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Fadervor? 

Barnedåb  e l l e r  voksendåb?

I Bibelen og den kristne tradition omtales Gud med 
maskuline pronominer, men hvad er baggrunden for 
det? Og giver det overhovedet mening at tale om køn 
i forbindelse med Gud? 
Forløbet introducerer eleverne til forskellige positio-
ner i den teologiske debat om gudsbilleder og køn. 
På en ekskursion til en kirke i lokalområdet sættes der fokus på, hvilke forestillinger 
om Gud og køn der findes blandt præster i den danske folkekirke i dag.   Tidspunkt: 
August-december 2021.

Kom med ind i præstens prædikenværksted! Eleverne læser og fortol-
ker bibelteksten til en udvalgt søndag i kirkeåret og følger – i dialog 
med præsten – prædikenens vej fra de indledende ideer til søndags-
gudstjenesten. 
Klassen mødes med præsten til en dialog om mulige fortolkninger 
af teksten, og eleverne får efterfølgende mulighed for at læse andre 
prædikener over samme tekst.  Som et supplement til forløbet kan ele-
verne deltage i den gudstjeneste, hvor præsten holder sin prædiken.  

 Tidspunkt: Hele skoleåret                            
 

Hvad er frelse, hvem bliver frelst – og er begrebet vigtigt for moderne mennesker? 
I dette komparative forløb arbejder eleverne med, hvad frelse betyder i kristendom, 
islam og buddhisme i dag. 
Til forløbet hører film med præster og imamer, der fortæller om deres forståelse af 

paradis og helvede, frelse og for-
tabelse. Eleverne inviteres også på 
ekskursion til en kirke, hvor en præst 
fra folkekirken og en buddhistisk 
nonne fortæller, hvordan de ser på 
begrebet frelse.  Tidspunkt: Forår 
2022                            
 

Er kristendommens dåb et velkomstritual for små børn - eller snarere 
en voksens reflekterede bekræftelse af sin tro? På en ekskursion til 
Baptistkirken i Herlev får I mulighed for at arbejde med et kompara-
tivt blik på dåben og dens betydning i forskellige kristne retninger. 
På ekskursionen fortæller en præst fra henholdsvis Baptistkirken 
og folkekirken om dåbsritualerne og deres trosmæssige baggrund. 
Ekskursionen lægger op til refleksion over, hvilke muligheder og 
begrænsninger de to ritualer har   Tidspunkt: Hele skoleåret

WEBSITE MED KILDETEKSTER, KUNSTVÆRKER OG BIBELTEKSTER + EKSKURSION

EKSKURSION OG EVT. GUDSTJENESTE

Som præs t en  præd iker

Fre l s e  –  ve j e  t i l  pa rad i s  og  he lvede?

WEBSITE MED FORSLAG TIL UNDERVISNINGSFORLØB + EKSKURSION

FILM MED PRÆSTER OG IMAMER + EKSKURSION



Folkekirkens Skolet jeneste i  Gladsaxe og Herlev t i lbyder  
undervisningsmateriale og ekskursioner for gymnasiet/hf. 

Vores t i lbud retter s ig primært mod rel igionsfaget. 
Forløbene inviterer eleverne ud af klasserummet, hvor de møder 

den levende rel igion og får mul ighed for at sætte deres viden  
fra undervisningen i  spi l .  Hensigten med forløbene er,  at  

eleverne får nye perspektiver på rel igion og dens betydning  
for mennesker,  kultur og samfund. 

–––

Vi t i lbyder også for løb, hvor et tema belyses tværfagl igt,  
fx i  en samtale mel lem en præst og en kunstner. 

Har du en ide el ler særl igt ønske t i l  en ekskursion el ler et  
undervisningsforløb, er du alt id velkommen t i l  at  kontakte os.   

Læs mere på fsgh.dk eller kontakt os på
27575667 eller methem@gladsaxe.dk


