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HVEM ER VI?
SKS Horsens samarbejder med en bestyrelse af lokale skolelærere,
menighedsrådsmedlemmer og præster samt kommunens tværgående
enhed for læring. Vi er del af landsnetværket for folkekirkens skole
tjenester.
Skole- kirkesamarbejdet i Horsens
Værvej 48
8700 Horsens
Katja M. Christensen
journalist og bachelor i teologi
Mob: 60 47 30 36
Email: katja.mathilda@gmail.com
Mette Bugge
cand. mag. i musik og religionsvidenskab
Mob: 51 72 02 54
Email: mbg@km.dk
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FORORD
Skole- kirkesamarbejdet i Horsens laver og udbyder
undervisningsmateriale til alle grundskolens klassetrin
fra 1.-10. klasse samt lærerkurser.

GENERELT OM SKOLE- KIRKESAMARBEJDET:

• Undervisningsmaterialerne udarbejdes inden for rammerne af
Folkeskolens og fagenes formål.
• Undervisningsmaterialerne har særligt fokus på kristendoms
kundskab.
• Undervisningsmaterialerne er ofte tværfaglige.
• Hvert andet år udvikles et større landsnetværksprojekt på tværs af
alle landets skoletjenester til enten indskoling, mellemtrin eller
udskoling.
• Der udvikles projekter i samarbejde med de øvrige skoletjenester
i Århus Stift.
• Alle vores tilbud er gratis for skoler i Horsens Kommune/Provsti.
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TILMELDING
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HVORDAN
TILMELDER JEG
MIN KLASSE?
Tilmelding foregår via skole-kirkesamarbejdets hjemmeside:

www.skshorsens.dk

Du tilmelder dig under det enkelte tilbuds side. Enkelte tilbud kræver en
mail for tilmelding. Dette er beskrevet ved de tilbud, hvor det gælder.
Det er altid muligt at kontakte skole-kirkesamarbejdet
på vores mails og telefoner. Du finder alle oplysninger på side 2.
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INDHOLDS
FORTEGNELSE
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INDSKOLING

LANDSNETVÆRKSPROJEKT!

MONSTRE PÅ SPIL
- I KRISTENDOM, MYTER OG FOLKETRO
Målgruppe: 1.-3. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk
(med mulighed for inddragelse af musik- og billedkunstfagene)
Projektperiode: Uge 3 og 4 januar 2023
Lektioner: 11

PROJEKTET INDEHOLDER:

•
•
•
•

Den kæmpestore oplæsningsbog Felix og Monstrene af Morten Dürr
Hjemmeside med lydspor til fortællingen
Faktakort
Lærervejledning med elevoplæg

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.
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Forfatter Morten Dürr har til brug i klassen skrevet en stor oplæsnings
bog til projektet illustreret af Julie Østergaard. Komponist Mathias Mad
sen Munch har komponeret et gennemgående lydspor. Lydsporet er en
musikfortælling til bogen og er indspillet af et klassisk symfoniorkester.
Gennem fortællingen, illustrationerne og musikken møder eleverne
sammen med de to børn Felix og Anna forskellige monstre, som de ef
terfølgende skal arbejde videre med. Monstrene skal undersøges gennem
lege og bevægelse, men også gennem de medfølgende faktakort som i
punktform kategoriserer monstrene.
Samtidig med at der arbejdes danskfagligt og kristendomsfagligt med
de forskellige monstre i historien, får eleverne også mulighed for selv at
komme med deres bud på, hvad de selv er bange for, altså hvordan deres
eget monster ser ud, og hvordan man kan overvinde det.
Hele projektet afsluttes med, at eleverne fremlægger deres egne monstre
for hinanden.

9

INDSKOLING

JESUS PÅ FÆNGSLET

JESUS PÅ
FÆNGSLET
Målgruppe: 3. klasse
Fag: Kristendomskundskab, musik og billedkunst.
Projektperiode: Kirkebesøg august, september.
Spilledage på Fængslet 12. september og 10. oktober.
Lektioner: 4 lektioner på skolen, 1 lektion kirkebesøg, 2-3 lektioner
fængselsbesøg + transport.

PROJEKTET INDEHOLDER:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Lærervejledning
Trykt sangfolder
Materialer til fisk
Materialer til skriftruller
Kirkebesøg i den lokale kirke
Rollespil på Fængslet
Gratis bustransport til og fra Fængslet
Lille forfriskning på Fængslet

Vores tilbud JESUS PÅ FÆNGSLET er en tilpasning af succes
projektet Jesus på Slottet, der tidligere har kørt på Koldinghus i Kolding.
Projektet er omskrevet til Horsens af Anne Marie Vrang, sognepræst i
Vor Herreds Pastorat og foregår hos os på det tidligere Horsens Stats
fængsel, jf. titlen Jesus på Fængslet.
Projektet forløber i tre faser. En undervisningsdel på klassen, et besøg i
den lokale kirke og endelig selve rollespillet på Fængslet, hvor børnene
vil møde centrale karakterer fra evangelierne. Lokale præster udfylder
rollerne på Fængslet.
Der er plads til max 24 klasser, og der er ofte rift om pladserne.
Tilmelding efter først-til-mølle princip.
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INDSKOLING OG
MELLEMTRIN

STIFTSNETVÆRKSPROJEKT NYT!

HVER FUGL SYNGER
MED SIT NÆB
- ET SANGPROJEKT OM GRUNDTVIG
Målgruppe: 1.-4. klasse
Fag: Kristendomskundskab og musik.
Projektperiode: Februar og marts med afslutning i kirke i uge 11
Lektioner: ca. 3 lektioner i kristendomskundskab + 3 lektioner
i musik på skolen.
1 lektion: Afslutning og fællessang i kirke.

PROJEKTET INDEHOLDER:

• Lærervejledning
• Kirkebesøg med fællessang
• Gratis bustransport til og fra kirken ved større afstand
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Talemåden Hver fugl synger med sit næb stammer fra en af Grundtvigs
sange, og det er netop Grundtvigs sange og salmer, der er projektets
omdrejningspunkt. I projektet “møder” eleverne Grundtvig i tre korte
videoer, hvor han introducerer de sange, som eleverne skal arbejde med:

• JEG GIK I MARKEN OG VOGTEDE FÅR
• VELKOMMEN I DEN GRØNNE LUND
• MORGENSTUND HAR GULD I MUND
Et børnekor har indsunget de tre sange, og sammen med børnekoret kan
klassen lære at synge dem.
Gennem arbejdet med sangene får eleverne et begyndende kendskab til
Grundtvig og hans tanker.
Til hver sang er der øvelser og opgaver, hvor eleverne skal arbejde med
projektets tematikker; den gode fortælling, som her er den bibelske for
tælling om hyrdedrengen David, der bliver konge, fællessang og glæden
ved livet.
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MELLEMTRIN

ESCAPE ROOM

ESCAPE ROOM
- STIFTSNETVÆKSPROJEKT
Målgruppe: 5.-6. klasse
Fag: Kristendomskundskab, historie
Projektperiode: uge 21 og 22 2023
Lektioner: 8-10 lektioner

PROJEKTET INDEHOLDER:

• Lærevejledning
• Kirkebesøg
• Hjemmeside

Danmark har været præget af kristendommen i mere 1000 år, men hvad
har kristendommen egentlig betydet for dansk kultur og samfund både
i en historisk og i en nutidig kontekst? Dét er omdrejningspunktet for
dette projekt.
Eleverne kender nok allerede en del af de synlige spor så som kirker,
Jellingestenen på indersiden af det danske pas og juleafslutning i kirken.
Mange af de mindre synlige spor kender eleverne også til fra deres
hverdag, men de tænker nok ikke umiddelbart, at de har en forbindelse
til kristendommen.
I projektet skal eleverne undersøge spor fra den kristen kulturarv med
udgangspunkt i temaerne: Skole, musik og omsorg.
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Et andet omdrejningspunkt for projektet er Escape Room - både som et
fysisk og et virtuelt rum. Det fysiske Escape Room er det indledende be
søg i den lokale kirke, hvor eleverne gennem udforskning af omgivelser
ne og ved løsning af opgaver og gåder sættes på sporet af de tre temaer.
Sporarbejdet sættes i gang ved besøget i den lokale kirke og fortsætter i
et virtuelt rum, som er projektets tilhørende hjemmeside.

KORT PROJEKTBESKRIVELSE
FASE 1: Kirkebesøg Escape Room (60 min)

Under kirkebesøget hjælper eleverne præsten med at løse mysteriet om
seks børn, der tilsyneladende ligger i koma.

FASE 2: Introduktion til hjemmeside (1 lektion)
Tilbage i klassen samler læreren op på kirkebesøget og hjemmesiden præ
senteres. Klassen taler om, hvad der er sket med de seks børn, og hvordan
de kan blive befriet. Læreren viser, hvordan hjemmesiden fungerer.
FASE 3-5: Kristen kulturarv (3 x 2 lektioner)

Eleverne går på opdagelse på hjemmesiden og bliver klogere på, hvor
dan skole (2 lektioner), musik (2 lektioner) og omsorg (2 lektioner) på
forskellig vis er kristen kulturarv. De finder kodetal og overvejer refleksi
onsspørgsmål undervejs. Til sidst kan eleverne lukke de seks børn ud fra
hjemmesiden.

FASE 6: Afrunding (1 lektion)
Projektet afrundes med en kort samtale om kristen kulturarv, hvorefter
eleverne i par laver “Quiz og byt” med hjemmesidens 22 refleksions
spørgsmål.
Vi har plads til max. 15 klasser. Tilmelding efter først-til-mølle princip.
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MELLEMTRIN

STIFTSNETVÆRKSPROJEKT NYT!

PÅ REJSE MED
GRUNDTVIG
Målgruppe: 5.-6. klasse
Fag: Kristendomskundskab og historie
Projektperiode: uge 8 og 9 2023
Lektioner: 7-8

PROJEKTET INDEHOLDER:

• En lærevejledning
• En tegneserie pr. elev
• En kuffert med salmebog, stemmeseddel samt garnnøgle
med tilhørende fortælling
• Link til 3 små film
• Dialogkort
Få har som N.F.S. Grundtvig præget det danske samfunds forståelse af
demokrati, skole og kirke. Grundtvig var af den opfattelse, at fællesska
ber etableres og styrkes i skolen, i kirken og i samfundet. Han mente,
at det folkelige knytter sig til vigtige samfundsinstanser som folkekir
ken, folketinget og folkeskolen. Alle tre organisationer har forstavelsen
‘folke’, hvilket understreger en vigtig pointe i Grundtvigs menneske- og
samfundsanskuelser: Det folkelige er det, som binder os sammen trods
vores forskelligheder.
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I projektet møder eleverne Grundtvig gennem en tegneserie, hvor to
børn finder en ældre mand på en bænk foran Aarhus Domkirke. Under
vejs går det op for børnene, at manden er den præst og salmedigter, som
kaldes Grundtvig. Sammen med børnene besøger Grundtvig tre steder,
hvor han i sit liv har sat aftryk, og hvor han også i dag har sat sine spor.
Ved hjælp af medfølgende dialogkort samles der op på tegneseriens
indhold.
Et gennemgående element i projektet er at understøtte elevernes histo
riske bevidsthed. Det gøres via en kuffert, som indeholder genstande fra
en grundtvigsk arv; en salmebog, en stemmeseddel og en fortælling fra
nordisk mytologi. I samme kuffert skal eleverne give Grundtvig noget
tilbage, som karakteriserer deres liv og fællesskab med hinanden i nuti
dens samfund.
Formålet er, at eleverne får et elementært kendskab til Grundtvig og
hans betydning for det samfund, som eleverne lever i.
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MELLEMTRIN

GYS OG GRU

GYS OG GRU
Målgruppe: 4.-6. klasse
Fag: Kristendomskundskab (og idræt)
Projektperiode: Hele skoleåret 2022/2023
Lektioner: ca. 3 lektioner
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PROJEKTET INDEHOLDER:

• Manuskript til natløb med 7 poster baseret på Johannes åbenbaring.
• En udstyrsliste med rekvisitter, som I selv skal fremskaffe inden løbet.
Natløb for børn og modige sjæle om de sidste tider.
Det kræver 8 voksne og max 60 børn fordelt på max 5 hold.
Løbet er fyldt med praktiske udfordringer for alle sanser og giver god
motion. I vores testcase gik børnene mellem 5,5 og 6 km.
Velegnet som aktivitet på lejrturen eller til et aftenarrangement.
Løbet styrker elevernes sociale kompetencer og samarbejdsevner.
Teambuilding med kristendomsfagligt indhold.
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UDSKOLING

STIFTSNETVÆRKSPROJEKT NYT!

KOM FRIT FREM
- PERSPEKTIVER PÅ KVINDER OG KRISTENDOM
Klassetrin: 7.-10.  
Fag: Kristendomskundskab  
Lektioner: Minimum 4
Projektperiode: Uge 3 og 4. Januar 2023.
Der tilbydes læreroplæg til inspiration i uge 2 (se. Side 24)

PROJEKTET INDEHOLDER:

•
•
•
•
•

En lærervejledning
Citatplakat
Adgang til en 3d Tiki-Toki-tidslinje
En folder til hver elev
Hjemmeside til læreren

Hvilken rolle har kvinder spillet i kristendommens historie?
Hvilken betydning har kristendommen haft for synet på kvinder i den
vestlige kulturkreds? - og hvad står der egentlig om det i de bibelske
tekster og kristne kilder?  
  
De seneste år har der været et stigende fokus på kvinders rolle i alt
fra politik, medier, kunst, historie og erhvervsliv. Projektet KOM FRIT
FREM – perspektiver på kvinder og kristendom går videre ad den sti
og zoomer ind på kvinder og fortolkninger af deres rolle, plads og betyd
ning i kristendommen og dens historie.
I projektet arbejder eleverne undersøgende og historisk-kritisk med
kilder, kontekst og kvindeskikkelser. Der arbejdes således både med et
historisk overblik og med at belyse forskellige perioders blik på kvinder.  
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Tegninger og plakatlayout: Sille Jensen

Indledningsvist introduceres eleverne til
projektet gennem en citatplakat, som af
spejler et udvalg af udsagn om kvinder fra
Bibelen og andre kristne kilder. Derefter
arbejdes der med den indflydelse, som
kristendommen og kirken får på det kvin
desyn, som bliver det dominerende i den
vestlige kulturkreds. Eleverne præsenteres for dette gennem fire nedslag;
Det Gamle Testamente, Urmenigheden, Evangelierne og Den tidlige kirke.
Her arbejder eleverne både med den kontekst, som Bibelen blev til i, og
hvad der egentlig står i de bibelske tekster og kristne kilder om kvinder og
deres rolle/betydning. Derudover skal eleverne forholde sig til tolkninger
af kilderne - både historisk og i forhold til deres egen samtid.   
  
Efterfølgende har eleverne mulighed for at fordybe sig i én eller flere af de
udvalgte kvindeskikkelser fra Bibelen og kristendommens historie. Ele
verne arbejder med et virkningshistorisk perspektiv og sætter indholdet i
relation til en nutidig kontekst gennem opgaver og refleksionsspørgsmål.   
•
•
•
•
•
•
•
•

De første kvinder – tre myter om kvinder  
De knap så kendte kvinder i Det Gamle Testamente
Paulus og kvinderne
De navnløse kvinder  
Mama Maria  
Maria Magdalene - chef eller synderinde
De mirakuløse kvinder
Kvinder, kjoler og kraver

Projektet afsluttes ved, at eleverne vender tilbage til citatplakaten og udar
bejder et kulturprodukt ud fra deres tilegnede viden og refleksioner over
projektet. Så KOM FRIT FREM og tilmeld dig og din klasse dette relevan
te og højaktuelle projekt om perspektiver på kvinder og kristendom.
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UDSKOLING

STIFTSNETVÆRKSPROJEKT NYT!

HVOR ER
OPLADEREN?
- ET PROJEKT OM GRUNDTVIG OG ÅND
Klassetrin: 7. - 10.
Fag: Kristendomskundskab
Lektioner: 7
Projektperiode: September

PROJEKTET INDEHOLDER:

• Lærervejledning
• Links

Hvad gør du, når batteriet er fladt, og du ikke kan få forbindelse til ver
den omkring dig?
Det havde Grundtvig faktisk nogle holdninger til. Han talte om ånd, som
en slags trådløst internet mellem mennesker; og han koblede bl.a. ånd
sammen med frihed.
Denne ordforbindelse har også fundet vej til Folkeskolens formålspara
graf, hvor der står, at skolens virke skal være præget af åndsfrihed.
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MEN HVAD ER ÅND?

I projektet skal eleverne forsøge
at indkredse dette luftige begreb
ved at arbejde med Grundtvigs
to beskrivelser af ånd:
• ånd som forbindelse, hvor
den enkelte er forbundet
til nogen og noget gennem
stedets historie, erindringer,
kultur, myter, sagn, sange,
sansninger, sprog og traditi
oner.
• ånd som kraft – gennem
nyere kraftmetaforer, fx
powerbank, oplader og hjer
testarter.
Undervejs skal eleverne desuden reflektere over, hvad de selv har
forbindelse til, og hvad der kan lade dem op. Refleksionerne indsamles
og sendes til en sangskriver, der på baggrund af elevernes refleksioner
forfatter og komponerer en sang, som forbinder elevernes ord, og sangen
bliver dermed en nutidig kommentar og efterklang til Grundtvigs tanker
om ånd.
I den endelige afslutning på projektet ser eleverne en videohilsen fra
sangskriveren og lærer at synge den sang, hvor deres egne ord om ånd
er blevet levende.
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LÆREROPLÆG

GRATIS LÆRERKURSUS!

GRATIS
LÆRERKURSUS!
Dato: Mandag d. 9. januar 2023
Tidspunkt: kl. 15 – 16
Sted: Sønderbro Kirke, Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens.
Fag: Kristendomskundskab, historie og andre interesserede.
Tilmelding: Senest 31. august 2022 www.skshorsens.dk

”DE SKJULTE LEDERE – OM KVINDERNE I DEN TIDLIGE
KRISTENDOM”
Ved forfatter, ph.d., cand.theol. og sognepræst Marianne Aagaard
Skovgaard.
Skole-kirkesamarbejdet i Horsens tilbyder i januar 2023 et spænden
de foredrag ved forfatter Marianne Aagaard Skovmand, hvor hun med
udgangspunkt i sin seneste bog ”De skjulte ledere – om kvinderne i den
tidlige kristendom” afslører, at kvinder har spillet en langt større rolle i
den tidlige kristendom, end man får indtryk af, hvis man læser bestemte
bibelske og oldkirkelige tekster.
I foredraget fortæller Marianne Aagaard Skovmand bl.a. om disciplen
Maria Magdalen, Jesu mor Maria og den unge martyr Perpetua, der alle
har det til fælles, at de rent faktisk var ledere, men at den historie ikke
rigtig er kommet frem - FØR NU!
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Foredraget kan med fordel bruges til inspiration og baggrundsviden til
skolekirkesamarbejdets efterfølgende udskolingsprojektet ”Kom Frit
Frem - perspektiver på kvinder og kristendom”, der løber i uge 3 og
4, men også til andre interesserede.
Efter foredraget vil der være mulighed for en kop kaffe og for at stille
spørgsmål til skole-kirkesamarbejdets konsulenter i forhold til udsko
lingsprojektet.

OM BOGEN:
Marianne Aagaard Skovmand


”Lettilgængelig for alle,
der kan have interesse for
både Bibel, kristendom og
kvindekamp”
	
– POLITIKEN

DE SKJULTE
LEDERE
Om kvinderne i den
tidlige kristendom
GYLDENDAL

De skjulte ledere kan kø
bes på Gyldendal.dk eller i
din boghandler.
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EKSTRA
MATERIALER

EKSTRA
MATERIALER
Helligdage – Miniforløb
Et gratis hæfte sprængfyldt med miniforløb til danske helligdage. Der er
undervisningsforslag til alle grundskolens klassetrin.
Yderligere beskrivelse af Helligdage – Miniforløb findes på
www.skshorsens,dk
Du kan bestille et eller flere hæfter ved at sende en mail til mbg@km.dk
eller katja.mathilda@gmail.com
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HELLIGDAGE
- MINIFORLØB
UNDERVISNINGSMATERIALE TIL

Indskoling - Mellemtrin – Udskoling

UDARBEJDET AF

Skole- kirkesamarbejdet i Horsens
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SKOLE-KIRKESAMARBEJDET
I HORSENS PROVSTI/KOMMUNE
DEL AF FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE

LÆS MERE OG TILMELD PÅ
WWW.SKSHORSENS.DK

