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ÅRSKURS ETT

Ur läroplanens mål för årskurs 1-3:

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska bland annat be-
handla följande centrala innehåll:
• Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och 
juden dom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av 
de vanligaste psalmerna.

Den första julen
Julens händelser återberättas i ett julspel. Klasserna får möta Maria och Josef på 
väg till Betlehem, herdarna som berättar om änglarna på ängen och stjärntydarna 
som besöker Jesusbarnet i stallet. Vi sjunger en eller två sånger tillsammans och 
berättar varför vi firar jul.

Antal: En hel årskull från varje skola per tillfälle. 
Plats: Equmeniakyrkan i Fristad. 
Datum: 30 november och 1 december. 
Tider: 8.45 och 10.15.

För anmälan eller frågor, kontakta Johanna Savhammar, tfn: 033-22 23 09 eller 
via e-post på: johanna.savhammar@svenskakyrkan.se



ÅRSKURS ETT

Orgelbus
”Hujedamej så det låter”

Välkomna att upptäcka instrumentet orgel. Vi tar med er på en fartfylld föreställ-
ning där ni får uppleva en värld av färgsprakande möjligheter. Den som vill får även 
provspela instrumentet och kika in i orgelhuset. Orgelbus är tänkt som ett komple-
ment till Kulåret och ger vidare en möjlighet till undervisning i orgelspel.

För anmälan och frågor, kontakta Anette Gustafsson tfn: 033-22 23 06, 
e-post: anette.v.gustafsson@svenskakyrkan.se
Antal: ca 20 barn/tillfälle.
Plats: Fristads kyrka.
Datum: Ons-fre vecka 16 och 17.
Tider: 08.30 och 10.00.

Ur läroplanens mål för årskurs 1-3:

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleven utvecklar kun-
skaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både 
genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Centralt innehåll:
• Hur instrumenten låter och ser ut.



Påskvandring
Möten med människor och händelser den första påsken. Klassen får gå genom 
tidstunneln för att tillsammans med Petrus möta bland andra en romersk soldat 
och Maria Magdalena som berättar om uppståndelsen. Vi sjunger en sång tillsam-
mans och det finns tid för frågor.

Antal: En klass per tillfälle. 
Plats: Kyrkans hus. 
Datum: 5,6 och 7 april. 
Tid: 8.45 & 10.15.

För anmälan eller frågor, kontakta Johanna Savhammar, tfn: 033-22 23 09 eller 
via e-post på: johanna.savhammar@svenskakyrkan.se

Ur läroplanens mål för årskurs 1-3:

ÅRSKURS TVÅ

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska bland annat be-
handla följande centrala innehåll:
• Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och 
juden dom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av 
de vanligaste psalmerna.



ÅRSKURS TRE

Upptäck kyrkan - en kyrkopedagogisk guidning
Med plats för nyfikenhet och många frågor upptäcker vi kyrkorummet
tillsammans. Eleverna får chans att lära känna och uppleva kyrkorummet utifrån
sina egna funderingar. En kyrkopedagogisk guidning utgår från elevernas frågor
och bygger på delaktighet. Besöket tar ca 90 min.

Antal; En klass per tillfälle. 
Plats: Fristads kyrka eller Borgstena kyrka. 
Datum: Går att boka under hela läsåret. Hör av er så hittar vi en tid som passar. 
Johanna Savhammar, tfn: 033- 22 23 09 eller via e-post på:  
johanna.savhammar@svenskakyrkan.se

Ur läroplanens mål för årskurs 1-3:

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande cen-
trala innehåll:
• Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga 
föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika 
perioder.
• Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.



Bibeläventyr genom Gamla Testamentet

Skulle du vilja lära din klass berättel-
serna i bibeln, samtidigt som de får 
en känsla för hur de hänger ihop? Ge 
eleverna en bild utav de bibliska länder-
nas geografi, utmana dem att tänka på 
vad Tio Guds bud betyder och det på 
ett sådant sätt att de kommer ihåg det 
mesta. 
Och dessutom - de har kul under tiden. 
I berättandets form tar vi oss igenom 
Bibelns alla böcker. Från skapelsen i 1 
Mosebok, genom de flesta av de kända 
bibliska berättelserna, till profetiorna 
om en ny Messias.
Med hjälp av rörelser, drama och 
nyckelord, trolleri, rim och rap, leker vi 
in kunskapen så att eleverna ska kunna 
tillgodogöra sig fakta och funderingar.

Antal: En klass per tillfälle. 
Plats: Ert klassrum. 
Datum: Bokas genom Per Ringbo, 
tfn: 26 93 29, 0702-491140, e-post: 
per.ringbo@equmeniakyrkanfristad.se

Tid: Totalt 4 besök á 60 minuter per 
klass.

ÅRSKURS FYRA



ÅRSKURS FEM

Bibeläventyr genom Nya Testamentet

För de klasser som i fjärde klass ge-
nomgått ”Bibeläventyret genom Gamla 
Testamentet” erbjuder vi nu i femte 
klass en fortsättning ”Bibeläventyret 
genom Nya Testamentet”.

Med hjälp av samma fantastiska pe-
dagogik som i GT-äventyret leker vi in 
kunskapen. Det blir berättelser, rörelser, 
nyckelord, trolleri, drama med mera. 

Vi knyter samman gamla och nya tes-
tamentet. Vi lär oss om ”de tysta åren” 
mellan gamla och nya testamentet, 
Jesu födelse, liv och gärning, de krist-
na högtiderna samt hur kristendomen 
börjar spridas.

Antal: En klass per tillfälle. 
Plats: Ert klassrum. 
Datum: Bokas genom Per Ringbo, tfn: 
033-26 93 29, 0702 491140, e- post: 
per.ringbo@equmeniakyrkanfristad.se

Det går att få besök under hela läsåret 
men förslagsvis under höstterminen.

Tid: Totalt 4 besök á 60 minuter per 
klass.

Ur läroplanens mål för årskurs 
4-6:

Mer om Bibeläventyret
Bibeläventyret är en pedagogisk 
modell som lär ut Bibelns berät-
telser samtidigt som eleverna får 
en känsla för hur de ”hänger ihop”. 
Bibeläventyret genomförs under 
ledning av licensierade ”Bibeläven-
tyrare” och programmet följer 
givetvis läroplanen. 
Mer information finns på:
www.bibelaventyret.se

Undervisningen i religionskunskap 
ska behandla följande centrala 
innehåll:
• Centrala tankegångar bakom 
ritualer, levnadsregler och heliga 
platser i kristen domen och de andra 
världsreligionerna, till exempel som 
de uttrycks i religiösa berättelser i 
Bibeln och andra urkunder.



ÅRSKURS FEM

Ur läroplanens mål för årskurs 4-6:

Undervisningen i religionskunskap ska bland annat behandla följande:
• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i 
kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och 
buddhism.
• Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället 
förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till 
exempel sånger och psalmer.

Livets högtider och särskilda tillfällen
Vid denna samling pratar vi om de högtider vi firar tillsammans i kyrkan. Vi berör 
dopet, konfirmationen, bröllop och begravning. 

Vi funderar tillsammans på varför många väljer att gå till kyrkan vid dessa tillfällen. 

Vi utgår ifrån vad barnen själva har varit med om, och tittar på olika plagg man har 
på sig vid de olika högtiderna. 

Eftersom en del barn kan uppleva det jobbigt att tala om begravningar vore vi 
tacksamma att redan innan besöket få veta om något av barnen drabbats av sorg. 

För anmälan eller frågor? Kontakta Lena Berglind, tfn: 22 23 08 eller via e-post: 
lena.berglind@svenskakyrkan.se  
Antal: En klass per tillfälle. 
Plats: Fristads kyrka eller Borgstena kyrka. 
Datum: Vecka 5 eller 6 2022 (passar inte tiden så boka ett annat tillfälle med oss).



ÅRSKURS SEX

Livet, döden och livet
Vi samlas på kyrkogården, där vi går en liten vandring för att titta på gravar och 
gravstenar, och funderar tillsammans vad vi kan lära oss om Livet utifrån dem. 
Sedan går vi in i Mariakapellet, där vi målar, under tystnad, kring ämnet ”Hur känns 
det i mig när någon dör”. Därefter samtalar vi om våra teckningar, och tittar på 
andra bilder och symboler som finns i kapellet. 

Om ni på förhand vet om det är något av barnen som just mist någon, eller har 
någon i sin släkt som är allvarligt sjuk/döende, vill vi gärna ha reda på det. Detta för 
att göra en så bra samling som möjligt. 

Vi ser helst att klassen kommer med sin ordinarie lärare, som också deltar i det vi 
gör. 

För anmälan eller frågor? Kontakta Lena Berglind, tfn: 22 23 08 eller via e-post: 
lena.berglind@svenskakyrkan.se 
Antal: En klass per tillfälle. 
Plats: Mariakapellet och kyrkogården. 
Datum: Vecka 42 eller 43 2022 (passar inte tiden så boka ett annat tilfälle med 
oss).

Ur läroplanens mål för årskurs 4-6:

Undervisningen i religionskunskap ska bland annat behandla följande:
• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter 
döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.



Vill du veta mer eller boka en lektion?
Välkommen att redan nu ringa och boka in den dag och 
tid som passar klassen bäst.

Ring till Kyrkans hus, Johanna Savhammar,  
tfn: 033-22 23 09 (om inget annat angetts).
eller maila: johanna.savhammar@svenskakyrkan.se



Vår förhoppning är att vi ska kunna mötas igen under detta läsår. 

Om din klass missade ett besök pga. pandemin så hör av er, kan-
ske kan vi ordna så att besöket blir av under detta läsår. 

Välkomna!
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