
  



Medarbejdere 

Vordingborg Kommune 

Lærer 

Rikke Fogh Kjær 

rfk@km.dk 

Tlf. 23 43 17 91  

 
Guldborgsund Kommune 

Teolog  

Anna Sloth Jørgensen 

aslj@km.dk 

Tlf. 54 44 73 18 

 
Lolland Kommune 

Teolog 

Dorte Hedegaard 

dhe@km.dk 

Tlf. 21 32 22 58 

Om Folkekirkens Skoletjeneste Sylf 

Sydsjælland, Lolland og Falster 

Folkekirkens Skoletjeneste Sylf udbyder projekter om 

kristendom, religion, livsfilosofi og etik, historisk og 

nutidigt. Projekterne er kundskabsmeddelende – ikke 

forkyndende, og lægger op til, at den enkelte elev selv 

skal tage stilling til den formidlede viden. 

Skoletjenesten er lokalt funderet og har et samarbejde 

med alle kirkerne i Vordingborg, Guldborgsund og 

Lolland kommuner. 

De fleste af projekterne lægger op til, at eleverne kan 

besøge den lokale kirke, hvilket ligger godt i tråd med 

folkeskolereformens idéer om den åbne skole. 

Et par af projekterne afsluttes med et samlet 

arrangement et sted på Sydsjælland, Lolland eller 

Falster, hvor eleverne mødes med andre elever. 

Alle projekter er gratis, men udgifter til transport og 

lignende kan forekomme. 

Til mange af projekterne udbydes et lærerkursus.   



Indskoling 

Julemysteriet 1.-3. kl. 

Han gik sig over sø og land 1.-3. kl. 

Sorg og livsmod 1.-3. kl. 

Pesach og Påske 3.-4. kl 

Himmelsk lyd  3.-5. kl. 

 

Mellemtrin 

Pesach og Påske 3.-4. kl 

Himmelsk lyd 3.-5. kl. 

På sporet af Jesus  4. kl. 

Guder og gaver 4.-5. kl. 

Kan det hellige måles? 5.-6.kl. 

 

 

Udskoling 

Hvor langt skal man gå?  7.-10. kl. 

På kant med Kierkegaard  7.-10. kl. 

Klædt på til sorg?  7.-10. kl. 

 

 

 

 

 

Tilmeld jeres klasser på 

www.sylf.dk 

  



Lærerkurser 

Der er lærerkursus tilknyttet følgende projekter: 
 

Guder og Gaver  

22. august i Sagnlandet Lejre 

På kurset vil to medarbejdere fra Sagnlandets 
Skoletjeneste give et oplæg om jernalder, vikingetid og 
periodernes offerritualer og alle deltagere vil komme på 
en guidet rundvisning i området. Herudover vil 
Folkekirkens Skoletjeneste give en kort introduktion til 
projekt. 
 

Hvor langt skal man gå? 

4. september i København 

Lektorerne Jakob Wolf (KU) og Carsten Pallesen (KU) vil 
tale om henholdsvis: Hvad er det hellige? Og det hellige 
som anledning til politisk konflikt. 

Efterfølgende vil der være demonstration af kropslige 
øvelser til forståelse af konflikt og hellighed v. Teater 
Minsk. 

 

 

Læs mere og tilmeld jer lærerkurserne på 
www.sylf.dk 

 

Han gik sig over sø og land  

2. oktober i Nørre Alslev 

Lærerkurset er en fortælleworkshop med skuespilleren 
Anette Jahn. På workshoppen arbejdes der med 
genfortælling af historier for børn med udgangspunkt i 
materialets fem bibelske fortællinger.  
 

Himmelsk lyd – Salmesangsprojekt 

20. november på Arken i Ishøj 

Kurset vil dels give en indføring i van Gogh som religiøs 
kunstner og hans kunstneriske blik på mennesket og 
naturen; dels indeholde en workshop over temaet 
"himmelsk lyd" ved komponist og organist Peter Bruun. 
Workshoppen vil være en introduktion til de elevopgaver, 
der indgår i undervisningsforløbet. 
 

Sorg og livsmod og Klædt på til sorg 

Januar i Nykøbing F 

En konsulent fra Børn, Unge og Sorg fortæller om den 
nyeste sorgteori og om hvad man som lærer skal være 
særligt opmærksom på, når man møder et barn i sorg. 
Efterfølgende deles kurset i to og de deltagende lærere 
introduceres kort til de to forskellige projekter. 

 

  

http://www.sylf.dk/


Julemysteriet   

- en lokal julekalender 
Julehygge og læring i ét. 

 

Julemysteriet er en spændende og lokalhistorisk 
julekalender, der tager udgangspunkt i området 
omkring Vordingborg og på Lolland og Falster. 

De to søskende Asta og Lukas forsøger at løse 
julemysteriet med hjælp fra deres onkel og indholdet 
af en mystisk kasse. I deres jagt på spor, skal de to 
børn rundt i området, hvor de besøger kirker og andre 
lokale seværdigheder og bliver præsenteret for en del 
af den lokalhistorie, der knytter sig til hvert sted. Vores 
mål er, via en god historie, at øge elevernes kendskab 
til deres lokalmiljø. 

Julekalenderen er bygget op med et afsnit til hver 
skoledag i december. Hvert afsnit består af ca. 10 
minutters højtlæsning med dertil knyttede opgaver, 
som man kan supplere med, når tiden i december er til 
det. Til julekalenderen hører en stor plakat over 
området, så eleverne kan følge med i Asta og Lukas’ 
tur. På plakaten er indtegnet de steder, de to børn 
besøger, og når dagens afsnit er læst højt, markeres 
dagens sted med et klistermærke.  

 

Tilmelding senest 1.september

Fag julehygge, kristendomskundskab, 
historie og dansk 

Lektioner 6-14 
Tid december 2018 
Sted på skolen og eventuelt et af de 

 steder der besøges i julekalenderen. 

 

 

 

 1.-3. klasse 



Tilmelding senest 1. september 

Han gik sig over sø og land  
- fem udvalgte fortællinger fra Bibelen 

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at 
arbejde med fem fortællinger fra Det Nye Testamente: 
Maria Bebudelse, Juleevangeliet, Den barmhjertige 
samaritaner, Vandringen på søen og Påskefortællingen 
med fokus på Peters svigt.  

I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres 
betydning møder eleverne de tilværelsesspørgsmål, 
som historierne lægger op til og giver et muligt svar 
på. Eleverne inviteres til at spejle de gamle fortællinger 
i deres egne oplevelser og tanker og således opnå en 
bevidsthed om, at de spørgsmål, som var vigtige for 
2000 år siden i et fremmed land, også er spørgsmål, 
som kan være vigtige for os i dag.  

Til projektet er knyttet en hjemmeside, hvor eleverne 
på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det land, 
hvor fortællingerne stammer fra. Herigennem får de 
viden om og forståelse for, at fortællingerne både har 
betydning for mange kristne i hele verden, og at de 
traditionelt er knyttet til et helt bestemt geografisk 
område.  

 
Der er knyttet et lærerkursus til projektet, se dato 
under lærerkurser. 

 

1.-3. klasse 

Fag kristendomskundskab og dansk 
Lektioner 7-10 
Tid hele året 2018/19 
Sted på skolen  

 

 



Sorg og livsmod  
 - når de mindste mister 
Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan fx 
skyldes, at de mister en af deres nærmeste, eller at der 
er opbrud i deres familie pga. skilsmisse. 

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.  

Med afsæt i to små nyproducerede fabel-tegnefilm om 
henholdsvis dødsfald og skilsmisse sættes i 
børnehøjde fokus på, hvordan sorg kan opleves, og 
hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som 
af den sorgramte selv. Filmene er produceret af Tiny-
film, der gennem årene har produceret en lang række 
tegnefilm til bl.a. DR.  

Det tilknyttede undervisningsforløb sætter fokus på, 
hvad sorg er for en størrelse og på, om der kan 
etableres et handleberedskab til at tackle såvel egen 
som andres sorg. I bred forstand altså et forsøg på at 
øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes 
relationer og i forhold til de voksne omkring dem. 

 

Der er knyttet et lærerkursus til projektet, se dato 
under lærerkurser. 

 

Tilmelding senest 1. marts 2019 

 

1.-3. klasse 

Fag kristendomskundskab og dansk 
Lektioner 8-10 
Tid april - juni 2019 
Sted på skolen og i den lokale kirke 



 

 

Tilmelding senest 1. januar 2019

Pesach og Påske  

Gennem små film fortæller børn til børn om, 
hvordan de fejrer højtiderne pesach og påske, og 
hvad de betyder.  

Den jødiske pesach og den kristne påske tager 
udgangspunkt i to forskellige fortællinger, men 
der er alligevel nogle lighedstræk. Ikke mindst 
fordi Jesus fejrede pesach med sine disciple i 
Jerusalem.  

Derfor begynder projektet i Jerusalem, så 
eleverne får kendskab til byens store betydning 
for både jøder, kristne og muslimer.  

Herefter skal eleverne arbejde med henholdsvis den 
kristne påske og den jødiske pesach med mulighed 
for et udblik til den muslimske offerfest.   

Hvilke fortællinger ligger bag højtiderne? Hvorfor er 
de vigtige? Og hvordan fejres de religiøst og 
kulturelt?  

Som afslutning på projektet skal eleverne med 
inspiration fra det jødiske sederfad sætte mad til 
den kristne påskefortælling.  

  

 

  3.- 4. klasse 

Fag kristendomskundskab og dansk 
Lektioner 8-10  
Dato februar - april 2019 
Sted på skolen og i den lokale kirke 



Himmelsk lyd 
- et møde med den danske salme 

Et møde med den danske salme 2019 sætter fokus på 
himmelsk lyd, for eleverne skal både indholdsmæssigt 
og musikalsk arbejde med følgende fem salmer: 

• Dejlig er den himmel blå 

• Spænd over os dit himmelsejl 

• Op, al den ting 

• Du, som har tændt millioner af stjerner 

• Dejlig er jorden 

Salmerne er indspillet og tilgængelige på projektets 
hjemmeside. 

Som afslutning på projektet inviteres deltagende 
klasser til salmesangsafslutning i enten Maribo 
Domkirke eller Vordingborg kirke, hvor eleverne får 
mulighed for at mærke, hvordan det er at synge med i 
et stort kor og at lytte til den imponerende orgelmusik. 

Salmesangsafslutningerne finder sted sidste uge i 
marts. 

Der er knyttet et lærerkursus til projektet, se dato 
under lærerkurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding senest 1. januar 2019 

Fag kristendomskundskab og musik 
Lektioner 8-10 
Dato februar - marts 2019 
Sted på skolen og i Maribo Domkirke  

eller Vordingborg kirke. 

 

3.-5. klasse 



Tilmelding senest 1. august  

På sporet af Jesus 

I projektet kommer eleverne til at møde virkelige, og 
til lejligheden opdigtede, personer fra Det Nye 
Testamente, fx kroværten i Betlehem, rabbineren i 
Nazaret, fiskeren fra Geneserat sø, Maria 
Magdalene, tolderen Zakæus og ypperstepræsten 
Kajfas. 

 

Projektet er i tre faser: 

Fase 1 På skolen forbereder eleverne sig til 
oplevelsesdagen. 

Fase 2 På besøg i den lokale kirke. 

Fase 3 Oplevelsesdag i Vordingborg eller Maribo. 
Her møder eleverne Kajfas i templet, hvor han vil 
sende dem ud for at opspore vidner og høre mere 
om, hvad Jesus står for.  

Oplevelsesdagen finder sted: 

Vordingborg fredag 7. september 

Maribo fredag 21. september  

Begge steder kl. 9.00 eller 11.05. 

  

Fag kristendomskundskab, musik  
 og billedkunst 
Lektioner 10 
Tid september 2018 
Sted på skolen, i den lokale kirke 

og i Vordingborg eller Maribo 
 

 

 

  4. klasse 



Guder og gaver  
- offerritualer i jernalder og vikingetid i forhold til 
kristendommens offerbegreb 

De fleste religioner har på tværs af tid og geografi 
praktiseret at ofre til en eller flere guder. Men hvad var et 
offer egentlig? Hvorfor ofrede man? Og var alle 
offergaver lige gode?  

På baggrund af tre fortællinger med fotoillustrationer, 
billedkilder af historiske fund og bibeltekster skal 
eleverne fordybe sig i offerbegrebet i forskellige 
historiske perioder og i forskellige religiøse 
sammenhænge. Eleverne skal reflektere over 
offerbegrebet og de livsfilosofiske temaer, som liv og 
død, hævn og tilgivelse samt tro og tvivl. Hensigten er, at 
eleverne gennem etiske dilemmaer skal bygge bro 
mellem fortidens ofringer og nutidens syn på ofring.  

Til projektet hører et besøg i den lokale kirke, hvor man 
gennem opgaver og samtale med den lokale præst lærer 
om det kristne offerbegreb. 

5. september har 4 heldige klasser som en del af projektet 
mulighed for at tage på gratis tidsrejse til Sagnlandet 
Lejre. (Skolen afholder selv udgiften til transport) 

 

Der er knyttet et lærerkursus til projektet, se dato 
under lærerkurser. Tilmelding senest 1.september 

Dog for lærerkursus og besøg i Lejre senest 1. juli  

 

 4.-5. klasse 

Fag kristendomskundskab, dansk og 
historie 

Lektioner 12-14 (+ værkstedsaktivitet) 
Tid august -november 2018 
Sted på skolen, i den lokale kirke 

og eventuelt i Sagnlandet Lejre 
 

 



Tilmelding senest 1.september

Kan det hellige måles? 

Jerusalem har altid været en by i kamp. Man 
kæmper af mange grunde, men især kan man ikke 
blive enige om, hvad der er helligt, og hvem det 
hellige tilhører. Men hvad betyder det egentligt, at 
noget er helligt? Har alle mennesker noget, de 
betragter som helligt? Og hvordan forholder man sig 
til det, der er helligt for andre, men ikke for en selv? 
Disse og andre spørgsmål skal eleverne arbejde med 
i projektet.  

De hellige steder i Jerusalem præsenteres gennem 
elevartikler og små videoer. Klassen besøger deres 
lokale kirke, hvor de med en ”hellighedsmåler” 
vurderer forskellige steder og genstande. 
Afslutningsvist skal eleverne producere deres egne 
små film om et sted eller en genstand, der er særlig 
betydningsfuldt eller endda helligt for dem.  

Projektet lægger op til et samarbejde med 
musikfaget, hvor spørgsmålet er: “Hvordan kan 
musikken medvirke til at samle mennesker på tværs 
af religion og kultur, når det hellige skiller?“ Konkret 
arbejdes der med et musikstykke, som 
sammenfletter jødiske, arabiske og danske 
musiktraditioner.   

Fag kristendomskundskab, musik  
Lektioner 10-12 
Tid september - december 2018 
Sted på skolen og i den lokale kirke 
 

 

 

 5.- 6. klasse 



Hvor langt skal man gå?  
- et projekt om det hellige og dets politiske betydning for 
Israel-Palæstina-konflikten 

I dette projekt tages der afsæt i Jerusalem som helligsted 
for de tre religioner jødedom, kristendom og islam. Hvad 
betyder Klippemoskeen, Grædemuren og Gravkirken for 
de troende, og hvilken betydning har deres forestillinger 
om det hellige for konflikten mellem parterne på stedet? 
Er den primært religiøst eller politisk betinget?  

Undervejs i forløbet kommer eleverne til at beskæftige 
sig med spørgsmålet om, hvad religion og religioners 
funktion overhovedet er. Skaber de først og fremmest 
orden og fred i samfundet eller snarere problemer og 
direkte konflikt? Hvor langt kan man tillade sig at gå for 
det, der er helligt for en? 

Oplægget vil også indeholde konkrete ideer til, hvordan 
man i arbejdet med forståelse af det hellige kan inddrage 
krop og bevægelse til at definere grænser mellem det 
hellige og det profane.  

Med projektet følger forslag til varierede 
undervisningsformer og en række forslag til underemner 
med tilhørende problemstillinger, som eleverne kan lade 
sig inspirere af, hvis klassen bliver udtrukket til prøve i 
faget. 

Der er knyttet et lærerkursus til projektet, se dato 
under lærerkurser.

 

 

 

Tilmelding senest 1. september  

Fag kristendomskundskab, historie 
og samfundsfag  
lektioner 12 - 15 

Tid september 2018 - juni 2019 
Sted på skolen 
 

 

 

 7.- 10. klasse 



 

 

Tilmelding senest 1.september

På kant med Kierkegaard 
Søren Aabye Kierkegaard (1813 – 1855) havde blik for 
de elementære problemstillinger i tilværelsen, og hans 
tænkning tvinger enhver til selv at tage stilling til sit liv. 
Det sættes der fokus på i en 20 sider lang tegneserie, 
som alle tilmeldte lærere modtager i et klassesæt.  

Tegneserien lægger op til en efterfølgende fordybelse i 
fem af Kierkegaards centrale begreber: Skyld, frihed, 
angst, tro og kærlighed. Som indgang til arbejdet med 
disse har fem nutidige kunstnere – Maja Lisa 
Engelhardt, Christian Lemmerz, Erik A. Frandsen, Peter 
Brandes og Cathrine Raben Davidsen - hver fremstillet 
et billede, som de tilmeldte klasser får plakater af til 
ophængning i klassen under arbejdet. Selve 
elevarbejdet foregår med afsæt i en hjemmeside: 
www.paakant.dk. Her vil eleverne møde såvel 
praktiske som æstetiske og filosoferende opgaver i 
relation til kunstværkerne og Kierkegaards tænkning. 
Formålet med hele projektet er således, at eleverne får 
et elementært kendskab til Kierkegaard og får 
mulighed for at reflektere over grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål i lyset af Kierkegaards tænkning.  

 
 

  

 

 7.- 10. klasse 

Fag kristendomskundskab, dansk  
Lektioner 20 - 25 (kan dog beskæres) 
Tid september - december 2018 
Sted på skolen og i den lokale kirke 
 

 

http://www.paakant.dk/


Klædt på til sorg? 

I projektet skal eleverne arbejde med forskellige former 
for sorgudtryk, historiske såvel som nutidige, og undersø-
ge, hvordan man kan komme et menneske i sorg i møde.  

Et af disse sorgudtryk er moden. Med udgangspunkt i den 
tekstile sørgemode stifter eleverne bekendtskab med tøj-
moden i forbindelse med død og begravelse i Danmark 
fra 1400-tallet og frem til i dag.  

Modebilledet er således indgangen til at tale om, hvordan 
man historisk set har haft fælles sprog, fælles ritualer og 
fælles traditioner for, hvordan man udtrykte sin sorg.  

Gennem cases og interviews med mennesker tæt på sor-
gen bl.a. en sygehuspræst, en imam og en ung kvinde, 
skal eleverne arbejde med nutidige sorgudtryk. Eleverne 
skal endvidere reflektere over, hvordan et menneske i 
sorg oplever livet, ensomheden og kontakten til omgivel-
serne, og om der stadig findes et fælles udtryk for sorg i 
samfundet i dag.  

Afslutningsvis skal eleverne arbejde med, hvordan man 
kan bidrage til et fælles sprog, hvor den, der er i sorg, kan 
mødes i samtale med dem, der står uden for sorgen.  

 

Der er knyttet et lærerkursus til projektet, se dato 
under lærerkurser. 

 

 

 

Tilmelding senest 1. januar 2019 

 

 7.- 10. klasse 

Fag kristendomskundskab, dansk og 
evt. UUV 

Lektioner 10-12 
Tid januar– juni 2019 
Sted på skolen og i den lokale kirke 
 

 



 

 

 

 

Folkekirkens Skoletjeneste Sylf 
Sydsjælland, Lolland og Falster 

 

Læs mere og tilmeld jer fra 1. juni på 
www.sylf.dk



 


