
Tilbud om Cambodia-foredrag 
Med temaet retfærdighed som fagligt fokus. 
 
Gratis for overbygningsklasser i Silkeborg kommune. 
Relevant for fagene kristendomskundskab, samfundsfag og geografi 
 
Silkeborg Provsti sender hvert år en ung volontør til et 3. verdensland, hvor vedkommende arbejder på en 
skole, et børnehjem eller lignede. Dette efterår er Anne Spaabæk Dippel i Cambodia, hvor hun arbejder som 
engelsk- og guitarunderviser på en kristen skole - samtidig med hun bor ved kirkens kollegium for 12-17årige 
elever. Man kan læse lidt om Anne oplevelser på hendes blog: https://annedippel.blogspot.com/?m=1 
 
Tanken er, at Anne - vel tilbage i DK - i januar, februar og marts måned skal rundt og fortælle om sine 
oplevelser og erfaringer til sogneaftener, for konfirmander - og altså også på skoler. 
 
Ved tilmelding gennem kk44 kan vi tilbyde, at Anne kommer ud med sit foto-foredrag som giver et lille indblik 
i, 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 drøftelse. Anne kan fortælle for èn 
klasse - eller for flere klasser på samme tid. 
 
Vi laver i kk44 et inspirationsmateriale til et flerfagligt undervisningsforløb, hvor temaet er retfærdighed. 
Temaet knytter sig til FNs verdensmål nr. 16, der handler om ”Fred retfærdighed og stærke institutioner”. 
 
Der vil blive følgende elementer i inspirations-materialet. 
 

• En kort introduktion til Cambodia - diverse fakta og landets nyere historie. 
• Samfundsfag: Hvad er et retfærdigt samfund? Hvilke institutioner og traditioner underbygger et 

retfærdigt samfund? Og hvilke faktorer og tendenser i et samfund medfører uretfærdighed? 
• Geografi: Fokus på den globale ulighed, som er stigende. Fakta, statistik og eksempler. Global 

ulighed sat i forhold til begrebet retfærdighed.  
• Kristendomskundskab: Udgangspunkt 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 undersøgelse af 
begrebet retfærdighed. 
 

Det er selvfølgelig helt op til jer, om I vil benytte jer at det medsendte inspirationsmateriale. Der er også 
andre faglige veje at gå, med udgangspunkt i Anne oplæg. 
 
Anne har mulighed for at besøg jer på følgende datoer 
 

• Datoer i januar: 12,13,16,17,19,20,21,22,23,24 
• Datoer i februar: 2,3,4,7,16,17,18,24,25,26,27 
• Datoer i marts: Alle skoledage er mulige 

 
Derfor: Hvis I gerne vil have besøg, så skriv til mig med ønske om dato 
og tidspunkt.  
pmh@kk44.dk    Har I spørgsmål, så ring til mig på til 31 51 08 27 
 
Med venlig hilsen 
 
Preben Medom Hansen, kk44 skoletjenesten. 

foto fra Anne blog. Træplantning 


