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Vi vill hjälpa er att uppfylla en del av 
läroplanen i religionskunskap. 

 

”Religioner och platser för 
religionsutövning i närområdet. Några 
högtider, symboler och berättelser inom 
kristendom, islam och judendom. Några 
berättelser ur Bibeln och deras innebörd 
samt några av de vanligaste psalmerna.” 

sammanfattning ur läroplan 2011 

  



 

 

 

Välkomna till kyrkan 

Svenska kyrkan i Danmark-Funbo församling har under många år inbjudit till 

olika program för skolorna i församlingen. 

Med denna folder vill vi visa vad vi kan erbjuda de olika årskurserna under 

kommande läsår. En månad före varje program mejlar vi ut en separat 

inbjudan till berörda klasslärare - med dagar, tider och hur man anmäler sig. 

Programmen är utformade i relation till läroplanen. 

Om inget annat anges erbjuds programmen i er närmaste kyrka. 

 

Vi ser fram emot att få träffa er! 

Har ni frågor eller förslag på fler samarbeten är ni välkomna att kontakta 
oss. Kontaktuppgifter finner ni längst bak i foldern. 

 

  



 

 

 

 

 Förskoleklass 
December 2019 Abrahams barn 

Vecka 51 De tre bokreligionerna; judendom, kristendom och 
islam har flera berättelser gemensamt och Abraham 
som gemensam stamfader.  

 I Sävja kulturcentrum berättar vi om Jesu födelse 
utifrån Bibeln och Koranen med hjälp av ett 
krubblandskap. Ett viktigt tillfälle att skapa 
förståelse för och väcka nyfikenhet inför olika 
religioner. Busstransport erbjuds för Danmarks 
skola. 

 

 Årskurs 1 
April 2020 Skapelseberättelsen 

Vecka 18 & 19 Människor har genom alla tider försökt förstå hur 

vår vackra värld har blivit till och nästan alla kulturer 
har sin egen skapelseberättelse. Med hjälp av ljud, 
bild, sång och doft återberättar vi den judisk-kristna 
skapelseberättelsen. 

 

 Årskurs 2 
Februari 2020 Hemliga språk och små berättelser 

Vecka 9 Skattletaren, Gurkan Gustavsson, har hittat en 

spännande karta. Vi hjälper Gurkan att utforska 
några vanligt förekommande symboler inom den 
kristna kyrkan och knyter dessa till några av de 
vanligaste bibelberättelserna. 

 



 

 

 
 Årskurs 3 
Mars 2020 Påskvandring 

Vecka 13&14 Med hjälp av en dramatiserad vandring får eleverna 

uppleva den kristna påskberättelsen. Vi följer några 
av Jesu lärjungar genom dagarna som förändrade 
historien - skärtorsdag, långfredag och påskdagen.  

 

 Årskurs 4 
Vt-2020 Bibeläventyret 
 Ett nytt koncept där vi berättar de stora 

berättelserna ur Bibeln på ett levande sätt. Med hjälp 
av rörelser, drama, nyckelord, trolleri, rim och 
mycket mer leker vi in berättelserna så att eleverna 
skall kunna tillgodogöra sig dem och förstå den röda 
tråden genom Bibeln. Separat information skickas ut 
senare. 

 

 Årskurs 5 
Oktober 2019 Allhelgona 
Vecka 43 Vad är allhelgona? Vad händer när någon dör?  

Det kan finnas många frågor när vi närmar oss 
allhelgonahelgen. Barnens frågor om detta ämne, 
stora som små, är viktiga att ta på allvar. Vi vandrar 
bland gravarna på Danmarks kyrkogård, berättar om 
begravning i kyrkan och samtalar om hur sorg kan 
vara. 

 Församlingen står för busstransport till och från 
Danmarks kyrka. 

 

 

 



 

 

 

 Inför årskurs 6 
Maj 2020 Tillitsverkstan                           

Ett nytt projekt där vi vill träffa elever och lärare 
inför övergången till årskurs 6. Vi träffar den 
blivande klassen i årskurs sex på våren, en halv dag 
där eleverna får bekanta sig med varandra och börja 
bygga en trygg och tillåtande grupp inför hösten. 
Separat information skickas ut senare. 

  
 Årskurs 7 
Mars 2020 Vad är en människa? 

Vecka 12 Utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 

samtalar vi om människans värde med hjälp av bl.a. 
forumteater. Programmet erbjuds i Sävja kyrka. 

 

 

 Årskurs 8 
September 2019 Våra värderingar 

Vecka 37 Vi besöker er klass och diskuterar etiska dilemman 

där vi tränas i respekt för varandras olika åsikter.  
 

 Årskurs 9 
Maj 2020 Vad tror ni på egentligen? 

 Kyrkoteket - En möjlighet att låna präst, diakon 

eller någon annan från kyrkan för att samtala och 

ställa frågor om kyrkan, tron och livsfrågor.  

 Vi tar kontakt med er under vårterminen och 

erbjuder ett skräddarsytt upplägg som passar er 

klass. 

 

  Varmt välkomna! 

  



 

 

 

Danmark-Funbo församling 
 

Våra kyrkor: 

 
 

 

 Danmarks kyrka Funbo kyrka Sävja kyrka 

 

Kontaktpersoner: 

Årskurs F – 2: Annika Ekberg tel: 0722-28 44 64 (sms) 

annika.ekberg@svenskakyrkan.se 

Årskurs 3 – 5: Charlotta Persson Suorra tel: 418 10 14  

0707-57 27 13 (sms) 

charlotta.persson.suorra@svenskakyrkan.se 

Årskurs 6 – 9: Marie Liljeström tel: 418 10 11  

0703-42 98 89 (sms) 

marie.liljestrom@svenskakyrkan.se 

 

Är ni intresserade av att höra om materialet kring ”Abrahams barn” i andra 

årskurser än förskoleklasser? Kontakta oss! 

 

Samordnare för Skola Kyrka är Charlotta Persson Suorra tel: 418 10 14  

charlotta.persson.suorra@svenskakyrkan.se  
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www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo 
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