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Om Folkekirkens Skoletjeneste Sylf
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Folkekirkens Skoletjeneste Sylf udbyder projekter 
om kristendom, religion, livsfilosofi og etik, histo-
risk og nutidigt. Projekterne er kundskabsmedde-
lende – ikke forkyndende, og lægger op til, at den 
enkelte elev selv skal tage stilling til den formidle-
de 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 et par af projekterne udbydes et lærerkursus. 



Udskoling
Frihed    7. – 10. klasse

Naturen kalder    7. – 10. klasse
– ånd og naturlængsel i romantikken og i dag  

Går det helt ad Helvede til?   7. – 10. klasse
– et projekt om frygt og håb.  

Indskoling
Juletræet med sin pynt  0. – 2. klasse 

En dag i kloster   1. – 3. klasse
om Frans af Asissi  

Under overfladen  3. – 4. klasse
myter, monstre og mennesker  

Salmer, der fortæller   3. – 5. klasse
- et møde med den danske salme  

Mellemtrin
Salmer, der fortæller   3. – 5. klasse
- et møde med den danske salme  

På sporet af Jesus   4.  klasse

Frihed, fremtid og fællessang 4. – 6. klasse
Alsangsstævne og frihedsløb 4 maj 2020 

Under overfladen   3. – 4. + 5. – 6 klasse
myter, monstre og mennesker  

Fristelser, farer og faldgruber  5. – 6. klasse
- på rejse gennem Odysséen og Bibelen  

Tilmeld jeres klasse på 

www.sylf.dk



Lærerkurser 2019:

Religionernes Dag 2019
Tema: Himmel og Helvede

 Vi har reserveret 10 billetter til religionernes dag, hvem 
vil med? Lærere der også er tilmeldt projektet Går det 
hele ad helvede til? har fortrinsret til de gratis billetter.

Om kurset:
Der er tilsyneladende et udbredt konsensus om, at 
tiden er dystopisk! I hvert fald vidner et væld af film 
og bøger om, at mange tænker i sådanne baner. Og 
den politiske debat om klimaforandringerne trækker i 
samme retning. Trangt er det modsat for dem, der måt-
te ønske at formulere en håbefuld utopi for fremtiden, 
hvis de overhovedet findes og har mod til at gøre det. 

På dagen vil der være oplæg om, hvordan der kan tales 
meningsfuldt om himmel og helvede i det 21. årh., samt 
hvilke forestillinger herom der findes i henholdsvis 
Bibelen og Koranen, ligesom der vil være oplæg om, 
hvordan der på forskellige niveauer i grundskolen vil 
kunne undervises om de to fænomener samt dystopier 
og utopier.

Nærmere program følger 
Tid:               Torsdag d. 12. september 2019
Sted:             Københavns Universitet, Amager

FARER, FRISTELSER OG FALDGRUBER
på rejse gennem Odysseen og Bibelen

Velkommen på lærerkursus på Thorvaldsens Museum 
i København. Anne Katrine de
Hemmer Gudme og Bo Tao Michaëlis udfolder og 
belyser projektets tema fristelse
samt Odysseens og Bibelens betydning for europæisk 
kunst og kultur i bred forstand.
Kurset vil ligeledes byde på en introduktion til antik-
ken med særomvisning i den fine
samling på Thorvaldsens Museum.
Program:
12:30 Velkomst og præsentation af projektmaterialet
 ved Rikke Kjær, Folkekirkens Skoletjeneste SYLF
12:45 Odysseen og Bibelens betydning for forståelsen af 
vestlig kunst og kultur
 ved litteratur- og kulturanmelder (mag. art og cand. mag.) Bo Tao Michaëlis
13:30 Fristelsesbegrebet som det kommer til udtryk i Bibe-
len
 ved Professor Anne Katrine de Hemmer Gudme (Oslo Universitet)
14:15  Kaffepause
14:45 Oplæg om antikken via rundvisning i museets samling
 ved Thorvaldsens Museum

15:45 Afrunding og evt. spørgsmål til projektet
16:00 Farvel og tak

Tid:  Tirsdag d. 27. august 2019 kl. 12.30-16.00
Sted: Thorvaldsens Museum,
 Bertel Thorvaldsens Plads 2, København



0.- 2.
Juletræet med sin pynt

Et pyntet juletræ er for mange indbegrebet af jul. Jule-
pyntens historie er godt og vel 150 år gammel. I dette 
projekt skal klassen fordybe sig netop i julepyntens 
historie og symbolik.
Projektet indledes med et kirkebesøg, hvor klassen 
tilbydes at få et juletræ med hjem til skolen. Eleverne 
skal selv fremstille pynt til træet, og med udgangs-
punkt i juletræets pynt skal eleverne arbejde med 
symboler og mere specifikt med julepyntens symbo-
lik. Eleverne hører også om juletræets historie og om 
begrebet højtid. 

Målgruppe: 0. - 2. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk og 
 billedkunst 
Lektioner: 6-8 
Sted: På skolen og i den lokale kirke
Tid: December 2019 
Tilmelding: Senest 1. september 2019 



1.- 3.

Målgruppe: 1. - 3. klasse
Fag: Kristendomskundskab og historie 
Lektioner: 6 
Sted: På skolen
Tid: September til november 2019. 
Tilmelding: Senest 1. september 2019 

En dag i kloster 
- om Frans af Assisi 
Tag eleverne med tilbage til det 13. århundredes 
klosterliv, hvor de møder munken Frans af Assisi, der 
arbejder målrettet på at hjælpe de fattige, passe på 
naturen og reformere middelalderens kirke. 

Projektet lægger op til, at skolen og klasseværelset en 
hel dag omdannes til et kloster, hvor eleverne ifører sig 
munkekutter og leger og arbejder som munke. Det er 
dog også muligt at gennemføre projektet som traditio-
nel undervisning. 

Som munke og nonner er eleverne bl.a. forpligtede på 
at gøre gode gerninger – det kan fx være at arrange-
re noget, som kan gøre alle 0. klasserne rigtig glade. 
Måske flyder skolens område med skrald, og munkene 
og nonnerne ønsker selvfølgelig at passe på naturen, 
så derfor skal hele klassen ud og samle skrald. De skal 
også arbejde i et skriveværksted, sangværksted og 
urteværksted. 

Eleverne skal i projektet bl.a. arbejde med og lære om: 
Middelalderkirkens klosterbevægelse 
De kristne grundbegreber barmhjertighed og næsten 
Enkle latinske udtryk

NB: Ved tilmelding så angiv i hvilken uge I ønsker at låne 
kassen med munkekutter. Skriv også hvis I ikke vil låne 
den.



Under overfladen 
- myter, monstre og mennesker 
Bugtende søslanger, sylespidse tænder og kæmpe-
mæssige gab. Monstre har altid spillet en rolle, når 
mennesket har skullet ordne og forstå den verden, som 
omgav dem. Det farlige og uforklarlige fik en krop og 
historierne om monstrenes oprindelse, deres hårrej-
sende bedrifter og ikke mindst deres funktion, blev 
til vigtige dele af religionen, uanset om man troede på 
Jahve, Thor eller Poseidon.

Monstrene og myterne 
I projektet ’Under overfladen’ skal eleverne arbejde 
med forskellige myter fra hhv kristen-jødisk, nordisk 
og australsk mytologi samt en enkelt fra folketroen. 
Myterne har det til fælles, at de indeholder et monster, 
der lever under overfladen. 

3.-4. klasse 
Eleverne skal arbejde med fire myter: ’Guds kamp med 
Livjatan’ fra Det Gamle Testamente, ’Regnbueslangen’ 
fra australsk mytologi, ’Thor fanger Midgårdsormen’ 
fra nordisk mytologi og ’Kraken’ fra folketroen.  
Forløbet afsluttes med et brætspil udviklet til projek-
tet. 

Målgruppe: 3. - 4. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk og 
 billedkunst 
Lektioner: 10 
Sted: På skolen
Tid: Oktober 19 til juni 20. 
Tilmelding: Senest 1. september 2019 

3.- 4.



3.- 5.
Salmer, der fortæller 
- et møde med den danske salme 

I dette skoleår er fokus i projektet ‘Et møde med den 
danske salme’ lagt på salmer, der genfortæller centrale 
bibelhistorier:

Kain, hvor er din bror?
Jeg gik i marken og vogtede får
Et barn er født i Betlehem
Zakæus var nok blevet mobbet
Nu ringer alle klokker mod sky

I projektet indgår fortællingerne om Kain og Abel, 
hyrden David, Jesu fødsel i Betlehem, tolderen Zakæus 
samt påskens historie.

Salmerne vil blive indspillet, indsunget og være tilgæn-
gelige på projektets hjemmeside.

Salmesangsafslutning
Som afslutning på projektet inviteres deltagende klas-
ser til en fælles salmesangsafslutning i enten
Vordingborg kirke eller Maribo Domkirke,  hvor 
eleverne får mulighed for at mærke, hvordan det 
er at synge med i et stort kor.

Vordingborg kirke uge 12 2020. 
Maribo Domkirke 19. marts 2020.

Målgruppe: 3.- 5. klasse 
Fag: Musik og kristendomskundskab 
Lektioner: 10 
Sted: På skolen og i Vordingborg kirke eller 
 Maribo Domkirke
Tid: Januar til marts 2020 
Tilmelding: Senest 1. januar 2020 



På sporet af Jesus
Oplevelsesdag i Vordingborg 30. aug. og Maribo 13. sept.

Elverne kommer til at møde nogle af de centrale perso-
ner i de nytestamentlige fortællinger lyslevende. 
I Vordingborg er det kirken og ruinterrænet, som er 
baggrunden, mens det i Maribo er domkirken og Fri-
landsmuseet, der danner ramme om fortællingen.
Hver klasse får en guide, som bliver deres vejviser på 
turen rundt i Jerusalem i år 0-30.
Turen starter i kirken hos ypperstepræsten Kajfas, der 
vil have Jesus dræbt. Men siden møder de landsforræ-
deren Zakæus, der gemmer sig oppe i et træ. Jesus har 
inviteret sig selv til middag hos Zakæus—og det er 
startskuddet på deres søgen efter Jesus. 
Undervejs på klassens tur rundt i det gamle Israel 
møder børnene disse personer: Kroværten i Betlehem, 
rabinneren i Nazaret, apostlen Simon Peter, Maria 
Magdalene og Zakæus. Børnene er hos hver person 
ca. 10 minutter og hører vedkommendes historie om 
Jesus – nogle gange er der små aktiviteter, børnene 
skal deltage i.
Det hele slutter med en fest hos Zakæus, hvor Jesus 
selvfølgelig kommer som lovet.
Inden oplevelsesdagen har eleverne forberedt små 
ting, de skal bruge på dagen, og øvet sig på en sang.
Tilmeding er efter princippet først til mølle.

Målgruppe: 4. klasse 
Fag: Kristendomskundskab og evt. billedkunst 
Lektioner: 6 
Sted: På skolen og i Vordingborg eller Maribo
Tid: August - september 2019 
Tilmelding: Senest 1. august 2019 

4.



Frihed, fremtid og fællessang
Alsangsstævne og frihedsløb 4 maj 2020

2020 er 75-året for Danmarks befrielse. 
Under besættelsen opstod der en stor opblomstring 
og udbredelse af fællessang - Alsang. Alsang blev be-
tegnelsen for en række fællessangsstævner, som blev 
afholdt rundt i hele landet i årene 1940-45. Hundred-
tusindvis af deltagere sang med på fædrelandssange og 
gav dermed udtryk for sammenhold og nationalfølelse.
I hver af de tre kommuner vil vi prøve at få stablet et 
alsangsarrangement på benene, hvor kor af unge og 
gamle mødes med skoleelever og synger sammen.
 

Folkekirkens Skoletjeneste Sylf laver til arrangemen-
tet et mindre undervisningsoplæg til kristendoms-
kundskab og historie, og i musik skal fællesangene 
øves.
 

Ud over Alsangsstævne vil der for 4.-6. klasse være 
mulighed for at deltage i et lille opgaveløb, hvor ele-
verne skal høre fortællinger fra besættelsestiden, svare 
på spørgsmål og forholde sig til, hvad frihed betyder 
for dem i 2020.
 

Om Alsang 2020 se i øvrigt www.alsang.dk

Alsangsstævnerne arrangeres i samarbejde med Spil 
Dansk, Dansk forfatterforening og Grundtvigsk Fo-
rum og er støttet af Nordea Fonden.

4.- 6.

Målgruppe: 4. - 6. klasse 
Fag: Musik Historie og Kristendomskundskab.
Lektioner: 3 den 4. maj + 2 lektioner til hvert 
 fag samt 1 lektion til opsamling på løbet. 
Sted: På skolen og til jeres kommunes  
 alsangsstævne
Tid: April - maj 2020 
Tilmelding: Senest 1. januar 2020 



Under overfladen 
- myter, monstre og mennesker 
Bugtende søslanger, sylespidse tænder og kæmpe-
mæssige gab. Monstre har altid spillet en rolle, når 
mennesket har skullet ordne og forstå den verden, som 
omgav dem. Det farlige og uforklarlige fik en krop og 
historierne om monstrenes oprindelse, deres hårrej-
sende bedrifter og ikke mindst deres funktion, blev 
til vigtige dele af religionen, uanset om man troede på 
Jahve, Thor eller Poseidon.

Monstrene og myterne 
I projektet ’Under overfladen’ skal eleverne arbejde 
med forskellige myter fra hhv kristen-jødisk, nordisk 
og australsk mytologi samt en enkelt fra folketroen. 
Myterne har det til fælles, at de indeholder et monster, 
der lever under overfladen. 

5.-6. klasse 
Eleverne skal arbejde med seks myter: ’Guds kamp 
med Livjatan’ og ’Jonas og hvalen’ fra Det Gamle Testa-
mente, ’Regnbueslangen’ fra australsk mytologi, ’Thor 
fanger Midgårdsormen’ fra nordisk mytologi, ’Perseus 
kamp mod Cetus’ fra græsk mytologi og ’Kraken’ fra 
folketroen.  
Forløbet afsluttes med et brætspil og forslag til krea-
tivt arbejde med havmonstrene udviklet til projektet.  

Målgruppe: 5. - 6. klasse 
Fag: Kristendomskundskab, dansk og evt. 
 billedkunst 
Lektioner: 10 
Sted: På skolen
Tid: Oktober til juni 20 
Tilmelding: Senest 1. september 2019 

5.- 6.



Fristelser, farer og faldgruber  
- på rejse gennem Odysséen og Bibelen   
Fortællingen om Odysseus’ hjemfærd efter krigen i 
Troja hører sammen med Bibelen til blandt hovedvær-
kerne i europæisk kultur. Begge har de præget forestil-
lingerne om det gode liv – herunder hvad man må og 
ikke må.
 

Et af de centrale temaer i fortællingen om Odysseus 
er de mange fristelser, Odysseus og hans mandskab 
møder på rejsen og deres håndtering heraf. På samme 
måde tages fristelsernes dilemma til behandling i en 
lang række af Bibelens fortællinger.  

I samarbejde med de lokale biblioteker inviteres de 
første 500 elever ind og se Det lille Turneteaters fore-
stilling om Odysseus i uge 45. Med udgangspunkt i 
forestillingen skal eleverne arbejde med en udfoldelse 
af forskellige fristelser og deres konsekvenser, som 
de kommer til udtryk og håndteres i Odysseen og et 
udvalg af bibelske fortællinger.  

Afslutningsvist lægges der op til, at eleverne bygger 
bro til fristelser og faldgruber i deres egen nutid. 
Formålet er således, at eleverne erhverver sig en grun-
dig indsigt i fristelsestemaet og de etiske overvejelser i 
håndteringen heraf samt får et godt kendskab til de to 
hovedværker – herunder til græsk mytologi og kristen-
dom.  

Målgruppe: 5. - 6. klasse 
Fag: Kristendomskundskab og dansk 
Lektioner: 10 
Sted: På skolen og på biblioteket (i uge 45) 
Tid: Oktober 19 til december 19 
Tilmelding: Senest 1. september 2019 

5.- 6.



7.- 10.

Målgruppe: 7.- 10 klasse 
Fag: Historie, kristendomskundskab og sam-
fundsfag
Lektioner: 8-10
Sted: På skolen og i den lokale kirke
Tid: Februar til maj 20
Tilmelding: Senest 1. januar 2020

Frihed
Frihed til hvad?

I anledning af 75 året for Danmarks befrielse
genudbyder vi de folkekirkelige skoletjenester på Sjæl-
lands forløb, som lader eleverne filosofere over begre-
bet frihed: Hvordan påvirkede befrielsen det enkelte 
menneske? Og hvad er frihed i det hele taget? 

Udgangspunktet i elevernes indledende arbejde er 
en række øjenvidneberetninger bl.a. fra oplevelser i 
koncentrationslejre. Efterfølgende præsenteres eleverne 
for forskellige idehistoriske og teologiske synspunkter 
på frihedsbegrebet, som via samtalekort sætter dem i 
stand til at reflektere over, hvad frihed betyder for dem.
Som afslutning på projektet inviteres eleverne på besøg 
i kirken, hvor de kommer til at arbejde kreativt med 
frihedsbegrebet. Omdrejningspunktet for denne del 
af forløbet bliver kristendommens syn på frihed – at 
mennesket på én gang er bundet og frit.

Alle 7.-10. klasses elever inviteres desuden med til 
Alsangsstævne, hvor vi i anledning af 75 året for Dan-
marks befrielse prøver at samle så mange som muligt 
til et kæmpe alsangstævne ligesom man gjorde det 
under besættelsestiden (se projektet Frihed, fremtid 
og fællessang)



7.- 10.
Naturen kalder  
– ånd og naturlængsel i romantikken og i dag 
Naturen kalder! På tv kan man sammen med en halv 
million andre seere følge ”bonderøven” Frank fra 
Kastanjegården hver uge, og byhaver vokser frem på 
storbyens tage og altaner. Naturen drager – og har 
altid gjort det.  
 

For 200 år siden gik kunstneriske sjæle rundt og dyr-
kede naturen. Her fandt de ånden, det guddommelige, 
dét, der binder alting sammen. De formidlede ånden 
gennem malerkunsten, musikken og litteraturen. Al-
ting i universet var bundet sammen af den samme ånd, 
sagde de. 
 

Hvad finder det moderne mennesker, når det i dag sø-
ger ud i naturen? Er der nogle af de samme oplevelser 
af ånd og natur på spil? Hvis ikke, hvor findes ånden så 
i dag?  
 

Projektet sammenholder de romantiske klassikere med 
moderne billedkunstnere, bloggere og digtere, der alle 
er optaget af naturen. Desuden skal eleverne reflektere 
over, hvad ånd er for en størrelse - og hvor de finder 
den i deres eget liv.  
 

Med denne perspektivering til nutiden søger projektet 
at give et anderledes aktualiserende perspektiv på den 
obligatoriske periodelæsning i overbygningen.   

Målgruppe: 7.- 10 klasse 
Fag: Dansk, kristendomskundskab 
Lektioner: 8 - 12
Sted: På skolen og i den lokale kirke
Tid: Oktober 19 til maj 20
Tilmelding: Senest 1. september 2019 



Målgruppe: 7.- 10 klasse 
Fag: Dansk, kristendomskundskab 
Lektioner: 14
Sted: På skolen og i den lokale kirke
Tid: September 19 - maj 20
Tilmelding: Senest 1. september 2019

 Går det hele ad helvede til? 
- 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 ses både i nyheder, film, litteratur og 
samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræm-
mende 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 betyd-
ning 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 uto-
pier som forestillinger om paradis og helvede i kristen-
dom og islam - fortællinger der siger noget om, hvad 
mennesker har frygtet og håbet før og nu. 

I projektet arbejder eleverne med: 

1) Ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen 
2) Brætspil med etiske dilemmaer
3) Digitalt bibliotek med dystopier, utopier, 
 helvede og paradisforestillinger før og nu 
4) Kirkebesøg
5) Kreativt produkt om håb og frygt 

7.- 10.



Læs mere 
og tilmeld jeres klasse på 

www.sylf.dk
Fra 3. juni


