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FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I
FAXE, STEVNS OG KØGE
Kære præster og menighedsråd
Med ønsket om et godt nytår til alle udsender vi atter et nyhedsbrev fra Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe,
Stevns og Køge.
Igen i år er der god tilslutning til skoletjenestens tilbud, og pt. er der tilmeldt 419 klasser. Alle skoleårets
tilbud kan ses på hjemmesiden: www.fsfisk.dk
Her kommer et lille udpluk af afviklede projekter:
I løbet af efteråret har indskolingselever fx deltaget i projektet Den sidste have. Det er et projekt, som
handler om kirkegården og de mange symboler og ritualer, som knytter sig hertil. Centralt i forløbet var en
kirkegårdsvandring for klassen på den lokale kirkegård. Her skulle eleverne få en erfaring af, hvilken have
en kirkegård er, og præsten fortalte børnene, hvordan en begravelse foregår i folkekirken.
I samarbejde med KØS i Køge – Museum for kunst i det offentlige rum – og Køge Billedskole har vi haft
et forløb om Bibelens dyr og deres symboler. I projektet skulle eleverne dykke ned i nogle af de bibelske
fortællinger, der handler om dyr og arbejde med, hvordan kristendommens forhold er til disse dyr og deres
symbolske betydning. Tilmeldte klasser havde en afsluttende workshop på KØS, hvor de fik en omvisning i
udstillingen om dyr, og derefter fremstillede alle eleverne et lam. Alle disse lam blev efterfølgende udstillet
i Køge Kirke med en festlig fernisering ved sognepræst Signe Asbirk og organist Anne Mathiesen. Projektet
blev støttet af Køge Kommunes Kulturpulje.
Overbygningens klasser har bl.a. haft tilbud om at deltage i projektet Ordapotek – poetisk leg med kristne
grundbegreber. Projektet præsenterer en anderledes måde at arbejde med centrale kristne begreber på,
som giver viden om, hvad kristendom er. Til projektet hører en række kreative forslag til, hvordan der kan
arbejdes på en engageret og nærværende måde med begreber som fx skyld, tro og tvivl samt næsten,
nåden og kærligheden m.fl.
I øjeblikket afvikles salmesangsprojektet. Temaet for årets salmesangsprojekt er Fra korsang til fællessang. Gennem projektet lærer eleverne 5 salmer, som skal give eleverne en fornemmelse af, hvordan salmesangen i kirken har udviklet sig fra korsang (på latin) til fællesang med særlig fokus på reformationen.
I år blev salmerne indspillet af Borup Skolekor (90 glade børnestemmer
) og organist Charlotte Muus
Mogensen, Store Heddinge Kirke. Tilmeldte klasser besøger den lokale kirke, og den 9. februar 2017 er der
afslutning i Køge Kirke ved sognepræst Susanne Jelsdorf.

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde den 2. maj 2017 medfølger. Vi håber at se mange af jer!
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