påskefest bygger på fortællingerne om Moses og udvandringen fra
Egypten. Selve påskefejringen er centreret om Seder-måltidet, der er bygget
op omkring symbolik og tradition.

Læsetekster, sange og aktiviteter, der
hører julen til. Kan også bruges som
supplement til den daglige undervisning. Mest til indskoling og mellemtrin,
men kan også bruges af udskolingselever.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning og elevsider.
• Opskrifter.

let
Materia
gså
o
findes
.
a
digit lt

FOR FLERE KLASSETRIN

HØJTIDER

Julematerialet udsendes
ca. d. 1. november og
påskematerialet
ca. d. 1. marts.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning og elevsider.
Der er i år også et
nyt julemateriale
til indskolingselever. Se side 8.

Materia
let
findes
kun
digitalt
.
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FOR FLERE KLASSETRIN

EsbjergEvangeliet
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Esbjergevangeliet er kunstneren
Erik Hagens’ 40 meter lange vægmaleri om kristendommens fortællinger, hvor motiver fra den kristne
bibel og nutidens verden smelter
sammen. Herved stiller kunstneren
en række humoristiske, provokerende og spændende spørgsmål til
den, der ser på billedet.

med en digital version af billedet
og zoome helt ind på de enkelte
motiver.

Skoletjenesten har en reproduktion
af maleriet - et billedtæppe på
20 meter i længden og 2 meter i
højden, som i skoleåret 2019/20
opsættes forskellige steder i
stiftet. Dertil tilbydes et undervisningsmateriale i form af en hjemmeside, hvor eleverne kan arbejde

Materialet indeholder:
• En hjemmeside med billedet 		
samt opgaver og baggrunds-		
materiale.

Hjemmesiden er inddelt i trin, så
læreren har mulighed for at differentiere undervisningen. Under
hvert trin er der udvalgte motiver
og elevopgaver.

Fag: Kristendomskundskab,
Dansk, Billedkunst,
Samfundsfag.
Den
Åbne S
kole

Skoler kan kontakte skoletjenesten, hvis de ønsker at få tæppet udstillet på skolen. Det udstilles normalt i to skoleuger. Se her på siden, hvor
tæppet kan opleves i 19/20. Alle er velkomne til via kontaktpersonerne
at booke en tid til at opleve tæppet et af de nævnte steder.

BILLEDTÆPPET UDSTILLES
FØLGENDE STEDER I STIFTET
2019
• Nørre Nissum Efterskole i uge 39-40
n,
Larse
Hoff
Brian
:
erson
Kontaktp
bl@nissum.dk
• Bjerringbro Kirke i uge 44-45 2019
Kontaktperson: Brita Pedersen, 		
mail: kontor@bjerringbrokirke.dk
og Gitte K. Wamberg (præst)
gkw@km.dk.
• Houlkærskolen, Viborg i uge 47-48 2019
Kontaktperson: Pia Lund, 			
mail: piax0398@viborgskoler.dk
• Nørre Snede Skole i uge 5-6 2020
Kontaktperson: Hanne Hedegaard 		
Pedersen, mail: hann0419@iks.dk
2020
• Limfjordsskolen, Struer i uge 19-20
		
n,
Olese
Kontaktperson: Anne Bak
mail: anne281n@skole.struer.dk
Følg med på vores Facebook side:
Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab eller på vores hjemmeside: www.vibsko.dk for andre udstillings
0.
/202
2019
året
skole
steder i løbet af

Bevægelse i kristendomskundskab

De folkekirkelige skoletjenester har de
seneste år udbudt flere forskellige undervisningstilbud med bevægelsesaktiviteter integreret i undervisningen.
Dette er gjort ud fra en antagelse om,
at bevægelse kan bidrage til, at læring
kan udvikles, understøttes og udvides
gennem en æstetisk-kropslig tilgang.
På kurset vil du både få et teoretisk
oplæg om bevægelsens betydning for
Hold øje med
andre kurser og
events på vores
hjemmeside
www.vibsko.dk

elevernes læring samt en praktisk workshop. Hver workshop knytter an til et
undervisningsprojekt, hvor bevægelsesaktiviteter er inddraget i kristendomsfaget i en tværfaglig sammenhæng.
Kurset indeholder:
Oplæg ved Adjunkt ved VIA, Ph.d. i
idræt, Ole Lund og praktiske øvelser ved
Kasper Lasthein Madsen. Begge er forskere ved Imoow projektet.
Deltagerne vælger sig på og bliver præsenteret for ét af projekterne:
Dit og mit- hvor går grænsen? 		
(indskoling)
• Bevægelsesform: kampsporten
judo, øvelser om grænser og 		
urørlighedszone.
Håndtegn (mellemtrin)
• Bevægelsesform: gestikulationer,
håndtegn og fagter.

Med ryggen til verden (Udskoling)
• Bevægelsesform: tableauer,		
billeder i bevægelse og bodystorm.

FOR FLERE KLASSETRIN

GRATIS KURSUS GENNEM CFU FOR LÆRERE:

Efter workshops fremlægges kort hovedkonklusioner fra et forskningsprojekt om bevægelse og læring i religionsundervisningen. Afslutningsvis drøftes i
fællesskab muligheder og udfordringer
i at anvende bevægelse i kristendomskundskabsfaget.
Fag: Dansk, Kristendomskundskab
Tid og Sted:
21. november 2019 kl. 13.00-16.15 på
VIA Læreruddannelsen i Silkeborg,
Nattergalevej 1, Silkeborg.
Tilmelding:
Følg dette link for tilmelding til kurset nr.CFU19246: https://cfu.via.dk/
kurser/78679-bevaegelse-i-kristendomskundskab
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