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Velkommen til FISKs årsplan 2021/2022 

Vi glæder os til at byde jer velkommen til vores materialer og arrangementer. 

Mange venlige hilsner 

Esther Jensen og Kirsten Vad Knudsen 
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Til lærerne i Fredericia Kommune 
 
Så er skole/kirketjenesten i Fredericia Provsti klar med en række 
undervisningstilbud og gode oplevelser til elever på alle klassetrin 
i skoleåret 2021/2022. 
I denne oversigt præsenteres hvert tilbud kort. 
Spørgsmål og bestillinger på materialer rettes til kirke- og 
kulturmedarbejderne Esther Jensen og Kirsten Vad Knudsen. 
 

Om skole/kirkesamarbejdet er det vigtigt at 
understrege: 

• Skole/kirkesamarbejdet foregår på skolens præmisser og 
er målrettet alle elever – uanset kulturel eller religiøs 
baggrund. 

• Anvendelse af materialer, projekter og inddragelse af 
kirkens ressourcepersoner er gratis. Bliver det nødvendigt 
med bustransport til et arrangement: Spørg FISK. 

 
Med folkeskolereformen skal skolerne i langt højere grad end 
tidligere åbne sig mod det omgivende samfund. Det kan netop ske 
gennem skole/kirkesamarbejdet, hvor eleverne lærer nyt samtidig 
med, de ser, hvilke ressourcer og muligheder kirken rummer. 

 

 
 

Undervisningstilbud i 2021/2022 
• Regnbuen (Indskolingen) 

• Spis en fortælling (Indskolingen) 

• Hvad er klokken? (Indskolingen) 

• Jul i kirken (1.-4.klasse) 

• Jesus på volden (4. klasse) 

• Salmesangsprojekt – Fællessang til glæden (4.–5. klasse) 

• Den lille prins (Mellemtrinnet) 

• Påskedugen (Alle klassetrin) 

• Ondskab – et spil om det onde (Udskolingen) 

• Etik-tak (Alle) 
 

I håb om godt og frugtbart samarbejde 
de venligste hilsner på vegne af kirkerne i Fredericia Provsti 

 
Provst Børge Munk Povlsen 
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Hvilken kirke hører min skole til? 
Ullerup Bæk Skolen 10’ende Lyng Kirke 

Afdeling Skolesvinget 0-6  Bredstrup/ Pjedsted Kirker Sct. Knuds Skole  Trinitatis Kirke 

Afdeling Skjoldborgvejen 0-6  Hannerup Kirke Fredericia Friskole  Trinitatis Kirke 

Afdeling Nørre Allé 7-9  Hannerup Kirke Fredericia Realskole  Michaelis Kirke 

Kirstinebjergskolen Center for Høretab  Hannerup Kirke 

Afdeling Bøgeskovvej 0-6 Egeskov Kirke   

Afdeling Høgevej 0-6 Christianskirken/Trinitatis Kirke   

Afdeling Indre Ringvej 0-6 Christianskirken   

Afdeling Havepladsvej 7-9  Christianskirken   

Erritsø Fællesskole   

Afdeling Højmosen 0-6 Lyng Kirke   

Afdeling Krogsager 0-6 Erritsø Kirke   

Afdeling Bygaden  7-9 Erritsø Kirke/Lyng Kirke   

Fjordbakkeskolen   

Afdeling Skærbæk 0-6 Taulov Kirke   

Afdeling Taulov 0-9 Taulov Kirke   

Frederiksoddeskolen   

Afdeling Ullerupdalvej 0-9 Hannerup Kirke   

Autismeafdelling Indre Ringvej 0-9 Christianskirken   
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Hvem kan man kontakte i de enkelte kirker 

Bredstrup/ 
Pjedsted 
Kirker 

 

 
Sognepræst 

 
Michael 
H. Munch 
75 95 40 24 
micmu@km.dk 

Egeskov 
Kirke 

 

 
Sognepræst 

 
Lise  
Rind 
75 95 77 44 
liri@km.dk 

 

Herslev 
Kirke 

 

 
Sognepræst 

 
Sara  
M. Flokiou 
75 56 01 66 
smc@km.dk 

 

Erritsø Kirke 

 

 
Sognepræst 
 

Nikolaj 
Frøkjær-Jensen 
75 94 20 85 
nfj@km.dk 

 

 
Sognepræst  
 

Tina  
Iversen 
61 26 10 04 
tiv@km.dk 

 Fredericia 
Provsti 
 

 

 
Kirke-og kultur-
medarbejder 
Kirsten 
Vad Knudsen 
21 28 86 21 
kirstenvad@ 
gmail.com 

Taulov Kirke 

 

 
Sognepræst 
 

Finn  
Rønnow 
75 56 20 70 
fjr@km.dk 
 

 

 
Sognepræst 
 

Bente 
Johannesen 
29 12 20 53 
bhjo@km.dk 
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Christians- 
kirken 

 

 
Sognepræst 

 
 
Elin 
Skoven 
30 28 27 61 

ensk@km.dk 
 

 

 
Sognepræst 

 
 
Eva 
Jerg 
21 38 96 73 

etje@km.dk 
 

  
Kirke-og kultur-
medarbejder 

 
Birthe  
Aarestrup 
26 86 69 89  
birthe@chrk.dk 
 

  
Kirke-og kultur-
medarbejder 
 

Esther  
Jensen 
21 67 29 24 
esther@chrk.dk 

 

Lyng Kirke  
 

 

 
Sognepræst 

 
Susanne 
Knudstorp 
30 54 03 04 
sck@km.dk 

 

 
Sognepræst 
 

Anne-Marie 
Blak Steensig 
75 88 38 30 
ambs@km.dk  

  
Kirke-og kultur-
medarbejder  

Mie Marie 
L. Nielsen 
40 49 79 44 
kirku@lyngkirke.dk 

  

Michaelis 
Kirke 

 

 
Sognepræst 

 
Kristoffer 
Bruun Simonsen 
26 50 79 41 
krbs@km.dk 

 

  
Sognepræst 

 
Thomas Kofoed 
Nedergaard 
50 48 47 86 
thkn@km.dk 

  
Kirke-og kultur-
medarbejder  
Oline 
Kobbersmed 
51 41 65 32 
oline@ 
sctmichaelis.dk 

  
Kirke-og kultur-
medarbejder 
Malene  
T. Steffensen 
51 41 64 13 
malene@ 
sctmichaelis.dk 
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Trinitatis 
Kirke 

  
Sognepræst 

 
Elli 
Krog Foldager 
75 91 12 40 
ekf@km.dk 
 

 

 
Sognepræst 

 
Anna Sofie 
Orheim Andersen 
51 18 40 69 
asa@km.dk 

 

 
Kirke-og kultur-
medarbejder 

 Lisbet 
Møller Larsen 

61 22 31 26 
kirku@trinitatis-
kirke.dk 
 

  
 

Hannerup 
Kirke 

 

 
Sognepræst 
   
Karina  
Dahlmann 
75 92 01 35 
ksd@km.dk  
 

 

 
Sognepræst  
 
Søren  
Thorsen 
61 27 25 04 
stho@km.dk 
 

  
Sognepræst 
 
Kirsten 
Højstrup Nielsen 
23 70 53 50 
kihn@km.dk 
 

 

Kirke-og kultur-
medarbejder 
Mettelene 
S. Kristensen 
30 50 17 71 
sognemedhj@ 
hannerup-kirke.dk 
 

Diakoni-
præst 

 

 
Diakonipræst  

 
Merete 
Ørskov 
 
30 95 03 97 
meoe@km.dk 
 

Døve- 
menigheden 

  
Døvepræst 

 
Christina  
Ebbesen 
29 87 57 58 

ceb@km.dk 

  
Døvepræst 

 
Ulrik 
Thiim 
29 91 65 45 
ulth@km.dk 
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Regnbuen  
Målgruppe:   1. – 3. klasse. 
 
Kompetenceområde:  Kristendom. 
 
Kompetencemål:  Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens 

betydning i Danmark. 
 

Tværfagligt samarbejde:  Muligt med musik, dansk, natur/teknologi, billedkunst. 

 
Formål:  Formålet med projektet er, at eleven forstår regnbuen som et fysisk fænomen, opnår viden og kundskaber om farvelære samt kan 

placere regnbuen i religiøs og ikke-religiøs symbolsk kontekst. Ved en gennemførelse af projektet i sin helhed lægges der op til, at 
projektet berører en række kompetenceområder samt opfylder en række foreslåede læringsmål. Herunder beskrives de enkelte fags 
roller i projektet. 

 
Hvad:  Projektet består af en undervisningsvejledning, klassesæt af elevbøger, en vandforstøver, to glasprismer, klassesæt af CD’er. 

Herudover skal læreren selv skaffe: Akrylmaling rød, blå og gul, pensler, farveblandebakke, papir, lim eller limpistoler til mobiler 
(uroer lavet af CD’er), snor til mobiler. 

 
Hvordan:   Projektet fås ved henvendelse til FISK året igennem. 
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Spis en fortælling 
Målgruppe:   1. – 3. klasse. 
 
Kompetenceområde:  Kristendom. 
 
Kompetencemål:  Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens 

betydning i Danmark. 
 
Formål:  Formålet med projektet er, at eleverne via helt konkrete oplevelser og sansninger får en forståelse for påskens baggrund og historie. 

 

Hvad:  Fortællingen om Moses, som befrier sit folk fra slaveriet i Egypten, er med i alle de tre monoteistiske religioner, jødedom, islam og 
kristendom. Vi skal med vores sanser se, smage, lytte, opleve og fordybe os i fortællingen.  
Børnene hører Moseshistorien og møder det traditionelle jødiske påskemåltid. Vi skal smage på brød, urter, lam osv. Og selvfølgelig 
hører vi historien om, da Jesus spiser påskemåltidet den sidste aften i sit liv - og trækker på den måde tråden op til den kristne 
påske. Vi fra FISK fortæller og medbringer maden. 

 
Hvor meget: Forløbet varer en dobbelt lektion. 
 
Hvordan:   FISK aflægger besøg fra medio marts til medio april. Besøg bestilles ved henvendelse til FISK. 
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Hvad er klokken?  

Målgruppe:   1. – 3. klasse. 
 
Kompetenceområde:  Kristendom. 
 
Kompetencemål:  Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens 

betydning i Danmark. 
 

Tværfagligt samarbejde:  Muligt med musik, dansk, natur/teknologi, billedkunst. 

 
Formål:  Det er vigtigt at kunne klokken. Det er det i mere end én forstand. Kirkeklokken og klokkelyden er fascinerende, og de fleste kender 

den som en lyd i baggrunden. Det sidder dybt i alle, at klokkeringning signalerer noget eksistentielt afgørende: Glædeligt, sørgeligt, 
farligt. Det har en historisk og kulturhistorisk begrundelse – og samtidig en rent fysisk begrundelse. Eleverne skal i projektet arbejde 
med alle klokkers fællestræk: At alle klokker enten kalder folk til sig, eller varsler noget farligt. Kirkeklokken er projektets kerne, og 
målet er, at eleverne får mulighed for at gøre sig en række erfaringer med kirkeklokken, den konkrete klokke og dens lyd, såvel som 
det billedskabende symbol, som klokken er i vores kultur og sprog. Som en del af projektet kan eleverne besøge den lokale kirke og 
opleve kirkeklokken på nært hold: Hvordan ser den ud, hvor hænger den, hvordan lyder den, og hvad er dens historie? 
 

Hvad:  Til dette projekt hører en hjemmeside. Alle oplysninger om hjemmesiden fås ved henvendelse til FISK. Her vil der være en lydquiz 
med forskellige klokker fra hverdagen, nogle videoer med en præst, der fortæller om kirkeklokken samt forskellige forslag til 
aktiviteter. 

 
Hvordan:   Projektet fås ved henvendelse til FISK året igennem. 
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Jul  
i kirken  

 

 

 
Idéen bag materialet 
Kirkerne modtager i god tid inden jul et idekatalog fra FISK. Her vil der være konkrete forslag til 
fortællinger, musik og aktiviteter, der inddrager eleverne. Dette materiale kan kirkerne støtte sig til, 
når skolen kommer på besøg i ugerne op til jul. 
I den enkelte kirke tages der hensyn til skolens ønsker og elevsammensætning. 

 
Omfang/varighed 
Afhængig af, hvad der aftales med den enkelte kirke. F.eks. en formiddag med fortælling og kreative 
aktiviteter. 

 

Fag 
Kristendomskundskab. 
 
Klassetrin 
1.-4. klasse. 
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Jesus  
på  
volden 

 

Idéen bag konceptet 
”Jesus på volden” er en temadag, et rollespil, en oplevelse, en velkommen afbrydelse i hverdagen, 
som er nem at gå til for lærer og elev. 
Eleverne møder Jesus på et rigtigt æsel ridende ind gennem Prinsens Port og videre ned ad 
Danmarksgade. Johannes Døberen sidder i Rørbunkeren på Nørre Voldgade, Maria er i Det hvide 
Vandtårn osv.  
Tanken er, at eleverne i løbet af en formiddag lærer noget om Jesus ved at møde og tale med de 
mennesker, der var allertættest på ham. De har alle en historie at fortælle, men på alle stationerne er 
der også en lille opgave at udføre. Hos Paulus skal de f.eks. skrive græske bogstaver. 
 
Jesus på volden afvikles 2 gange. Der er plads til 6 klasser hver gang: 

• Onsdag den 15. juni 2022 fra kl. 9.00-13.30 

• Torsdag den 16. juni 2022 fra kl. 9.00-13.30. 
 

Fag 
Kristendomskundskab, billedkunst, dansk, musik. 
 
Klassetrin 
4. klasse. 
 
Materialet 
Som sådan er der ikke noget materiale til ”Jesus på volden”. Der er få og små opgaver, som udsendes 
pr. mail til de tilmeldte klasser i god tid inden arrangementet. 
Der vil blive udsendt invitation til skolerne først i 2022. Af invitationen fremgår nøjagtigt, hvordan og 
hvor man skal tilmelde sig. Man kan altså først tilmelde sig i 2022! 
 
I 2013 blev ”Jesus på volden” filmet. Du kan se et sammenklip ved at følge dette link: 
http://youtu.be/cXpC_DUIsDY 
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Salmesangs 
projekt 
Fællessang for 
hele livet! 

 

 
Ideen bag dagene 
Det er dejligt at synge sammen. Der findes salmer til alle livets store begivenheder og følelser – til 
glæden og sorgen, til eftertænksomheden, til taknemmeligheden, til fællesskabet – til det meste. På 
salmesangsdagen skal vi i værksteder undersøge forskellige salmer og deres udtryk. Og naturligvis 
synge dem sammen. 
 
Salmesangsdag  
Dagene foregår i Christianskirken. På salmesangsdagene arbejdes der i forskellige værksteder med 
salmerne. Dagene er tilrettelagt for 4. og 5. klasse.  
 
Hvornår: 

• Torsdag den 10. marts 2022 fra kl. 9.00-12.30 

• Fredag den 11. marts 2022 fra kl. 9.00-12.30. 
 
Fag  
Billedkunst, dansk, kristendomskundskab og musik.  
 
Tilmelding til salmesangsdagene inden vinterferien 2022 til FISK. 
 
Salmer  
Vi håber, I har lyst til at lytte til eller salmerne før salmesangsdagene. (Det er ikke en forudsætning for 
at melde sig til.) Vi sender tekster, noder og link til lydfiler med melodier, når I har meldt jer til.  
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Den  
lille  
prins 

 

 
Idéen bag materialet 
Forløbet tager udgangspunkt i fortællingen om "Den lille Prins". I materialet benyttes både bogen 
”Den lille Prins” af Antoine de Saint-Exupéry fra 1943 og filmen fra 2016 af samme navn.  
 
Inden filmen ses, skal eleverne arbejde med tre udvalgte temaer, som knytter sig til indholdet i både 
bog og film. Spørgsmål, opgaver og boguddrag vil være samlet i et elevhæfte. 
De tre temaer er:  

• Modsætning mellem barn og voksen 

• Det, der ikke er synligt for øjet  

• Forfængelighed og grådighed. 
Temaerne hænger sammen med grundtemaer, der behandles i faget kristendomskundskab og danner 
grundlag for de arbejdsopgaver, der indgår i materialet.  
 
Forløbet skønnes at vare ca. 5 lektioner inklusive filmen. Filmen varer 108 min.  
 
Fag 
Kristendomskundskab. 

 
Klassetrin 
4.-6. klasse. 
 
Materialet 

• Kortfattet lærermateriale 

• Elevhæfte  

• Filmen anskaffer skolen selv 
 
Projektet fås ved henvendelse til FISK året igennem. 
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Gå en påskedug 
 

 

 
Idéen bag materialet 
FISK har 22 meter påske i billeder, hvor man kan gå og lære om påskeugen. Med denne påskedug kan 
eleverne vandre og med fødderne opleve hele lidelseshistorien fra palmesøndag til påskemorgen 
 
Velegnet til alle klassetrin. 
 
Dugen er en voksdug/presenning og kan tåle at blive trådt på og kan ligge i salen eller på et gangareal. 
Tørres af med en fugtig klud. 
 
Påskedugen kan lånes en uge ad gangen, så I kan bruge den ude på skolen!   
 
Fag 
Kristendomskundskab. 

 
Klassetrin 
Alle. 
 
Materialet 
22 meter billedmateriale til at lægge på gulvet. 
Kan bookes til en uges brug på din skole – henvendelse til FISK for booking og for adgang til materiale 
om påskedugen. 
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Ondskab 
 

 

 
Idéen bag spillet 
At lægge op til den enkelte elevs refleksion og stillingtagen i mindre grupper. Spillet skal kunne afvikles uden 
forudgående forberedelse. Der lægges op til efterfølgende diskussion på klassen, og det er oplagt at supplere 
med de uddybende elevopgaver.   
 
Fag 
Kristendomskundskab. 

 
Klassetrin 
7.-9. klasse. 
 
Materialet 
Spillet består af 6 spilleplader, der hver repræsenterer et emne:  Hvad er mest ondt - det ondes problem - 
den onde/det onde - hvor kommer det onde fra - straf, skyld og tilgivelse - det perfekte samfund. 
Når eleverne er introduceret til emnet ved hjælp af spillet, kan man på skolen arbejde videre med de seks 
tematikker. Det er herefter op til underviseren at vurdere, hvor mange lektioner, der skal bruges 
efterfølgende. Her er der rigtig god hjælp at hente i det 35 siders undervisningshæfte til læreren, der følger 
med spillet. 
 
Spillet fås henvendelse til FISK året igennem. 
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Spørgsmål og evt. henvendelse om materialer til: 
 
Esther Jensen, Christianskirken   Kirsten Vad Knudsen, Fredericia Provsti 
Telefon: 2167 2924    Telefon: 2128 8621 
Mail: esther@chrk.dk    Mail: kirstenvad@gmail.com 

 

Etik-tak Idéen bag materialet 

Efter et år med nedlukning, isolation, hjemmeundervisning, mundbind og test skal vi generobre vores hverdag. Hvem 
var jeg før, og hvem vil jeg gerne være? Hvad har jeg brug for hjælp til? Hvordan og hvem vil og kan jeg selv hjælpe? 
Dette er et materiale, der sætter fokus på at komme i gang og komme igen. Et materiale, der tager ensomhed alvorligt 
og sætter fællesskaber højt.  
 
Fag 
Kristendomskundskab. 
 

 Klassetrin 
 Alle. 
 
  Materialet 

Materialet består af den bibelske fortælling om den barmhjertige samaritaner i forskellige udgaver, et brætspil, en          
række samtalekort om, hvor man kan få hjælp i forskellige situationer, en værdilinje og forslag til kreative aktiviteter. 

 
 FISK afleverer materialet på alle skoler primo september. 
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