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Vi förmedlar kunskap på ett
neutralt sätt
Skolkyrkan i Hässelby vill vara en resurs för barn,
ungdomar och personal inom skolan – som kunskapsförmedlare, samtalspartner och traditionsbärare.
Skulle du sakna något som du
tror att vi kan bidra med i din
klass så tveka inte att höra av
dig till oss.

En del av Svenska kyrkans
grundläggande uppdrag är att
bedriva undervisning. I linje med
skolans läroplan och i samarbete
med skolorna vill vi ge möjlighet
till ett lärande om kristendomen,
kyrkans roll, våra traditioner och
kopplingen till vår svenska historia. Vi vill ge möjlighet till ökad
kunskap och förståelse, till reflexion och till ett delande av erfarenheter i möte med varandra.

Till flera av programpunkterna
skickar vi en specialinbjudan
under terminen, men ta gärna
kontakt med oss direkt!
Vi är noga med att förmedla
kunskap på ett så neutralt sätt
som möjligt.

I den här foldern hittar du ett
utbud av vad skolkyrkan erbjuder.
Vi är ett arbetslag med olika
kompetenser som samarbetar
med skolorna i elevernas religionsoch etikundervisning.
Vi har delat upp foldern efter
skolans olika stadier. Som du ser
återkommer en del aktiviteter
anpassade efter barnens ålder. I
och med det tänker vi att barnen
successivt ska kunna vidga sina
upplevelser och kunskaper.

Maria Liljewall, pedagog, som arbetat
med skolkyrkan under många år.
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FÖRSKOLA OCH FÖRSKOLEKLASS
vad hände i stallet?
Vad är en krubba och varför firar
vi jul? Vi samlas kring krubban
och pratar om vad som hände
den natt då Jesus föddes. Barnen
får också möjlighet att titta ordentligt på figurerna som hör till
krubban. Specialinbjudan skickas.
Plats: Hässelby Villastads kyrka
och Hässelby strands kyrka.

påsklandskap
Varför önskar vi varandra en glad
påsk? Med hjälp av dockor berättar
vi varför vi firar påsk. Specialinbjudan skickas.
Plats: Hässelby Villastads
församlingshus.

Varför önskar vi
varandra en glad
påsk?

pardagsgudstjänst
Ge barnen och er själva möjlighet
att besöka oss i kyrkan. En vardagsgudstjänst som är helt anpassad till barnen både i tid och
innehåll och alltid har ett tema.
Specialinbjudan skickas.
Plats: Hässelby Villastads kyrka
och Hässelby Strands kyrka.
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KRIS OCH KATASTROF

när livet gör ont
När det ofattbara drabbar
ett barn, gruppen eller
personalen. Vi står till förfogande som ett stöd och
som en resurs.
Vi är med i stadsdelsförvaltningens krisgrupp och
har lång erfarenhet av
krisarbete.
Plats: beroende på
aktuellt behov.
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ÅK 1-2
på upptäcktsfärd i kyrkan
Följ med på en upplevelsevandring - bli kyrkdetektiv!
julvandring

Vad är det för möbler i en kyrka?
Hur ringer man i klockorna? Varför finns det en balkong i kyrkan?
Vad är det som låter? Vilka är det
på målningen och vad gör de?
Med hjälp av ett arbetsmaterial
får barnen gå på upptäcktsrunda
i kyrkan. Tidsåtgång cirka 1 tim.
Ring för tid som passar er!
Plats: Hässelby Villastads kyrka
Hässelby strands kyrka

och möt personer och händelser
år 0. Upplev julens händelser på
ett annorlunda och levande sätt!
Vandringer tar cirka 45 minuter.
Plats: Hässelby strands församlingshus eller Hässelby Villastads
församlingshus

påskvandring
Men vad är det som händer i
Jerusalem? Under vandringen får
barnen bekanta sig med de bibliska personer som var på plats år
33 och på ett enkelt sätt uppleva
Jesus sista dagar och påskens händelser. Vandringen tar ca 45 min.

livskunskap
Att våga ta egna beslut och känna
att man inte är ensam om problem.
Vi samtalar, diskuterar och har
övningar kring samarbete, kamratskap och relationer. Antal lektioner kommer vi överens om med
dig.
Plats: i klassrummet.

”Bästa sättet att få
en kompis är att själv
vara en.”
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kyrka – hembygd/
kyrkvisning

religionsundervisning
När ni läser om kristendomen
och om kyrkans roll, välkommen
att ringa oss. Vi medverkar vid
lektioner, ordnar studiebesök,
ordnar frågestund kring elevernas
frågor. Vi berättar hur det är att
arbeta i kyrkan, vad vi gör. Hur
uppstod kristendomen? Vad tror
kristna på idag? Kontakta oss
med era önskemål så försöker vi
ordna det.

När klassen läser om Hässelby
och de gör studiebesök i området.
Passa då på att komma till oss!
Våra kyrkor rymmer mycket av
Hässelbys historia.
Plats: Hässelby Villastads kyrka
eller Hässelby Strands kyrka

orgeln – instrumentens
drottning

Välkomna att lyssna till ett fantastiskt och maffigt instrument
som spelas med både händer och
fötter. I en upplevelse för både
öron och ögon visar vi kyrkans
orgel, spelar och svarar på frågor.
Cirka 40 min. Kontakta organist:
Karin Krigsman Järnskoog, tel:
505 99 237.

Plats: klassrummet eller hos oss.

kris och katastrof - när
livet gör ont
När det ofattbara drabbar en elev,
klassen eller personalen. Vi står
till förfogande som ett stöd och
som en resurs. Vi är med i stadsdelsförvaltningens krisgrupp och
har lång erfarenhet av krisarbete.
Plats: beroende av aktuellt behov.

Plats: Hässelby Strands kyrka
eller Hässelby Villastads kyrka.
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ÅK 3-6
psalmprojekt –årskurs
2-3
Psalmboken är en ovärderlig
kulturskatt, spännande att lära
känna.
I samarbete med våra kyrkomusiker hittar vi sångglädjen i både
gamla och nya psalmer.
Projektet avslutas med en konsert
tillsammans med hela lågstadiet.
Man kan också följa upp med en
eftermiddags- eller kvällskonsert
dit föräldrarna bjuds in.
Plats: skolan och kyrkan.

orgeln – instrumentens
drottning

Välkomna att lyssna till ett fantastiskt och maffigt instrument
som spelas med både händer och
fötter. I en upplevelse för både
öron och ögon visar vi kyrkans
orgel, spelar och svarar på frågor.
Cirka 40 min. Kontakta organist:
Karin Krigsman Järnskoog, tel:
505 99 237.
Plats: Hässelby Strands kyrka och
Hässelby Villastads kyrka
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ÅK 4

ÅK 4-5

bibeläventyret –gamla
testamentet

bibeläventyret – nya
testamentet

Kan du tänka dig att rappa 10
Guds bud? I bibeläventyret tar vi
oss igenom Gamla Testamentets
böcker. Vi bygger en karta i klassrummet över de länder där berättelserna utspelade sig.

Förutsätter att klassen haft bibeläventyret ”Gamla testamentet”.
Vi fortsätter med att berätta om
Jesus liv och verk samt om de
första kristna. Två 90-minuters
lektioner.
Plats: ert klassrum.

Med det muntliga berättandet,
rörelser, ramsor, bilder och musik
lär sig barnen berättelserna. De
känner igen Josef i brunnen, prinsen av Egypten, och många andra
som finns i vår kulturskatt, i musiken och konsten inte minst.
Tre 90-minuters lektioner.
Plats: ert klassrum.
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ÅK 3-6
traditioner – är viktiga!
årskurs 5-6
Traditioner berikar våra liv och
tillhör vår kulturskatt. Med vårt
mångkulturella samhälle idag tillförs vi många nya traditioner men
också de som vi tror är ursvenska
har ofta ett annat ursprung.
De flesta av våra traditioner och
festdagar är sprungna ur kyrkans
liv och historia, men också andra
profana (icke kyrkliga) traditioner
har viktiga budskap att föra vidare.
Allhelgona och Halloween:
vi träffas på griftegården.
Advent och jul: vi kommer till
er i skolan.
Fasta och påsk: vi träffas i Hässelby
strands kyrka. Specialinbjudan
kommer.

livskunskap

Mycket av innehållet hämtar vi
från praktiska etikmaterial anpassat efter nivå och grupp. Antal
lektioner kommer vi överens om
med dig.
Plats: vi träffas i klassrummet.

begravning – Årskurs 4
Döden är inte längre en naturlig
del av livet. Därför kan en begravning ofta upplevas skrämmande och många barn skapar
egna fantasier. För att motverka
det visar vi eleverna hur en begravning går till.
Barnen får också se och upptäcka
en riktig kista. Efteråt pratar vi
om döden och livet. Du som lärare
får ett brev till föräldrarna som
förklarar vad barnen är med om.
Vi medverkar gärna på ert föräldramöte och berättar mer.
Plats: Hässelby Strands kyrka.

Bästa sättet att få en kompis är
att själv vara en. Att våga ta egna
beslut och känna att man inte är
ensam om problem. Vi samtalar,
diskuterar och har övningar kring
samarbete, kamratskap och relationer.
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Religionsundervisning
När ni läser om kristendomen
och om kyrkans roll, välkommen
att ringa oss. Vi medverkar vid
lektioner, ordnar studiebesök,
ordnar frågestund kring elevernas
frågor.
Vi berättar hur det är att arbeta
i kyrkan och vad vi gör. Hur
uppstod kristendomen? Vad tror
kristna på idag? Kontakta oss
så kan vi prata om era speciella
önskemål.
Plats: Klassrummet eller hos oss.

Kris och katastrof när livet gör ont
När det ofattbara drabbar en elev,
klassen eller personalen. Vi står
till förfogande som ett stöd och
som en resurs.Vi är med i stadsdelsförvaltningens krisgrupp och
har lång erfarenhet av krisarbete.
Plats: beroende av aktuellt behov.

Kyrkohistorisk vandring
Årskurs 5-6
Eleverna får möta viktiga personer
i vår kyrkas historia som på ett
eller annat sätt påverkat vårt samhälle, tro och kyrkans inriktning.
Paulus, Ansgar, Luther m.fl berättar vad som hände med kyrkan
under deras tid. Från år 33 till
idag.
Plats: Hässelby Villastads
församlingshus.
11

ÅK 7-9
orgeln – instrumentens
drottning
Välkomna att lyssna till ett fantastiskt och maffigt instrument
som spelas med både händer och
fötter. I en upplevelse för både
öron och ögon visar vi kyrkans
orgel, spelar och svarar på frågor.
Cirka 40 min. Kontakta organist:
Karin Krigsman Järnskoog, tel:
505 99 237.
Plats: Hässelby Strands kyrka
Hässelby Villastads kyrka

psalm – musikhistoria
Våra psalmer är en kulturskatt
att värna om: rötter bakåt i tiden
i svensk tradition, som idag tillsammans med andra länders
tonspråk och rytmer bildar en
mångfald. Kyrkomusik – är det en
speciell sorts musik? Vi samtalar
och berättar.
Plats: Hässelby Villastads kyrka.

profana (icke kristna) traditioner
har viktiga budskap att föra vidare.
Plats: Allhelgona och Halloween
träffas vi på griftegården.
Adent och jul: hos er i skolan.
Fasta/Påsk: Hässelby strands kyrka.
Specialinbjudan kommer.

Livskunskap– åk 7
Bästa sättet att få en kompis är
att själv vara en. Att våga ta egna
beslut och känna att man inte är
ensam om problem. Vi samtalar,
diskuterar och har övningar kring
samarbete, kamratskap och relationer. Mycket av innehållet hämtar vi från praktiska etikmaterial
anpassat efter nivå och grupp.
Plats: klassrummet. Antal lektioner
kommer vi överens om med dig.

Relationer – åk 8 och 9

Traditioner – är viktiga!
Traditioner berikar våra liv och
tillhör vår kulturskatt. Med vårt
mångkulturella samhälle idag tillförs vi många nya traditioner,
men också de vi tror är ursvenska
har ofta ett annat ursprung. De
flesta av våra traditioner och festdagar är sprungna ur kyrkans liv
och historia men också andra

Vi tittar på film och utifrån den
diskuterar vi med ungdomarna
om relationer, föräldrar, kärlek
och sex.
Plats: Hässelby Strands församlingshus
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Kris och katastrof – när
livet gör ont
När det ofattbara drabbar en
elev, klassen eller personalen. Vi
står till förfogande som ett stöd
och som en resurs.Vi är med i stadsdelsförvaltningens krisgrupp och
har lång erfarenhet av krisarbete.
Plats: beroende av aktuellt behov.

lathund till de kyrkliga
handlingarna årskurs
7-8

livet och döden i olika
religioner – årskurs 8-9

Plats: klassrummet eller hos oss.

Dop, konfirmation, vigsel, begravning, nattvard. Livets alla
olika skeden har en egen rit i kyrkan. Dessa riter har haft stor betydelse i samhället, både i yrkeslivet och privatlivet. Vi berättar
mer om hur och varför.

religionsundervisning
årskurs 7

Plats: Hässelby Villastads församlingshus eller Hässelby strands
församlingshus.

Vi hyr in en guide från någon av
de stora världsreligionerna som
jämför de olika religionernas sätt
att se på livet och döden.

När ni läser om kristendomen
och om kyrkans roll, välkommen
att ringa oss. Vi medverkar vid
lektioner, ordnar studiebesök,
ordnar frågestund kring elevernas
frågor. Vi berättar hur det är att
arbeta i kyrkan och vad vi gör.
Hur uppstod kristendomen? Vad
tror kristna på idag? Kontakta
oss med era önskemål så försöker
vi ordna det.
Plats: klassrummet eller hos oss.
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Till flera av programpunkterna
skickar vi specialinbjudan
under terminen, men ta gärna
kontakt med oss direkt.
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KONTAKT/ANMÄLAN
Om ni önskar så kommer vi gärna och informerar om
Skolkyrkan eller någon specifik del av verksamheten,
kanske på föräldramöten eller andra lämpliga tillfällen.
Anmälan och frågor
Maria Liljewall, församlingspedagog
Telefon: 08-505 992 41
E-mail: maria.liljewall@svenskakyrkan.se
Övriga medarbetare i Skolkyrkans verksamhet
Mats Pyhäjärvi, pedagog
Mona Ehntorp, organist
Karin Krigsman Järnskoog,organist
Emelie Wägmark, präst
Sociala medier

www.svenskakyrkan.se/hasselby
www.facebook.com/svenskakyrkanhasselby
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