ÅRSKATALOG
2021•2022

Kære lærere
Hermed det nye årskatalog med undervisningsprojekter og lærerkurser fra Folkekirkens Skoletjeneste Odense til skoleåret 2021-2022.
Et af dette års højdepunkter er landsprojektet til indskolingen Monstre på spil - i kristendom, myter og folketro. Hvert andet år udarbejder Landsnetnærket af
folkekirkelige skoletjenester et landsdækkende projekt,
der får tilført ekstra midler og arbejdskraft.
Projektet kommer med en stor oplæsningsbog og en
nyskrevet historie til eleverne af Morten Dürr. Der medfølger også nykomponeret, klassisk underlægningsmusik, der er med til at skabe stemning i arbejdet med historen. Der er lagt op til mange skægge indfaldsvinkler
og opgaver for eleverne, når de skal blive klogere på
monstre i kristendom, myter og folketro.
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Som optakt til at arbejde med projektet kan lærere
melde sig til det tilhørende lærerkursus, hvor både
monstrologi og arbejdet med æstetiske læreprocesser
foldes ud som oplæg og workshop. Læs eventuelt mere
på side 20-21.

Mellemtrinnet kan dykke ned i mødet mellem grønlandsk og dansk kultur med juletraditioner som omdrejningspunkt, og i udskolingen gør Jim Lyngvild sin
entré, når eleverne skal arbejde med hans billedlige
fortolkninger af bibelske fortællinger.
Derudover kan skoletjenesten igen i år invitere op til 10
lærere med til Religionernes Dag 2021, der afholdes på
Syddansk Universitet. Dette års tema er Kulturmøder i
skolen – når religion spiller ind. Man kan læse mere om
programmet på side 22-23.
Dette års undervisningsprojekter er så vidt muligt lagt
an på, at undervisningen kan gennemføres, selv om COVID-19 kan risikere at blive en faktor.
Dermed håber vi at kunne minimere eller helt undgå
aflysninger. Vi tager selvfølgelig de forbehold, der bliver
nødvendige i denne sammenhæng.
God fornøjelse!
Forside- og bagsideillustrationer: Julie Østergaard

Bestilling af projekter
Projekter bestilles på skoletjenestens hjemmeside på
www.skole-kirke-odense.dk
Hjemmesiden er også stedet, hvor du kan læse uddybende beskrivelser af projekterne og orientere dig
om datoer for visse projekter m.m.
Du kan altid ringe eller skrive, hvis du har spørgsmål
vedrørende skoletjenestens undervisningstilbud eller
din bestilling.

Indskoling............ 4
Mellemtrin......... 9
Udskoling............12
Alle klassetrin..... 16
Lærerkurser........ 20

Jeg glæder mig til at modtage dine bestillinger!

Bestil via hjemmesiden: www.skole-kirke-odense.dk
Alle undervisningstilbud er gratis for skoler i Odense
Kommune!

Med venlig hilsen
Henrik Hansen - projektmedarbejder
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INDSKOLING

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.
Eleverne skal også 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.
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Omdrejningspunktet i projektet er en stor, illustreret
oplæsningsbog, der tager eleverne gennem en fortælling, hvor hovedpersonerne Felix og Anna møder en
række af monstre.
Til bogens kapitler findes der et lydspor af nykomponeret klassisk musik, der er med til at skabe stemning
omkring fortællingen.
Gennem fortællingen, illustrationerne og musikken
møder eleverne sammen med de to børn Felix og Anna
forskellige monstre, som de efterfølgende skal arbejde
videre med.
Monstrene skal undersøges gennem lege og bevægelse men også gennem de medfølgende faktakort, som i
punktform kategoriserer monstrene.

INDSKOLING

I projektets tilhørende kirkebesøg vil eleverne kunne
høre om kirkens monstre. Hvem er de, og tror man på
dem i dag?
Fagene billedkunst og musik kan også inddrages i projektet.

Klassetrin: 1.-3. klasse
Fag: kristendomskundskab, dansk, billedkunst, musik
Tidsforbrug: 11 lektioner + kirkebesøg
Projektperiode: fra oktober 2021
Illustrationer: Julie Østergaard
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INDSKOLING

STORE FORTÆLLINGER
- Bibelen for små ører

Historiefortælleren Jens Peter Madsen kommer på besøg
hos klassen, hvor han fortæller nogle af de meste kendte
historier fra Det Gamle Testamente.
Efter fortællingerne skal eleverne lave små tableauer af
genbrugsmaterialer, hvor de skal arbejde med de elementer fra fortællingerne, der har gjort størst indtryk på
dem.

Man kan vælge to ud af disse fortællinger fra Det
Gamle Testamente:

•
•
•
•
•

Paradisets Have
Kain og Abel
David og Goliath
Jacob og Esau
Jonas og Hvalfisken

Klassen modtager en kasse med genbrugsmaterialer til
tableauarbejdet.

Klassetrin: 1.-3. klasse
Fag: kristendomskundskab
Tidsforbrug: 3-4 lektioner
Projektperiode: bookes på hjemmesiden
Jens Peter Madsen
- historiefortæller
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INDSKOLING

INDSKOLING

DEN SIDSTE HAVE
- ritualer, symboler og skikke

Dette projekt handler om kirkegården og de symboler
og ritualer, der knytter sig, når et menneske dør.
Projektet indledes af novellen, Da farfar døde, der sætter rammen om projektets tema.
Centralt i forløbet er en kirkegårdsvandring med klassen på den lokale kirkegård. Her skal eleverne blandt
andet høre om, hvordan en begravelse helt konkret
foregår, og hvilke betydninger en kirkegård kan have for
de efterladte.
Som en del af kirkegårdsvandringen undersøger eleverne også de symboler, der er at finde, og endeligt kan
projektet udvides til at sammenligne med begravelsesskikke i andre religioner og kulturer.

Klassetrin: 1.-3. klasse
Fag: kristendomskundskab
Tidsforbrug: 4 lektioner
Projektperiode: hele året
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INDSKOLING

SORG OG LIVSMOD
- når de mindste mister

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, opbrud i familien 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.
Projektet er et forsøg på at klæde eleverne på til at forstå
børn i sorg og give eleverne handlemuligheder til at komme den sørgende i møde.
Projektet er ikke tænkt som et led i en sorgbearbejdelse
eller terapeutisk forløb.

Med afsæt i korte fabel-tegnefilm med forskellige temaer
sættes i børnehøjde fokus på sorg:

•
•
•

Hvornår den kan ramme én?
Og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne
som af den sorgramte selv?
Hvordan kan der etableres et handleberedskab til at
tackle sorgen?

Klassetrin: 1.-3. klasse
Fag: kristendomskundskab
Tidsforbrug: 11 lektioner + kirkebesøg
Projektperiode: fra oktober 2021
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MELLEMTRIN

ALUU! HEJ! TAKUSS! VI SES!
- religions- og kulturmøder i Grønland og Danmark
Hvordan fejrer man jul i Grønland og i Danmark? Og
hvordan har centrale myter og fortællinger været med til
at forme religion og kultur i de to lande?
I 2021 er det 300 år siden den dansk-norske missionær
Hans Egede tog til Grønland for at udbrede luthersk kristendom blandt efterkommerne af de nordboere, der var
taget derop i vikingetiden.
Nordboerne var dog væk, og Hans Egede mødte i stedet
det arktiske folk inuit. Det blev til et møde mellem henholdsvis kristendom/skandinavisk kultur og inuits religion og kultur.
Det er dette religions- og kulturmøde og nogle af dets
historiske følgevirkninger, eleverne kommer til at arbejde
med i projektet.

Klassetrin: 4.-5. klasse
Fag: dansk, historie billedkunst, kristendomskundskab
Tidsforbrug: 10-15 lektioner
Projektperiode: efter efterårsferien 2021
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MELLEMTRIN

SVÆRDETS KRAFT

- korsriddere og kristendom

I haven ved en af Jerusalems mange kirker, Pater Noster-kirken på Oliebjerget, findes en skulptur af to mænd
med en tekst på latin og dansk, der fortæller besøgende,
at ved denne kirke ligger to danske brødre begravet.
Brødrene hed Svend og Eskil. Den ene var biskop over Viborg og den anden kriger. De var draget på pilgrimsfærd
til Jerusalem og døde år 1153 – Eskil efter sigende ved Jordanfloden ”overvældet af nåde” og Svend kort efter.
Hvem var de? Hvad bragte dem til Jerusalem? Og hvordan
havde de gjort sig fortjent til en plads i denne vigtige kirkes gårdhave?
Brødrenes forunderlige historie danner udgangspunkt for
et projekt om korsriddertiden og et samarbejde med forfatteren Jan Kjær om at skrive en graphic novel til undervisningen i kristendomskundskab, dansk og historie.
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Klassetrin: 5.-7. klasse
Fag: kristendomskundskab, dansk, historie
Tidsforbrug: 10 lektioner + 8 lektioner til læsning
Projektperiode: hele året

MELLEMTRIN

REGNBUEN
- fænomen og symbol

I dette projekt undersøges regnbuen som et naturfænomen i verden og som et religiøst symbol i kristen og
nordisk mytologi.
Eleverne skal lave forsøg, hvor de undersøger, hvordan
en regnbue opstår og får sine farver, og de skal
arbejde med farvelære og lære at blande regnbuens
farver.
Eleverne skal arbejde med nogle af de myter og sagn, som
er knyttet til regnbuen. Til sidst rettes blikket mod nutidens brug af regnbuen som fænomen og symbol.
Klassetrin: 4.-6. klasse
Fag: kristendomskundskab, natur/teknologi, billedkunst
Tidsforbrug: 4-5 lektioner
Projektperiode: hele året
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UDSKOLING

JESUS OG LYNGVILD

- kunst, der deler vandene

Jim Lyngvild har skabt stor opmærksomhed med en række
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 Lyngvilds billeder overhovedet hænge i en kirke?
Eleverne skal selv lave fortolkninger af de bibelske forlæg, og de skal som et fiktivt menighedsråd sætte sig ind
i en række argumenter fra en stor gruppe mennesker, der
både taler for og imod brugen af Jim Lyngvilds billeder
som kirkekunst.
Billederne findes i stort format på roll-ups, som vil være
tilgængelige ved et kirkebesøg eller en udstilling på skolen.
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UDSKOLING

Klassetrin: 7.-9. klasse
Fag: kristendomskundskab
Tidsforbrug: 4-6 lektioner
Projektperiode: hele året
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UDSKOLING

DE SYV DØDSSYNDER

- synd før og nu

Hvad er synd? Hvordan så man på synd før i tiden i
kristendommen, og hvordan ser det ud med synd i
dag?
Eleverne skal arbejde med syndsbegrebet og det, der
kendetegner det. De skal også læse om de syv dødssynders historiske baggrund.
Undervejs i projektet arbejder eleverne med gruppebaserede opgaver, som skal gøre dem fortrolige med hver
enkelt af de syv dødssynder og deres fremkomst i nutiden
og elevernes egen livsverden.
Ved en fotoopgave skal eleverne selv omsætte
de syv dødssynder til nutidige situationer i deres egen
livsverden. Til sidst diskuteres de syv dødssynders relevans
i nutiden, og eleverne skal forsøge at formulere modsvar
til de syv dødssynder.
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Klassetrin: 7.-9. klasse
Fag: kristendomskundskab
Tidsforbrug: 5-6 lektioner
Projektperiode: hele året

UDSKOLING

ETIK, POLITIK OG CORONA

- ægte etiske dilemmaer

Dette projekt sigter mod at bidrage til udskolingselevernes arbejde med at forstå og bearbejde corona-perioden
i et fagligt perspektiv.
Med afsæt i fagene samfundsfag og kristendomskundskab
kommer eleverne til at arbejde med nogle af de værdier,
principper og etiske overvejelser, der har været i spil under corona-krisen.
Projektet er delt op i fem temaer, der kan arbejdes med
selvstændigt. Undervejs inddrages aktuelle artikler, videoklip, interviews og andet baggrundsstof, der er med til at
give eleverne en viden om og forståelse af tænkningerne
og argumenterne i forhold til corona-krisens påvirkning i
Danmark.
OBS! Materialet findes kun online.

Klassetrin: 7.-9. klasse
Fag: kristendomskundskab, samfundsfag
Tidsforbrug: 1-5 lektioner
Projektperiode: hele året
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ALLE KLASSETRIN

ESBJERGEVANGELIET

- Bibelen og Danmark fortolket i billeder

Gå på opdagelse i det 22 meter lange billedtæppe af
kunstneren Erik Hagens, der fortolker Bibelen og Danmark
i nutidige, samfundsorienterede og overraskende motiver.
Der er mange muligheder for at slå ned på interessante
steder i værket, og man kan gøre det på mange niveauer
af fordybelse.
Bag værket findes en hjemmeside, hvor eleverne kan arbejde i dybden med motiverne fra EsbjergEvangeliet med
tilhørende opgaver og undervisningsforslag.
Det er også muligt at få stillet EsbjergEvangeliet op på den
tilmeldte skole, hvis et egnet lokale kan findes.
I løbet af året kan EsbjergEvangeliet være udstillet i kirker
rundt om i Odense. Se nærmere på skoletjenestens hjemmeside for datoer og kirker.
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ALLE KLASSETRIN

Klassetrin: alle klassetrin
Fag: kristendomskundskab, dansk, billedkunst
Tidsforbrug: tilrettelægges efter forløb
Projektperiode: hele året (kan være booket)
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ALLE KLASSETRIN

PÅSKEDUGEN

- gå med i Jesu lidelseshistorie

Påskedugen er en 20 meter lang vinyldug, der kan rulles
ud på gulvet.
Den indeholder Jesu lidelseshistorie i affotograferede
motiver - fra palmeblade til den sidste nadvers borddækning til den lange, stenede vej mod selve korsfæstelsen
og efterfølgende opstandelsen.
Der er også mange uventede motiver at finde, som kan
give god anledning til snakke om betydning i forhold til
påskens budskab, og hvorfor påsken er en af de vigtigste
højtider i kristendommen.
Påskedugen kan bruges som en slags billedlig disposition
for både elever og lærere til at fortælle om og arbejde
med påsken.
Påskedugen kan bestilles hos skoletjenesten og bringes
og hentes efter aftale.
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Klassetrin: alle klassetrin
Fag: kristendomskundskab
Tidsforbrug: tilrettelægges efter forløb
Projektperiode: hele året (kan være booket)

ALLE KLASSETRIN

JULEDUGEN

- fortællingen om Jesu fødsel
Juledugen er en 20 meter lang vinyldug, der kan rulles ud
på gulvet.
Inspirationen til Juledugen kommer fra Lisbeth Smedegaard Andersens salme, Det var så forunderlig klart i nat,
hvor man i fem vers bevæger sig fra kaos til skabelse, fødsel, inkarnation til håbet og helt ind i ”Guds hjerterum”.
Juledugen indrammer flere af de helt store fortællinger fra
Bibelen, og de mange lag af motiver kan give god anledning til samtale med elever om disse fortællinger - og ikke
mindst fortællingen om Jesu fødsel og julen som højtid.
Juleedugen kan bestilles hos skoletjenesten og bringes og
hentes efter aftale.

Klassetrin: alle klassetrin
Fag: kristendomskundskab
Tidsforbrug: tilrettelægges efter forløb
Projektperiode: hele året (kan være booket)
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LÆRERKURSER

MONSTRE PÅ SPIL

- monstrologi og æstetiske læreprocesser

Kursusindhold
Introduktion til projektet ved skoletjenesten
Indføring i monstrologi for begyndere ved lektor og
bibelforsker Søren Holst
Hvilke monstre er der i Bibelen? Hvorfor er de der? Hvad
får mennesker til at fortælle om monstre? Hvad har vi
ud af det? Og hvad med det største monster af dem
alle: Djævelen?
Workshop: Æstetiske læreprocesser ved skuespiller og
cand.pæd. Susanne Bøgeløv Storm
Praktiske øvelser i læringsteater med fokus på de konkrete tableauøvelser der indgår i projektet. Undervejs
korte teoretiske input om æstetiske læreprocesser.
Undervejs vil der være en pause med kaffe og brød.
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Kurset knytter sig til projektet Monstre på spil - i kristendom, myter og folketro. Projektet er lavet til indskolingen og beskrives nærmere på side 4-5.
Endeligt program for dagen sendes til deltagerne efter
tilmeldingsfristen 1. september 2021.

Tid: Torsdag 4. november 2021 kl. 13.30 – 16.30
Sted: Fredens Kirke, Skibhusvej 162, Odense C
Tilmeldingsfrist: 1. september 2021
Tilmelding: på skoletjenestens hjemmeside

LÆRERKURSER
Mød oplægsholderne!

Susanne Bøgeløv Storm er oprindelig uddannet skuespiller og dramalærer og har
undervist på både seminarier, højskoler og i
erhvervsskoleregi.
Hun har en kandidatuddannelse inden for
pædagogisk psykologi med speciale i æstetiske læreprocesser. I 2012 grundlagde hun
virksomheden Æstetisk Læring med foredrag
og workshops.

Søren Holst er lektor og ph.d. i teolog og underviser til dagligt på Det Teologiske Fakultet
i København.
Søren Holst har været med til at oversætte
dele af Det Gamle Testamente til nudansk
i den nye oversættelse Bibelen 2020 og er
kendt for at være en levende og engageret
formidler.
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LÆRERKURSER

RELIGIONERNES DAG 2021

Kulturmøder i skolen – når religion spiller ind

Program
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09:30		

Morgenkaffe m. brød

10:00		

Velkomst v. John Rydahl, Religionslærerforeningen

10:05		
		

Religionsundervisning i et minoritetsperspektiv – hvad, hvordan og hvorfor v. Søren Sindberg
Jensen (post.doc, SDU)

10:40

Spørgsmål

10:50		
		
		

At arbejde religionsfagligt med kulturmøder: En undersøgelse af metoder og tilgange til at ar		
bejde religionsfagligt med kulturmøder i religionsundervisningen v. Karna Kjeldsen
(ekstern lektor, SDU og adjunkt, University College Absalon)

11:25		

Spørgsmål

11:35		

Kaffepause

LÆRERKURSER
11:55		
		

Identitet og fællesskab: religion, narrativitet og følelsesøkonomier – med eksempler fra antikken 		
og i dag v. Laura Feldt (lektor, SDU)

12:30		

Spørgsmål

12:40		

Frokost

13:40		
		

Den tekstuelle basis for ‟de svære spørgsmål” i Koranen og sunnaen v. Johanne Louise
Christiansen (adjunkt, SDU) 			

14:15		

Spørgsmål og diskussion

14:30:

Kaffepause

14:50:
		

Alternative perspektiver på kulturmøder i skolen… Fra familien, gadeplansmedarbejderen,
pædagogen og politiet v. NN

15:20:

Spørgsmål

15:45:

Farvel og tak v. John Rydahl

Tid: Torsdag 9. september 2021
Sted: Syddansk Universitet, Odense, Auditorium O100
Tilmeldingsfrist: 1. juli 2021
Tilmelding: på skoletjenestens hjemmeside
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Frue Kirkestræde 14, 2. sal, 5000 Odense C
Tlf. 29 63 43 15
Mail: kontakt@skole-kirke-odense.dk
Web: www.skole-kirke-odense.dk

