Opfølgning på ”PINSEFØDSELSDAG”
Efter I har besøgt kirken til
pinsefødselsdagsarrangementet, kan I arbejde
med dette korte forløb om
”kirker i hele verden”.
Målet med forløbet er, at
eleverne bliver bevidst om:
• at der findes kirker
verden over i mange
forskellige lande.
• at kirker kan se ud på
mange forskellige måder
• at der i alle verdens
kirker holdes
gudstjenester og ritualer
på grundlag af den
samme Bibel. Det er den
samme tro man samles
om, selvom både
bygningerne og
menighederne er meget
forskellige .
1. Opsamling på besøget

2. Brainstorm.

Tal med klassen om besøget.
Og resumér et par af de
kristendomsfaglige pointer. Fx

Spørg eleverne:
Hvordan kan man se på en
bygning, at det er en kirke?
- Skriv forslagene op på
tavlen.

•
•

•

Selve pinsefortællingen
Symbolerne på
Helligånden : Ild, vand,
vind, duen
At pinsen kaldes kirkens
fødselsdag, fordi
disciplene her ifølge
Bibelen fik inspiration
og kraft til at sprede
budskabet om Jesus – De
begyndte at rejse ud og
oprette
menigheder/kirker.

Spørg herefter:
Hvad skal der være inden i en
kirke?
(fx bænke, alter, døbefond, et
kors osv.)
- skriv forslagene op på tavlen.
Spørg til sidst, om nogle af
eleverne har besøgt kirker i
andre lande. Hvordan så de
ud?

2. Andre religioners bygninger
Som et udblik til andre religioner kan
I snakke om, at kirken er den
bygning, hvor de kristne samles.
Andre religioner har lignende
samlingssteder. Spørg eleverne om de
kender nogle af dem.
• Islam – moske
• Jødedom – synagoge
• Hinduisme – tempel
• Buddhisme - tempel
Dansk Arkitektur Center har på deres
hjemmeside en fin letlæst tekst om,
hvad der kendetegner de forskellige
religiøse bygninger. link

2. Power-point med kirker
Vis den medsendte power-point
diasserie med fotos af vidt forskellige
kirker verden rundt.
I kan snakke om forskellige temaer og
pointer ud fra billederne.
Her er kommentarer og
samtaleforslag til nogle af billederne:
1. Venø kirke – Danmarks mindste
Det har gennem historien været
vigtigt, at alle borgere i Danmark, har
haft mulighed for at komme i kirken.
For kirken har været – og er stadig
for mange – det sted, hvor livet store
begivenheder bliver markerede. Et
fast holdepunkt. Derfor har man også
bygget kirker på tyndt befolkede
steder. Fx på de små øer som her på
Venø.
2. Kirke i Sudan
Et rum hvor kristne samles og holder
en gudstjeneste er i princippet en
kirke. En kirke behøver ikke at være
bygget som kirke. Og en kirke
behøver slet ikke være flot, dyr og
imponerende. Mange kirker – som
denne i Sudan – er helt simple.

Spørg eleverne, hvordan man alligevel
kan se, at billedet er fra en kirke.
3. Sankt Basil katedral i Moskva
Katedralen fra 1500 tallet ligger på den
røde plads og er en af Moskvas mest
berømte bygninger.
En – sikkert utroværdig - legende
fortæller, at bygmesteren, zar Ivan den
Grusomme, lod de to arkitekter blinde,
så de ikke senere kunne tegne en
lignende bygning.
4. 5. og 6.
Kirker kan være både meget små og
meget store.
Spørg eleverne, hvad de synes om de
tre kirker. Hvilken kirke er smukkest?
Hvilken kirke får man lyst til at
besøge? Tænker man mon andre
tanker i en stor kirke, end i en lille
kirke?
7. Der holdes kirke ved en
hospitalsseng i Peru
Hvis en patient på et sygehus ikke kan
komme i kirke, så kan præsten ”holde
kirke” ved sengen. Præsten har nogle
ting med fx et kors, en bibel – og måske
brød og vin så de kan holde holder
nadver. Sygehuspræsterne i Danmark
holder også kirke ved sygesengen.
8. Mobil kirke i den russiske hær
Spørg eleverne, om de har et bud på,
hvorfor det er smart med en lastbilkirke.
10. Mega-kirke i USA
Lakewood Church er den største
kirkebygning i USA. Den ligger i Texas
og har plads til 16.800 mennesker.
12. Norsk stavkirke i træ
De første kirker man byggede i
Danmark var også trækirker. Men de
holdt ikke så længe. Så byggede man
stenkirker i stedet.
Men i Norge har man bevaret nogle af
de gamle trækirker.

14. Kirke i sne og is
Nogle kirker er midlertidige. Denne
kirke smelter til foråret. På store FDFog spejderlejre bygger man kirker, der
kun står en uge eller to. Hvor kan man
ellers have brug for lejligheds-kirker?
	
  
16. Moderne kirke
Nogle kirker minder næsten om en
skulptur.
Hvad får denne kirke jer til at tænke
på? Hvad ligner den?

	
  

17. Maleri af kirke – van Gogh
Den berømte maler van Gogh har nok
syntes, at der var en helt speciel
stemning ved den gamle forfaldne kirke
og kirkegård. Er billedet uhyggeligt?
Eller hvilken stemning synes eleverne
det udtrykker?
18. 19. og 20
Indvendigt kan kirker både være helt
enkle og uden udsmykning – og fulde af
billeder, detaljer og figurer.
Hvordan er jeres lokale kirke?
Hvordan synes I, at en kirke skal se ud
indvendig?
Eleverne bygger kirke-modeller
Lad eleverne bygge deres egen kirke. Stil den opgave, at de
skal:
• Bygge en kirke som de selv synes er
flot/spændende/indbydende.
• Man skal kunne se på bygningen, at det er en kirke
• De skal desuden lave en lille fortælling om deres kirke.
o Hvor ligger kirken? I Silkeborg? I Danmark? I
Peru?
o Hvem besøger kirken? Hvilke slags mennesker?
o Hvad slags præst hører til kirken?
•

•

Vælg selv hvilke materiale, I vil bygge i. Måske har i
særlige muligheder på skolen. Fx en samling af lego
eller andre byggesystemer?
o Lego
o Geo-mags
o Ispinde og limpistoler
o Papir og pap
o Genbrugsmaterialer a la ”Shanes verden”
Alternativt kan eleverne tegne deres egen kirke.

