Kirkeskoleforløbet er inddelt således, at hver klasse når at modtage
undervisning i Domkirken 5 gange og i Trinitatis Kirke 5 gange.
Hver gang følges klasserne mellem skole og kirke af faglærerne.
Seminarieskolens klasser undervises tirsdage fra kl. 12.45 – 13.55
Gymnasieskolens klasser undervises onsdage fra kl 12.20 til 13.35
i de ugenumre, der er anført i folderen.

Yderligere information om kirkeskolen kan fås hos:
Kresten Dahl (Trinitatis Kirke)
Stine Munch (Vor Frue Kirke)

Med venlig hilsen
Trinitatis Kirke
og
Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke
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Året rundt i kirken
Kirkeskole
2017-2018

2017 - Uge 38
Temaer: Kirkeåret, Høsttid
Historier: Verdens Skabelse
Salmer: Op, al den ting, som Gud
har gjort, Guds menighed, syng
for vor skaber i løn, Nu falmer
skoven, Til himlene rækker

Uge 46

Uge 41

Uge 44

Temaer: Gudstjenesten, Kirkerummet
Historier: Jesus i Nazarets synagoge,
Tempelrensningen
Salmer: Den signede dag med fryd vi
ser. Vi kommer til din kirke, Gud.

Temaer: Allehelgen, død, evigt liv

Temaer: Dåb
Historier: Jonas i hvalfiskens bug,
Dåbsbefalingen
Salmer: Nu titte til hinanden de favre
blomster små, Vi kommer til din kirke,
Gud, Sov sødt, barnlille.

Historier: Jesu Opstandelse
Salmer: Nu falmer skoven, Se, nu stiger
solen af havets skød, Dejlig er jorden,
Den signede dag.

Uge 49
Temaer: Advent, jul, forventning,
opfyldelse
Historier: Jesu fødsel (Juleevangeliet)
Salmer: Vær velkommen, Herrens år,
Det første lys er ordet talt af Gud, Barn
Jesus i en krybbe lå, En rose så jeg
skyde.

Uge 16
Temaer: Bededag, bøn
Historier: Fadervor, Bjergprædikenen
Salmer: Herre, gør mit liv til bøn, Sov
sødt, barnlille, Du satte dig selv i de
nederstes sted

2018 - Uge 3
Temaer: Helligtrekonger, lyset
Historier: De vise mænd, Barnemordet
i Betlehem

Salmer: Dejlig er den himmel blå, I
østen stiger solen, Himlene, Herre,
fortælle din ære

Uge 20
Temaer: Pinse, Helligånd, treenighed
Historier: Menneskets skabelse,
Babelstårnet, Pinsedagen
Salmer: I al sin glans nu stråler solen,
Herre, gør mit liv til bøn, Guds
menighed syng for vor skaber i løn

Uge 12
Uge 9
Temaer: Faste, brød til verden,
Historier: Jesu fristelse i ørkenen,
Mannaunderet og bespisningsunderet
Salmer: Til himlene rækker, Hil dig,
frelser og forsoner, Du satte dig selv i
de nederstes sted

Temaer: Påske, nadver,
Historier: Fra palmesøndag til
påskedag
Salmer: Hil dig, Frelser og Forsoner, Nu
ringer alle klokker mod sky, Krist stod
op af døde

Vi glæder os igen i år til at undervise i, hvad en kirke er. Undervisningen i år
har vi valgt at kalde ”Året rundt i kirken”. En kirke er et kredsløb, en
organisme, som lever i livets og årets rytme. Det vil vi gerne vise. Vi har for
overblikkets skyld inddelt forløbet i nogle kategorier, så man foruden de
tørre facts om kirkernes virke vil stifte bekendtskab med nogle kirkelige
hovedtekster og ikke mindst nogle af de kendteste og mest brugte salmer,
som vi vil synge sammen - alt dette med hjælp fra de mennesker, der laver
kirke hver eneste dag året rundt - præster, kirketjenere, organister,
kordegne, sangere og kirke-og kulturmedarbejdere.

