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SAMMEN - SAMMENSAMMEN - SAMMEN

Foråret 2020 blev foråret hvor talemåden ”sammen – hver for sig” kom på alles læ-
ber. ”Sammen – hver for sig” klingede paradoksalt i ørerne, men i handling gav det 
mening. Vi skulle holde afstand og undgå fysisk kontakt. Skolen blev på rekordtid 
transformeret, og nye undervisningsformer blomstrede frem. Kreativiteten fik et nøk 
opad. Måske fandt vi ud af, at vi faktisk kunne gøre mange ting meget smartere og 
enklere end vi plejede? Måske blev andre ting mere besværligt og distancen for stor? 
Et kram og en hånd er nu engang svært at undvære – både i og udenfor skoletid. 

Dette års undervisningsprojekter er i store træk alle blevet udviklet i tiden før, altså 
mens vi endnu tænkte, at vi er ”sammen – sammen”. Alle forløb tager derfor, med 
største selvfølgelighed, udgangspunkt i, at vi er sammen om at lære, undersøge og 
være nysgerrige – sammen. Vi håber, det bliver muligt at gennemføre forløbene som 
planlagt – der er nemlig masser at glæde sig til... 

Indskolingen kan åbne døren ind til Hjem – et projekt om, hvilke værdier der gør et 
hjem til et hjem. Det er også muligt at bliver klogere på, hvilke funktioner Bibelens 
engle har i Vilde væsner og buttede basser. Eller hvad med at møde Paulus og hans 
eventyrlige skuffedarium, Rødhalsen eller åbne den store Julekalender i december? 
Igen i år sætter Noa og Darwin hinanden i stævne på Naturcenter AQUA.

Mellemtrinnet kan glæde sig til en tur i Escape-room – i jagten på den kristne kultur-
arv, og til at undersøge helligsteder i Kan det hellige måles? Vi tilbyder koncerter, tur 
til Museum Jorn, skruer tiden tilbage til korsridderne, drager på korvejsvandring i 
katolicismen og meget mere…

Udskolingen får bl.a. mulighed for At skrive på stjernesprog – og det, der ligner, 
fordybe sig i, hvad Bioetik og kristendom har med hinanden at gøre, eller hvordan vi 
tager klimaudfordringerne alvorligt uden at resignere og miste håbet. Endelig tilby-
der vi teaterforestillingen Radikaliseret, fordi vi ønsker at sætte fokus på vigtigheden 
af altid at stille kritiske spørgsmål og bevare den sunde fornuft. 

Der er mere i kataloget end nævnt her – og KK44 Classic må heller ikke glemmes. 
KK44 Classic er tidligere års undervisningsforløb og findes bagerst i kataloget. Sidst 
men ikke mindst ønsker vi at imødekomme de elever, der går i specialklasser. Vi har 
ikke undervisningsforløb direkte målrettet denne elevgruppe, da den spænder bredt. 
Vi forsøger at tilpasse oplagte projekter, så de rammer jeres elever bedst. Kontakt os 
endeligt, hvis I har ønsker om dette.

Om lidt går vi et nyt skoleår i møde - sammen.
Vi håber at se jer.

         God fornøjelse!



SKOLETJENESTEN
• er den folkekirkelige skoletjeneste i Silkeborg Kommune
• udarbejder og tilbyder gratis undervisningsprojekter til skolens undervisning i bl.a.
   kristendomskundskab
• arbejder for at styrke samarbejdet mellem skole-, kirke- og kulturliv i Silkeborg Kommune
• samarbejder med Silkeborg Kommunes skoleafdeling og en række kulturinstitutioner
• sender sit årlige katalog ud til alle grundskoler i Silkeborg Kommune
• arbejder tæt sammen med de folkekirkelige skoletjenester i Aarhus Stift
• er en del af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester

LIDT OM OS
Preben Medom Hansen

Jeg blev lærer i 1991 fra Århus Seminarum med musik og 
kristendomskundskab som linjefag. Efter 9 gode år som 
efterskolelærer var jeg 8 år i folkeskolen med indskoling 
og mellemtrin. I 2008 blev jeg ansat i KK44 Skoletjenesten 
som pædagogisk konsulent. Efteruddannet som Cand. 
Pæd. i Religion fra DPU og Master i Læreprocesser fra 
AAU.
 I min fritid spiller jeg lidt musik, synger i kor, sejler 
havkajak, brygger øl og kan snart modtage 50 års stjernen 
som spejder.
 Opgaven som pædagogisk konsulent handler om at

udvikle undervisningsforløb indenfor det mangfoldige etiske/eksistentielle/religiøse felt. I 
øjeblikket er jeg specielt optaget af, hvordan vi - og særligt vores børn og unge - kan forholde 
os til de mange globale udfordringer, som bl.a. er adresseret i FN´s verdensmål. Men ellers 
er det netop de mange forskellige temaer og projekter, der gør det spændende for mig - og 
forhåbentlig relevant og anvendeligt for jer ude på skolerne.

Laila Engelbrecht Henriksen

I august sidste år blev jeg ansat som teologisk medarbejder i 
KK44 Skoletjenesten i en halvtidsstilling. Den anden halvdel til-
bringer jeg som sognepræst i Gødvad, hvor jeg har været ansat 
siden 2003. Jeg er uddannet teolog fra Aarhus Universitet med 
speciale i Abolkarim Soroushs tænkning, en iransk filosof, hvis 
mål var at reformere islam. Mit mål er ikke at reformere skole-
tjenesten, men så vidt muligt at bidrage til undervisningspro-
jekter, der tager livtag med kristendomsfaglige og eksistentielle 
emner, sådan som skoletjenesten i mange år har haft tradition 
for at gøre. 
Skønlitteratur og løbeture samt tid med familie og venner, er en 
stor del af mig. Og så elsker jeg fællessang og gåture langs stranden ved Vesterhavet. 
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Alle børn bor i huse eller lejligheder og 
ved, at det er godt at have tag over ho-
vedet. I dette projekt går vi ind gennem 
døren for at blive klogere på, hvad der 
skaber et hjem. For et hjem er mere end 
mure og tage, vægge og gulve. 

Et hjem er det sted, hvor man kan være 
sig selv og slappe af og samle energi. Et 
sted hvor der er rart og trygt at være. I 
ens hjem kan man være alene på værelset 
og man kan være sammen med familie 
og venner. Hjemmet er samtidig basen 
for det liv, vi lever uden for husmuren. 

Eleverne præsenteres for tre bibelske 
genfortællinger, der alle kredser om 
begrebet hjem, og hvad det betyder for 
menneskets eksistens at høre til et sted 
– også i religiøs henseende. Gennem 
filosofiske øvelser og samtaler, skal ele-

verne sætte egne ord på, hvilke værdier 
og elementer der skal til, for at de føler 
sig hjemme. 

Projektet afsluttes med en billedkunst-
opgave, hvor eleverne skal udforme deres 
egne hjem i små udstansede kasser, der 
følger med dette forløb. 

HJEM
- - et projekt om at høre tilet projekt om at høre til

INDSKOLING

1.-3. klasse
Kristendomskundskab og billedkunst 

8-10 lektioner

Tilmelding på kk44.dk 
inden 1. september
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VILDE VÆSNER OG BUTTEDE BASSER
- om engle til alle tider- om engle til alle tider

Hvad laver englene egentlig? Og hvordan 
ser de ud?

Det har langt de fleste en forestilling om, 
og billedkunsten og den folkelige tradi-
tion har gennem tiden bidraget hertil: 
Engle, der vandrer op ad himmelstiger, 
glansbilleder af buttede engle på hon-
ningkager og alle sammen med vinger 
på. 

Hvis vi går tættere på Bibelens beskrivel-
ser af engle, bliver billedet af dem straks 
anderledes. Engle er nemlig ikke nød-
vendigvis bare engle på den søde måde. 
Nogle steder er englene detaljeret beskre-
vet som vilde keruber med flere ansigter 
og vinger, der vogter med flammesværd 
ved Paradisets port. Andre engle er mere 
sparsomt beskrevet, og det har givet 
plads til, at billedkunsten og den folkeli-

ge tradition har kunnet udfylde mellem-
rummene med vildtvoksende fantasi.

Ud fra fortællinger og beskrivelser fra 
Bibelen har illustrator John Kenn Mor-
tensen lavet illustrationer til projektets 
englekort. Gennem genfortællinger fra 
Bibelen og englekortene får eleverne i 
dette projekt et mere nuanceret billede 
af, hvad engle er.

Desuden er der i projektet indlagt mulig-
hed for, at eleverne også kan skabe deres 
egen engel.

Projektet afsluttes med et kirkebesøg i 
den lokale kirke, der samtidigt fungerer 
som evaluering. Her får eleverne brug for 
at tage både englekortene og deres nye 
viden om engle i anvendelse.

INDSKOLING

1.-3. klasse
kristendomskundskab og billed-

kunst 
5-10 lektioner + kirkebesøg

Fra november

Tilmelding på kk44.dk 
inden 1. september
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ALLE TIDERS JULEKALENDER
- et projekt om julen og julens traditioner- et projekt om julen og julens traditioner
Julen har mange traditioner, og det er 
en højtid, som de fleste børn ser frem til 
- ikke mindst at de hver dag i december 
skal åbne en ny låge i julekalenderen.

Udgangspunktet for dette juleprojekt er 
netop en julekalender, som Zarah Juul 
har tegnet, og som er udviklet konkret 
til projektet. I får tilsendt julekalenderen 
samt en fortælling, der knytter sig til 
julekalenderens univers.

Hver skoledag i december måned åbner 
eleverne en låge og ser en juletradition 
illustreret. Der vil være en lille fortælling 
til traditionen og et forslag til en efterføl-
gende aktivitet. Det kan fx en dag være 
om det flettede julehjerte, opfundet af 

H.C. Andersen, og en anden dag kan det 
være fortællingen om julekrybben.
Det vil dermed være muligt hver skole-
dag i december måned at indlede dagen 
med en kort lektion omkring julens 
traditioner med udgangspunkt i juleka-
lenderen. Men man kan også nogle dage 
vælge kun at åbne lågen og læse fortæl-
lingen, fx mens eleverne spiser deres 
frokost.

Over hele verdenen er der tradition for 
at synge julesalmer. Gennem forløbet vil 
eleverne møde nogle af de mest kendte 
danske julesalmer.

INDSKOLING
1.-3. klasse

kristendomskundskab, evt. også 
dansk, billedkunst og musik

5 minutter - 45 minutter hver skole-
dag i december

Tilmelding på kk44.dk inden 
1. september
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FORTÆLLETELT
- - nu med skuffedariumnu med skuffedarium

INDSKOLING

1. - 3. klasse
kristendomskundskab

2-3 lektioner + besøg i teltet.

Uge 21 og 22, 2021
Tilmelding til kk44.dk inden 

1. september

Klassen besøger den gamle Paulus, der 
sidder i telt-arrest hos romerne, mens 
han afventer sin dom.
Romernes hårde behandling har fået 
Paulus til at miste hukommelsen. 

Heldigvis har hans tjener medbragt det 
gamle skuffedarium, som Paulus altid 
havde med på sine rejser. I de mange 
skuffer ligger der minder fra den gamle 
missionærs eventyrlige liv - og måske 
kan eleverne bruge de forskellige ting 
til at hjælpe hans hukommelse på gled? 
Hvis det lykkes, så kan Paulus nok for-
tælle en ting eller to om sørejser, skurke, 
slanger - og om at udbrede en ny tro i en 
kaotisk verden.
Vi stiller fortælleteltet op på en rolig 
græsplet i nærheden af jer - enten ved 
kirken eller ved skolen. I kommer med 
én klasse ad gangen. (der kan være op til 
28 børn i teltet.)
Vi kommer kun ud til jer, hvis I tilmelder 
mindst to klasser, da der går en del tid 
med opstilling og nedtagning af telt.
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DARWIN PÅ NOAS ARK
- besøg Noa og Darwin på Naturcenter AQUA- besøg Noa og Darwin på Naturcenter AQUA

Naturvidenskab & kristendom mødes 
i dette forløb - ikke som modstandere, 
men i levende samtale og med et fælles 
fokus på det ansvar, som vi mennesker 
har for naturen. 

Naturvejlederen fra AQUA (Darwin) 
øser ud af sin viden om, hvorfor dyrene 
ser ud, som de gør, og om hvordan de 
har udviklet sig. Og KK44 rundviseren 
(Noa) supplerer med fortællinger og 
spørgsmål om menneskenes ansvar for 
naturen.  Noa kan fortælle om bøvlet ved 
at have en træædende gnaver om bord på 
en båd bygget af træ, mens Darwin ved, 
hvorfor bæverne udviklede gule tænder 
og flad hale. 

Sammen diskuterer de blandt andet, 
hvorfor myggen overhovedet er til, om 
der findes gode dyr og onde dyr og om, 
hvorfor den nuttede vaskebjørn er fred-
løs i Danmark. 

Selvom Noa og Darwin har for vane at 
mundhugges og smådrille hinanden, 
så er de enige om en ting: Vi skal passe 
godt på dyrene og naturen - det er vores 
ansvar. 

AQUA-parken med de spændende dyr er 
en herlig ramme for samtalen om dette 
vigtige tema.
Efter rundvisningen i parken samles 
klassen indendørs, hvor vi laver dyrepar i 
modellervoks, der til sidst sættes på Noas 
ark og fotograferes. I får dyrene med 
hjem.

I modtager et materiale med ideer til, 
hvordan besøget kan følges op hjemme 
i klassen – både i natur/teknologi og 
kristendomskundskab.

Besøget i AQUA-parken er gratis og 
tager 2 timer. Vi kan kun modtage én 
klasse ad gangen.

INDSKOLING

1.-3. klasse
Natur/teknik og kristendomskund-

skab
2 lektioner pr. fag + 2 timer til besøg

på AQUA, uge 8 og 9, 2021
Tilmelding til kk44.dk inden 

1. september
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”Rødhalsen” er Selma Lagerlöfs klassiske 
legende om den lille grå fugl, der får sit 
røde bryst ved at trække en torn ud af 
panden på Jesus, mens han er på vej til 
Golgata. En dyrefabel væves sammen 
med lidelseshistorien til en original og 
helstøbt fortælling. 

I musik indøves de 7 rødhals-sange, der 
er skrevet specielt til dette forløb. 

Noder og teksthæfte er en del af UV-ma-
terialet.  Tjek de gode melodier på 
YouTube, søg på rødhalsenbekhøi/høeg 
I kristendomskundskab arbejder elever-
ne med fortællingen og med påskens 
temaer. 

I dansk arbejdes der med mundtlig for-
tælling. Rødhalsen deles op i små bidder, 
som fordeles mellem eleverne. Børnene 
får ideer og redskaber til at genfortælle 
deres lille del af historien.

I ugen op til påske samles alle tilmeldte 
klasser til afslutningskoncert i en kirke i 
Silkeborg. Rødhalsen bliver genfortalt af 
en dygtig fortæller, og et band spiller til 
sangene. 
Kombinationen af en stor fortælling og 
fængende sange har tidligere år gjort 
Rødhalsen til lidt af et hit – både hos 
lærere og elever. 

INDSKOLING

3. - 4. klasse
Musik, dansk og kristendomskund-

skab
12 - 15 lektioner fordelt på de 3 fag.

Tilmelding til kk44.dk 
inden 1. september

Fælles 
koncert for 

alle tilmeldte 
klasser

RØDHALSEN
- påskeprojekt med sang, fortælling og koncert- påskeprojekt med sang, fortælling og koncert



12 - Mellemtrin
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ESCAPE ROOM
- på sporet af den kristne kulturarv- på sporet af den kristne kulturarv

Danmark har været præget af kristen-
dommen i mere 1000 år. Det har sat sine 
spor i kulturen - både synlige og mindre 
synlige. Men hvad har kristendommen 
egentlig betydet for dansk kultur og sam-
fund både i en historisk og i en nutidig 
kontekst? Dette er omdrejningspunktet 
for dette projekt. 

Eleverne kender nok en del af de synlige 
spor så som kirker, Jellingstenen med 

Jesus på indersiden af det danske pas og 
juleafslutning i kirken. Mange af de min-
dre synlige spor kender eleverne også til 
fra deres hverdag, men de tænker nok 
ikke umiddelbart, at de har en forbindel-
se til kristendommen. 

Spor fra den kristne kulturarv under-
søges i projektet med udgangspunkt i 
temaerne:

• Omsorg
• Skole
• Musik

Metodikken i projektet er inspireret af de 
populære ”Escape rooms”. I det indle-
dende kirkebesøg udfordres eleverne 
med gåder, koder, skjulte meddelelser og 
hængelåse der skal åbnes med nøgle eller 
talkode. Hjemme i klassen arbejdes der 
videre på projektets hjemmeside, der er 
opbygget som 3 virtuelle rum. Her skal 
eleverne finde opgaver og fakta om de 
spor, som kristendommen har afsat.

MELLEMTRIN

4. - 6. klasse
Kristendomskundskab og historie

Indledende kirkebesøg + 6 lektioner

Uge 15-18, 2021
Tilmelding til kk44.dk inden 

1. september
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KAN DET HELLIGE MÅLES?
- en undersøgelse af Jerusalems helligsteder - og vores egne- en undersøgelse af Jerusalems helligsteder - og vores egne
Jerusalem har altid været en by i kamp. 
Man kæmper af mange grunde. Blandt 
andet fordi man ikke kan 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? 

• Hvordan forholder man sig til 
            det, der er helligt for andre, men 
            ikke for en selv? 

De hellige steder i Jerusalem præsenteres 
gennem elevartikler og små videoer. 
Klassen besøger deres lokale kirke, hvor 
de med tilsendte ” Hellighedsmålere” 
vurderer forskellige steder og genstande. 
Fx prædikestolen, orglet og alteret.

Afslutningsvis skal eleverne laver deres 
egne små film eller PowerPoints om 

et sted eller en genstand, der er særlig 
betydningsfuld - eller endda hellig - for 
dem.

Projektet lægger op til et samarbejde 
med musikfaget. Her er spørgsmålet: 
Hvordan kan musik samle mennesker på 
tværs af religion og kultur? 

Konkret arbejdes der med et musikstyk-
ke, som mikser jødisk, arabisk og dansk 
musiktradition. 

Tilmeldte klasser inviteres til koncert 
med Singh og Goldschmidt - de to frem-
ragende og festlige musikere, der har 
lavet musikken til projektet. Koncerten 
afholdes i Silkeborg Kirke den 27.okt. kl. 
9.00 og 11.00

MELLEMTRIN

5.-6. klasse
Kristendomskundskab og musik

6 - 8 lektioner
Koncert den 27.oktober, 2020

Tilmelding til kk44.dk 
inden 1. september

KONCERT 
MED 

SINGH & 
GOLDSCHMIDT
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SVÆRDETS KRAFT
- om kamp, kærlighed og kristendom i korsriddertiden- om kamp, kærlighed og kristendom i korsriddertiden

MELLEMTRIN 

5.-7. klasse
Dansk, kristendomskundskab og 

historie.
10 lektioner + 8 lektioner til værklæs-

ning og 1 lektion til kirkebesøg.
fra uge 10, 2021 

Tilmelding til kk44.dk inden 
1. september

Med 
NY 

graphic novel af 
Jan Kjær

I haven ved en af Jerusalems mange 
kirker ligger to danske brødre begravet. 
Brødrene hed Svend og Eskil og var hen-
holdsvis biskop over Viborg og kriger. De 
var draget på pilgrimsfærd til Jerusalem, 
og var døde år 1153 – Eskil efter sigende 
ved Jordanfloden ”overvældet af nåde” og 
Svend kort efter. 

Hvem var de? Hvad bragte dem til Je-
rusalem? Og hvordan havde de gjort sig 
fortjent til en plads i denne vigtige kirkes 
gårdhave? 

Brødrenes forunderlige historie danner 
udgangspunkt for et projekt om korsrid-
dertiden og et samarbejde med forfat-
teren Jan Kjær om at skrive en historisk 
udviklingsroman til undervisningen i 
kristendomskundskab, dansk og historie.
 
Projektet rummer en værklæsning, for-
slag til tekstanalyse, arbejde med korsrid-

dertiden, historiske kilder og kildekritik, 
og dykker ned i kristendomsfaglige 
begreber som tilgivelse, det hellige og 
treklangen: liv-død-ny begyndelse. Des-
uden lægges der op til et arbejde med de 
kristne symboler kors og vand.

Til projektet hører en hjemmeside med 
bogen indlæst på lydfiler af skuespiller 
Morten Hemmingsen, elektronisk lærer-
kursus, videoer til undervisningen, bilag 
til print mm.

Udover klassesættet af Jan Kjærs roman 
modtager hver elev også et elevhæfte 
med opgaver, bilag, tidslinje m.m.
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Via Dolorosa eller Korsvejen er den vej, 
Jesus gik med korset langfredag. I den 
katolske tradition er der 14 stop eller sta-
tioner på korsvejen. I næsten alle katol-
ske kirker hænger der 14 korsvejsbilleder 
med de klassiske motiver.

KK44 har fået lov at låne korsvejsbille-
derne fra den katolske kirke i Silkeborg 
til dette forløb. Billederne er ca. 70 x 40 
cm og smukt indrammede. Stilen er klas-
sisk naturalistisk - måske ikke stor kunst, 
men billederne er til gengæld tydelige i 
deres formidling af fortællingen.

Vi tilbyder at komme ud til jer med de 14 
korsvejsbilleder i uge 11 eller 12.

Præsten eller en anden fra den katolske 
menighed fortæller om, hvordan bille-

derne bruges i den katolske kirke. Reli-
giøse billeder har en særlig betydning i 
katolsk tro, og de bibelske motiver sættes 
i forbindelse med nutiden og den enkelte 
katoliks liv.

Eleverne kommer i grupper til at lave 
tableauer af de enkelte motiver, som de 
andre derefter skal gætte.
Til sidst bliver der tid at stille spørgsmål 
om den katolske kirke.

Mange skoleelever kender først og 
fremmest den katolske kirke i middelal-
derudgaven. Her får I en mulighed for et 
indblik i nutidig katolicisme, som med 
1,2 milliarder medlemmer er verdens 
største trossamfund. 

KORSVEJEN
- om korsvejsbilleder og moderne katolicisme- om korsvejsbilleder og moderne katolicisme

MELLEMTRIN

4. - 6. klasse
Kristendomskundskab

2-3 lektioner + dobbeltlektion til 
gæstelærerbesøg

Uge 11 og 12, 2021
Tilmelding til kk44.dk inden 

1. september
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Farlige havuhyrer, skønne troldkvinder 
og kykloper hører til de ting, Odysseus 
kæmper med og fristes af. Jesus fristes 
ultimativt af djævelen i ørkenen, og fri-
stelse opfattes i kristendommen som en 
uundgåelig del af menneskelivet. For-
tællingen om Odysseus’ hjemfærd efter 
krigen i Troja hører sammen med Bibe-
len til blandt hovedværkerne i europæisk 
kultur. Begge værker har præget vores 
forestillinger om det gode liv – herunder 
hvad man bør og ikke bør lade sig friste 
af.

Med afsæt i videoklip fra Det lille Tur-
neteaters forestilling om Odysseus og en 
oplæsning af fortællingen skal eleverne 
arbejde med forskellige fristelser og deres 
konsekvenser, som de kommer til ud-

tryk i Odysseen og et udvalg af bibelske 
fortællinger.

Afslutningsvis lægges der op til, at ele-
verne bygger bro til fristelser og faldgru-
ber i deres egen nutid bl.a. gennem arbej-
de med nyere litteratur og dramaøvelser.
Formålet er, at eleverne erhverver sig en 
grundig indsigt i fristelsestemaet og de 
tilhørende etiske overvejelser samt får et 
godt kendskab til de to hovedværker.
Hver elev får et hæfte med et udvalg af il-
lustrerede fortællinger fra både Odysseen 
og Bibelen samt præsentation af guderne, 
opgaver m.m.

Desuden modtager I undervisningsvej-
ledning og adgang til projektets hjemme-
side.

MELLEMTRIN

5. - 6. klasse
Kristendomskundskab, dansk

Op til 10 lektioner
Fra 15. september 2020

Tilmelding til kk44.dk inden 
1. september

FARER, FRISTELSER OG FALDGRUPPER
- på rejse gennem Odysseen og Bibelen- på rejse gennem Odysseen og Bibelen
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JORN & OPRØRET
- Jesus og Jorn som provokatører- Jesus og Jorn som provokatører

Temaet for undervisningsprojektet er 
OPRØR. Jorn var en oprører. Han ville 
provokere og have folk op af stolene. Det 
gjorde han blandt andet ved at overmale 
gamle billeder i de såkaldte modifikatio-
ner. Derved fik han sagt, at noget nyt var 
i gære. Men han bekræftede samtidig, at 
man altid har en forbindelse til det, man 
gør op mod. 

Bibelens Jesusskikkelse gjorde også 
oprør mod normer og magthavere hvilke 
betød, at han til sidst blev udhængt og 
dræbt. Kirken og kristendommen blev 
senere selv en autoritet, men det hele 
startede med et oprør. Kristendommen 
inspirerer også i dag mennesker til at 
gøre oprør, fx i Sydamerikas befrielses-
teologi eller i kampen mod fattigdom og 
overforbrug.

Med afsæt i Jorns og Jesus´ oprør, udfor-
drer vi eleverne til at diskutere, hvad der 
bør gøres oprør mod i 2021. 

Forløbet inkluderer et besøg med omvi-
ser på Museum Jorn med fokus på Jorn 
som oprører og provokatør.

I det afsluttende billedkunstforløb skal 
eleverne lave deres egne modifikationer 
af et motiv, der repræsenterer noget, de 
mener kunne trænge til en justering eller 
en kritisk kommentar. Billedkunstfaglig 
vejledning medfølger.

Forløbet er udarbejdet i samarbejde med 
Museum Jorn.

MELLEMTRIN
4. - 5. klasse

Kristendomskundskab og 
billedkunst

4 lektioner pr. fag + besøg på 
Museum Jorn

Marts til juni 2021
Tilmelding til kk44.dk inden 

1. september

Rundvisning på 
Museum Jorn
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KLIMAFRYGT, HÅB OG HANDLING
- hvordan undgår vi, at klimafrygt overvælder vores elever?- hvordan undgår vi, at klimafrygt overvælder vores elever?

I 2020 blev alle 900 konfirmander i Silke-
borg Provsti bedt om at nedskrive deres 
håb og frygt i forhold til fremtiden. Om-
kring en tredjedel udpegede klimakrisen, 
som det de frygtede mest…

Sognepræst og dokumentarfilminstruk-
tør Regitze Marker mødte i sin dagligdag 
mange børn og unge, som ikke turde tro 
på, at der overhovedet var en fremtid 
for deres generation. Også her var kli-
mafrygten dominerende. Hun iværksatte 
derfor et filmprojekt, hvor hun i en elbil 
kører rundt i Danmark, mens hun på 
hver tur taler med to børn eller unge 
om deres tanker om fremtiden. Bilen er 
et godt samtalerum, Regitze Marker en 
dygtig interviewer - men først og frem-
mest er de medvirkende børn og unge 
kloge, ærlige og opløftende at lytte til.

KK44 har sammen med et par andre 
folkekirkelige skoletjenester indgået en 
aftale med Regitze Marker om brug af 
de små samtalefilm. Med filmene som 
udgangspunkt vil vi udarbejde to under-
visningsforløb, der handler om klima-
udfordringen - men især om hvordan vi 

kan tænke og handle, uden at blive mast 
af problemets tyngde. 

Kristendomsfagligt er der fokus på ”håb” 
kontra ”frygt” - et modsætningspar som 
altid har været indbygget i den menne-
skelige eksistens. Desuden præsenteres 
eleverne for kristendommens tanke om 
mennesket som forvalter af Guds skaber-
værk. 

Vi vil udarbejde to forløb - et til mellem-
trinnet og et til overbygningen.

MELLEMTRIN

4.- 6. klasse og 7.- 10. klasse
Kristendomskundskab

4-6 lektioner
Fra april 2021

Tilmelding til kk44.dk inden 
1. september
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På køreture i sin elbil ønsker sognepræst Regitze Marker at På køreture i sin elbil ønsker sognepræst Regitze Marker at 
skabe rum for skabe rum for bevægelige samtaler bevægelige samtaler med børn og unge. med børn og unge. 
Citaterne nedenfor er fragmenter fra nogle af samtalerne.Citaterne nedenfor er fragmenter fra nogle af samtalerne.

- stå til ansvar for dem, der kom-- stå til ansvar for dem, der kom-
mer efter os. Vi har jorden til lånsmer efter os. Vi har jorden til låns

- vi må finde løsninger sammen- vi må finde løsninger sammen

- se det meningsfulde i at leve bæredygtigt- se det meningsfulde i at leve bæredygtigt

- ligesom man kun kan forstå sig selv i relation til andre, må - ligesom man kun kan forstå sig selv i relation til andre, må 
man også forstå sig selv i relation til jordenman også forstå sig selv i relation til jorden

- det giver et ånderum, at man - det giver et ånderum, at man 
har lov til at være i tvivlhar lov til at være i tvivl

- vi er ikke så frie, som vi tror, vi er- vi er ikke så frie, som vi tror, vi er
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udskoling
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Lyrik og skabelsesberetninger, unge og 
identitet. Det er nøgleordene i dette 
projekt, hvor vi tager moderne digtere 
i hånden og drager ud på en rejse – et 
feltstudie i skabelsesbegrebet. Vi under-
søger to bibelske skabelsesberetninger og 
den naturvidenskabelige forklaring på 
universets opståen, vi stiller spørgsmål, 
samler på ord og skriver på stjernesprog.

Det gør vi i samarbejde med Kristian 
UFO Humaidan, anerkendt dansk rapper 
og tekstforfatter, der i de seneste år har

 

afholdt flere skriveworkshops for unge. 
Kristian vil motivere og guide eleverne 
igennem et videoinstrueret skriveforløb 
i fem faser, der er produceret særligt til 
dette projekt. Skriveforløbet skal lede ele-
verne på sporet af ord og sprog, der kan 
indsamle og koncentrere det menings-
fulde i deres eget liv, gennem en poetisk 
spejling af deres omverden.  

I projektet får eleverne afsættet til at 
arbejde med begrebet skabelse både 
kristendomsfagligt og eksistentielt samt 
danskfagligt og æstetisk.
 
Tilmeldte lærere modtager:

• Lærervejledning
• Elevhæfte med opgaver og artikler 
• ”Ordæsker” til alle elever til indsam-

ling af gode ord
• Adgang til hjemmeside med billeder 

og film
• Tilbud om en filosofisk samtale med 

den lokale præst med afsæt i samtale-
kort om skabelse og eksistens

UDSKOLING

7.- 10. klasse
Dansk og kristendomskundskab

10-12 lektioner
Tilmelding til kk44.dk inden 

1. september

AT SKRIVE PÅ STJERNESPROG
- om skabelse og det, der ligner- om skabelse og det, der ligner
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Silkeborg Provsti sender hvert år en ung 
volontør til et 3. verdensland, (Tanzania i 
2020) hvor vedkommende arbejder på en 
skole, et børnehjem eller lignede. 
Vel tilbage i Danmark kommer volontø-
ren på et formidlingskursus, og er heref-
ter klar til at tage ud med et fotoforedrag 
om, hvordan verden ser ud for de børn 
og unge, hun har været sammen med. 

• Hvordan ser deres hverdag ud? 

• Hvilke problemer slås de med? 

• Hvad tænker de om fremtiden?
 
• Hvilke håb og drømme har de? 

Foredraget tager 90 min inkl. en lille 
pause og med tid til spørgsmål og drøf-
telse. Volontøren kan fortælle for en 
klasse eller for flere klasser på samme tid. 
Vores erfaring er, at de unge volontører 
er gode formidlere, og at de store elever 
bliver inspirerede af mødet med en op-
lægsholder, der kun er 4-5 år ældre end 
dem selv.

KK44 har udarbejdet et flerfagligt un-
dervisningsforløb, hvor temaet er ret-
færdighed. Temaet knytter sig til FN´s 

verdensmål nr. 16, der handler om Fred, 
retfærdighed og stærke institutioner.

Materialet indeholder:

• En kort introduktion til
             Tanzania - diverse fakta og lan-
             dets nyere historie.

• Samfundsfag: Hvad er et retfær-
             digt samfund? Hvilke institutio
             ner og traditioner underbygger- 
             et retfærdigt samfund? Og hvilke
             faktorer og tendenser i et sam-
             fund medfører uretfærdighed?

• Geografi: Fokus på den globale 
             ulighed, som er stigende. Fakta, 
             statistik og eksempler. Global 
             ulighed sat i forhold til begrebet
             retfærdighed. 

• Kristendomskundskab: Udgangs-
             punkt i lignelsen om Arbejderne
             i Vingården. Hvad er den gode
             retfærdighed - er det, at man får
             som fortjent? Eller at man får 
             efter behov? Filosofisk undersø-
             gelse af begrebet retfærdighed.

UDSKOLING

7.- 10- klasse
Kristendomskundskab, samfundsfag, 

geografi
2 lektioner pr. fag +

volontørbesøg fra januar til marts 
2021

Tilmelding til kk44.dk in-
den 1. september

TANZANIA FOTO-FOREDRAG
- verdensmålsforløb med - verdensmålsforløb med retfærdighedretfærdighed i fokus i fokus
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BIOETIK
- - med webmagasin og podcastmed webmagasin og podcast

Naturcenter AQUA og KK44 Skoletjene-
sten har sammen udarbejdet dette forløb 
om teknologi og etik. 

Der arbejdes med 3 temaer:

• Genteknologi 
• Hjernen
• Cyborgs (sammensmeltning
              af krop og teknologi)

Alle 3 områder er højt prioriterede 
forskningsfelter, der bl.a. rummer store 
muligheder for at afhjælpe sygdomme og 
handicaps. Men vores gener, vores hjerne 
og vores krop er helt centrale elementer i 
det at være et menneske. Hvor går græn-
serne for, hvad vi bør ”pille” ved? 

I modtager log-in til et webmagasin med 
7 elevrettede multimodale artikler til det 
videre arbejde.

• introduktion
• 3 biologifaglige artikler 
• 3 kristendomsfaglige artikler

Desuden får I adgang til en podcast med 
en samtale med Jacob Giehm Mikkelsen, 
der er professor i genterapi og medlem af 
etisk råd. Podcasten handler blandt andet 
om den nye CRISPR teknologi, der giver 
helt nye muligheder for at reparere og 
justere den menneskelige arvemasse. 

Vi har ikke fantasi til at forestille os de 
nye teknologiske muligheder, som vores 
elever kommer til at opleve de næste 60 - 
70 år. Evnen til at forholde sig reflekteret 
og kritisk til den teknologiske udvikling, 
bliver derfor en nødvendig del af frem-
tidens almendannelse - hvis ikke udvik-
lingen skal overlades helt til eksperter og 
markedskræfter. 

Med dette forløb ønsker vi at kunne give 
et lille bidrag til den dannelsesopgave.

UDSKOLING

7. - 10. klasse
Biologi og kristendomskundskab

4 lektioner pr. fag 
fra september 2020

Til melding til kk44.dk inden 
1. september
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Eleverne må ikke vide, at de skal opleve 
en teaterforestilling, men tro at skolen 
har fået besøg af et forebyggelsesteam, 
som vil tale med dem om radikalisering. 
Teamet består af en politiinspektør, en 
psykolog og den syttenårige, terrordømte 
Christopher. Psykologens påstand er, at 
man kan blive manipuleret til at tro på 
hvad som helst, hvis bare argumenterne 
er stærke nok.

Men hvad fik Christopher til at gå så 
vidt? Var han blevet radikaliseret, og i 
så fald af hvem? Ved hjælp af politiets 
bevismateriale, avisforsider og overbevi-
sende argumenter føres eleverne gennem 
den fiktive historie. Og i en dramatisk 
afslutning – da det afsløres, at det hele er 
iscenesat – går det op for eleverne, at de 
selv er blevet udsat for manipulation.

Forestillingen, der bygger på Kasper 
Hoffs ungdomsroman Sniper, følges op 
af et undervisningsmateriale, der sætter 
fokus på, at ikke al tro ender i fundamen-
talisme, og ikke al fundamentalisme 

ender i radikalisering. Radikalisering 
kan finde sted i alle religioner og ideo-
logier - og har grundbund dér, hvor der 
ikke gives plads til kritik, spørgsmål og 
almindelig sund fornuft. 

Obligatorisk lærerkursus mandag den 19. 
okt. kl. 15-17. Se beskrivelse af lærerkur-
set side 32-33.

UDSKOLING

8.- 10. klasse
Samfundsfag og kristendomskund-

skab
Teaterforestilling på jeres skole + 6-8 

lektioner
Forestillinger i uge 40. 

Tilmelding til kk44.dk inden 
1. juli

RADIKALISERET
- en teaterforestilling om at navigere i en kompliceret verden- en teaterforestilling om at navigere i en kompliceret verden
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GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL?
- Med dilemma-brætspil og novelle af Kenneth Bøgh Andersen- Med dilemma-brætspil og novelle af Kenneth Bøgh Andersen
Går det hele ad helvede til? Er der over-
hovedet nogen, der tør håbe på noget? 
Eller går det ligefrem bedre end nogen-
sinde før?

Spørgsmål som disse danner udgangs-
punkt for dette landsdækkende projekt, 
der zoomer ind på den frygt for fremti-
den, 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 inviterer til en refleksion over 
frygten og håbets betydning. Derfor går 
begrebsparret håb og frygt hånd i hånd i 
projektet, hvor eleverne skal arbejde med 
såvel dystopier og utopier som forestillin-
ger om paradis og helvede i kristendom 
og islam. 

I projektet arbejder eleverne med:

• Novelle af Kenneth Bøgh Ander-
              sen

• Brætspil med etiske dilemmaer

• Digitalt bibliotek med dystopier, 
              utopier, helvede og paradisfore
              stillinger før og nu

• Kirkebesøg

• Kreativt produkt om håb og frygt

Projektet ønsker at give eleverne mulig-
hed for at reflektere over, hvad de selv og 
andre unge egentlig håber på for på den 
måde at bidrage til at opfylde folkesko-
lens paragraf om, at give eleverne tillid 
til egne muligheder(...) tage stilling og 
handle. Det kræver et håb eller en drøm 
at skabe forandringer. 

UDSKOLING

7. - 10. klasse
Kristendomskundskab og dansk

10 - 15 lektioner
Fra den 15. september 2020

Tilmelding til kk44.dk inden 
1. september
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KLIMAFRYGT, HÅB OG HANDLING
- Hvordan undgår vi, at klimafrygten overvælder vores elever?- Hvordan undgår vi, at klimafrygten overvælder vores elever?
I 2020 blev alle 900 konfirmander i Silke-
borg Provsti bedt om at nedskrive deres 
håb og frygt i forhold til fremtiden. Om-
kring en tredjedel udpegede klimakrisen, 
som det de frygtede mest…

Sognepræst og dokumentarfilminstruk-
tør Regitze Marker mødte i sin dagligdag 
mange børn og unge, som ikke turde tro 
på, at der overhovedet var en fremtid 
for deres generation. Også her var kli-
mafrygten dominerende. Hun iværksatte 
derfor et filmprojekt, hvor hun i en elbil 
kører rundt i Danmark, mens hun på 
hver tur taler med to børn eller unge 
om deres tanker om fremtiden. Bilen er 
et godt samtalerum, Regitze Marker en 
dygtig interviewer - men først og frem-
mest er de medvirkende børn og unge 
kloge, ærlige og opløftende at lytte til.

KK44 har sammen med et par andre 
folkekirkelige skoletjenester indgået en 

aftale med Regitze Marker om brug af 
de små samtalefilm. Med filmene som 
udgangspunkt vil vi udarbejde to under-
visningsforløb, der handler om klima-
udfordringen - men især om, hvordan vi 
kan tænke og handle uden at blive mast 
af problemets tyngde. 

Kristendomsfagligt er der fokus på ”håb” 
kontra ”frygt” - et modsætningspar som 
altid har været indbygget i den menne-
skelige eksistens. Desuden præsenteres 
eleverne for kristendommens tanke om 
mennesket som forvalter af Guds skaber-
værk. 

Vi vil udarbejde to forløb - et til mellem-
trinnet og et til overbygningen.

UDSKOLING

4. - 6. klasse og 7. - 10. klasse
Kristendomskundskab

4-6 lektioner
Fra april 2021

Tilmelding til kk44.dk inden 
1. september





lærerkurser
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RADIKALISERET

Som optakt til undervisningforløbet Radikaliseret inviterer vi alle lærere 
der tilmelder sig dette projeket til at se forestillingen af samme navn. 
Lærerkurset er obligatorisk, da forestillingen indeholder scener, der kan 
virke voldsomme på eleverne, der ikke på forhånd har fået at vide, at det 
er en teaterforestilling, de er vidner til og ikke som antaget - en rigtig po-
litimand, en rigtig psykolog og en rigtig terrordømt, de møder. Eleverne 
bliver først ved forestillingens afslutning gjort opmærksom på, at det hele 
er et skuespil fra start til slut. 

Kurset byder desuden på:
-         Introduktion og kort gennemgang af materialet hvis mål det er, at 
           klæde eleverne på til at forstå og forholde sig til problematikkerne
           omkring ekstremisme, radikalisering og terror - med særlig fokus 
           på den rolle religion kan spille, både som fremmende og forebyg-
           gende faktor. 
-         Udlevering af undervisningsvejledningen

Skoletjenesten byder på en lille forfriskning undervejs.

Hvornår: Mandag den 19. oktober kl. 15-17Hvornår: Mandag den 19. oktober kl. 15-17
Hvor: Dybkær Sognegård, Arendalsvej 1, 8600 SilkeborgHvor: Dybkær Sognegård, Arendalsvej 1, 8600 Silkeborg

Tilmelding via kk44.dk
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GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL?

Dagligt præsenteres vi for en strøm af dystopier gennem diverse medier. Dagligt præsenteres vi for en strøm af dystopier gennem diverse medier. 
Dystopier virker både skræmmende og fascinerende, og de har en ten-Dystopier virker både skræmmende og fascinerende, og de har en ten-
dens til at fylde det meste af billedet. Hvorfor fylder utopierne og håbet dens til at fylde det meste af billedet. Hvorfor fylder utopierne og håbet 
til gengæld så lidt? I projektet reflekteres der over forholdet mellem til gengæld så lidt? I projektet reflekteres der over forholdet mellem 
dystopi og utopi, mellem frygt og håb.dystopi og utopi, mellem frygt og håb.

Sidste år tilbød vi et lærerkursus, hvor vi blandt andet spillede brætspillet Sidste år tilbød vi et lærerkursus, hvor vi blandt andet spillede brætspillet 
igennem. Da det viste sig at være en god tilgang til projektet, vælger vi at igennem. Da det viste sig at være en god tilgang til projektet, vælger vi at 
gøre det en gang til for nye brugere af materialet.gøre det en gang til for nye brugere af materialet.

Kurset byder på: Kurset byder på: 
-         Introduktion til materialet.-         Introduktion til materialet.
-         Gennemgang af spillet ”Egnet”, som hører til projektet. -         Gennemgang af spillet ”Egnet”, som hører til projektet. 
  
Skoletjenesten byder på en lille forfriskning undervejs. Skoletjenesten byder på en lille forfriskning undervejs. 
  

Hvornår: Mandag den 7. september kl. 15-17Hvornår: Mandag den 7. september kl. 15-17
Hvor: KK44 Skoletjenesten, Rådhusgade 2B, 8600 SilkeborgHvor: KK44 Skoletjenesten, Rådhusgade 2B, 8600 Silkeborg
  

Tilmelding via kk44.dkTilmelding via kk44.dk
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KK44
CLASSIC

Gennem årene har vi produceret en del materialer.
Mange af dem kan I stadig bestille.
Se mere og bestil materialerne på vores hjemmeside.
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FUPZSKE LIGNELSERFUPZSKE LIGNELSER

Kim Fupz Aakeson har sammen med illustratoren Lilian Kim Fupz Aakeson har sammen med illustratoren Lilian 
Brøgger gendigtet tre af Det Nye Testamentes mest Brøgger gendigtet tre af Det Nye Testamentes mest 
centrale lignelser. Den Barmhjertige Samaritaner blev til centrale lignelser. Den Barmhjertige Samaritaner blev til 
bogen bogen NæsteNæste, Den fortabte søn blev til , Den fortabte søn blev til Per, Poul og Far-Per, Poul og Far-
mandmand, og Det store festmåltid blev til , og Det store festmåltid blev til Det store party.Det store party.
KK44 Skoletjenesten tilbyder et mindre dansk- og kri-KK44 Skoletjenesten tilbyder et mindre dansk- og kri-
stendomsfagligt undervisningsmateriale til hver af de tre stendomsfagligt undervisningsmateriale til hver af de tre 
bøger. bøger. 

VIAs Center For Undervisningsmidler har indkøbt 120 VIAs Center For Undervisningsmidler har indkøbt 120 
eksemplarer af alle 3 bøger, så der er gode muligheder for eksemplarer af alle 3 bøger, så der er gode muligheder for 
få låne bøgerne. I skal selv reservere bøgerne hos CFU.få låne bøgerne. I skal selv reservere bøgerne hos CFU.
3.-5. klasse3.-5. klasse

DEN SIDSTE HAVE - DEN SIDSTE HAVE - kirkegårdsvandring kirkegårdsvandring 

På kirkegården ligger de døde. Og på kirkegården kom-På kirkegården ligger de døde. Og på kirkegården kom-
mer de levende. På kirkegården bliver minder ofte nær-mer de levende. På kirkegården bliver minder ofte nær-
værende, vi husker på alt det, de døde bestød. værende, vi husker på alt det, de døde bestød. 
Dette projekt arbejder med de ritualer og sange vi har til Dette projekt arbejder med de ritualer og sange vi har til 
at håndtere vores livsvilkår: at vi skal dø.at håndtere vores livsvilkår: at vi skal dø.
Hvordan sætter man ord på sorg? Hvordan lyder begra-Hvordan sætter man ord på sorg? Hvordan lyder begra-
velsesritualet? Hvad synger vi? Og hvad skriver vi på vores velsesritualet? Hvad synger vi? Og hvad skriver vi på vores 
gravstene. gravstene. 
Projektet indeholder også et besøg i den lokale kirke og Projektet indeholder også et besøg i den lokale kirke og 
kirkegård. Kirkegårdsbesøget kan ligge hele året efter kirkegård. Kirkegårdsbesøget kan ligge hele året efter 
aftale med jeres lokale præst.aftale med jeres lokale præst.
4. - 6. klasse4. - 6. klasse

100% F100% FREMMEDREMMED??

100% Fremmed er en unikke fotos med 300 personer, der 
alle er kommet til Danmark som flygtninge og reflekterer 
over spørgsmålet: Hvor mange % fremmed føler du dig? 
Folkene bag fotoserien har desuden udviklet undervis-
ningsmateriale til fagene dansk, billedkunst og samfunds-
fag. Materialet kan downloades på www.100pctfremmed.
dk
KK44 Skoletjenesten tilbyder et kristendomsfagligt un-
dervisningsmateriale til fotoserien. Med udgangspunkt i 
udvalgte fotos/livsfortællingerw sætter vi fokus på identi-
tetsbegrebet, kultur og religion.
7.-10. klasse7.-10. klasse
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NÅR SØSKENDE STRIDESNÅR SØSKENDE STRIDES
Lad dine elever spejle sig i Bibelens man-
ge historier om søskendestridigheder.
1. - 3. klasse1. - 3. klasse

BEST OF MISUNDELSEBEST OF MISUNDELSE
Et kort materiale for de små om en følelse 
alle kender. Bibeltekster, nordisk mytologi 
og hverdagserfaringer. Elevhæfte medføl-
ger.
1. - 3. klasse1. - 3. klasse

PAPIR OG SKRIFTPAPIR OG SKRIFT
Lad dine elever lære papirets historie at 
kende. Og lad dem prøve kræfter med 
håndskrift. Besøg Silkeborg Papirmuseum 
og arbejd i kristendomskundskab med 
klostertiden. Godt læseteater og moderne 
kalligrafiøvelser.
4. - 6. klasse4. - 6. klasse

SUPERHELTESUPERHELTE
Gummi Tarzan, Antboy og Josef er helte.
Superhelte, måske. Men hvad er en helt? 
Kan man være det på forskellige måder? 
Og hvilken rolle har helte i en fortælling - 
og i livet? Analytisk og filosofisk materiale 
om fantasi, tro, drømme og superkræfter.
4. - 6. klassetrin4. - 6. klassetrin

SNEDRONNINGENSNEDRONNINGEN
Indbegrebet af H. C. Andersen. Alvor, 
kærlighed og poesi. Vi har skrevet histori-
en ned til overskuelig længde. Alle elever 
modtager læsehæfter. Der kan efterføl-
gende arbejdes med at skabe tredimen-
sionelle rum fra fortællingen, scener fra 
historien.
4. - 5. klasse4. - 5. klasse

BROR, MIN BRORBROR, MIN BROR
Oscarnomineret sjov og underfundig 
kortfilm med kærlighedstema -søsken-
dekærlighed, næstekærlighed og for-
elskelse. Materialet bruger cooperative 
learning-strukturer.
1. - 3. klasse1. - 3. klasse

BEST OF FRELSEBEST OF FRELSE
Bibelhistorie, pressefotos fra
Flygtningesituationen i Middelhavet og 
andre perspektiver på, hvordan vi skal 
forstå begrebet frelse.
4. - 6. klasse4. - 6. klasse

BAWKEBAWKE
Norsk novellefilm om en far og en søn på 
flugt. Hvordan er det at være flygtning og 
hvordan modtager vi flygtninge?
5. - 7. klasse5. - 7. klasse

SKABELSE & UNDERGANGSKABELSE & UNDERGANG
Forskelle og ligheder mellem udvalgte 
myter i den egyptiske, nordiske og jø-
disk/kristne mytologi. Giver eleverne en 
forståelse af den grundlæggende rytme af 
skabelse og undergang i tilværelsen. Der 
medfølger tre tegneserier til projektet, 
bl.a. af Niels Roland.
4. - 6. klasse4. - 6. klasse

LYDSPOR I BIBELENLYDSPOR I BIBELEN
Lad eleverne lave deres eget soundtrack 
til Bibelens fortællinger på en app udvik-
let af Landsnetværket af Folkekirkelige
Skoletjenester. Masser af ideer til at 
arbejde med fortællingerne og med en 
stærk og sjov musikfaglig del.
1. - 6. klasse1. - 6. klasse
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BIBEL I BILLEDERBIBEL I BILLEDER
Dorés udødelige tegninger, der fortæller 
bibelhistoriesom få andre. Få plakater og 
undervisningsmateriale om fem bibelske 
fortællinger, og lad eleverne prøve kræf-
ter med skraveringsteknikker og udtryk.
5. - 7. klasse5. - 7. klasse

HELIUMHELIUM
Den oscarvindende kortfilm Helium er 
udgangspunktet for et forløb om paradis-
forestillinger og håb, fantasi og venskab.
En central del af projektet er et 
FabLab-forløb, hvor eleverne producerer 
deres egen udgave af Helium/paradis.
4. - 6. klassetrin4. - 6. klassetrin

KORTFILM, KOMIK & KIERKGAARDKORTFILM, KOMIK & KIERKGAARD
Tre kortfilm; Ernst og lyset, Café Hector 
og Valgaften. Gode muligheder for at 
arbejde komparativt og analytisk med 
kortfilm. Søren Kierkegaards tænkning 
inddrages - filosoffens tanker er evigt 
aktuelle og gode til at sætte moderne 
eksistentielle spørgsmål i perspektiv.
7. - 10. klasse7. - 10. klasse

HARRY POTTERHARRY POTTER
Skal dine elever læse Harry Potter og 
Halvblodsprinsen eller se filmen? - så har 
vi materialet til efterbearbejdning.
Danskfagligt og kristendomsfagligt mate-
riale om ondskab, død og håb.
7. - 10. klasse7. - 10. klasse

HOSEKRÆMMERENHOSEKRÆMMEREN
Klassikerlæsning med og om Blichers 
novelle Hosekræmmeren.
Teksten let redigeret,og der er ordforkla-
ringer og baggrund. Det hele ligger til at 
læse på nettet. Der er lagt op til et selv-
stændigt online læsearbejde med analyse, 
perspektiveringer og skriveopgave.
7. - 10. klasse7. - 10. klasse

ARMADILLOARMADILLO
Janus Metz prisvindende dokumentar-
film om danske soldater i Afghanistan. Et 
billede af krigen – set gennem soldater-
nes øjne. Materialets tekster og aktivite-
ter belyser fænomenet krig fra flere sider 
og præsenterer eleverne for nogle grund-
læggende indsigter og begreber.
7. - 10. klasse7. - 10. klasse

BEST OF FRELSEBEST OF FRELSE
Hunger Games, Harry Potter, centrale 
kunstværker, krydret med bibeltekster og 
meget andet med det formål at undersø-
ge begrebet offer. Begrebet spiller en stor 
rolle i kristendommen - men på hvilken 
måde giver det mening i dag?
7. - 10. klasse7. - 10. klasse

IND OG UD AF BIBELENIND OG UD AF BIBELEN
Undersøg gennem et spil, hvordan figu-
rer, personer og temaer i fortællinger og 
myter bevæger sig fra forskellige religi-
oner ind i Bibelen og ud igen til andre 
religioner og fortællinger.
7. - 10. klasse7. - 10. klasse

Se mere på KK44.dk
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KK44 i grænselandKK44 i grænseland
Ud over skoletjenesten er KK44 også en festival, der hvert år i uge 44 sætter fokus på Ud over skoletjenesten er KK44 også en festival, der hvert år i uge 44 sætter fokus på 
den vigtige samtale. Dén samtale, der vedrører os alle sammen. Med koncerter, skue-den vigtige samtale. Dén samtale, der vedrører os alle sammen. Med koncerter, skue-
spil, foredrag, kunst og meget andet vil vi skabe rum for undren, rum for fascination, spil, foredrag, kunst og meget andet vil vi skabe rum for undren, rum for fascination, 
rum for hinanden.rum for hinanden.

2020 er året, hvor vi fejrer 100-året for genforeningen af Sønderjylland med det øvri-
ge Danmark. Vi fejrer, at en grænse blev flyttet. Det ser måske kun som af streger på 
et kort, når man slår op i atlasserne, men det var en begivenhed, der betød alverden 
for dem, som stregen indrammede.

KK44 Festival fejrer også grænsen. Grænserne er nemlig overalt omkring os. Mellem 
inde og ude, land og by, Vesten og resten, os og dem, dig og mig. Der er grænser for 
rigtigt og forkert, for godt og ondt, for smukt og grimt. Grænserne breder sig og fyl-
der godt ud i vores liv. De kan give tryghed og indramme det, vi ved os sikre på. De 
kan holde det ude, vi ikke vil have ind. Men ved man altid, om man er på den rigtige 
side af grænsen? Hvor går den overhovedet? 

Måske er det mere rigtigt at sige: Vi fejrer grænselandet. For livet viser os gang på 
gang, at grænsen ikke altid bare er en streg i sandet. Den kan også være et udspændt 
minefelt, der til hver en tid kan sprænge. Der er fare og usikkerhed, hvor end man 
træder. I vores tid er det måske især gråtonerne, der maler billedet, og det er ikke 
altid til at se, hvornår man har trådt forkert før det er for sent.

Men grænselandet er også et minefelt, der til hver en tid kan sprænges. Det har vi 
lært i 2020, der også er året, hvor vi har måttet lære at begrænse os for hinandens 
skyld. Coronavirussen har ramt landet, og vi har stået sammen ved at sætte fysiske 
grænseskel mellem hinanden. Måske har disse grænser gjort præcis det modsatte af, 
hvad grænser normalt gør: Måske har de styrket fællesskabet og nedbrudt nogle af de 
gamle grænser, vi har været vant til: Mellem unge og gamle, rige og fattige, mellem 
dem, der er inde og dem, der er ude. Vi har begrænset os for hinandens skyld.

KK44 Festival er en festival for alle. Den sætter den eksistentielle samtale i centrum 
og er på mange måder en fortsættelse af skoletjenestens arbejde i det offentlige rum. 
Følg med på www.kk44festival.dk for nyt om programmet.

Vi ses på den anden side!
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