Folkekirken og de små børn
Religionspædagogisk dag for præster, kirke- og kulturmedarbejdere,
og andre, der arbejder med småbørn i kirken
VELKOMMEN
”Lad de små børn komme til mig” sagde Jesus, og i folkekirken har vi en god og rig tradition for at arbejde med netop
de små børn. Men sommetider er der behov for at standse
op og se på, hvad det egentlig er, vi laver. Giver det mening? Virker det? Hvad får de ud af det? Hvorfor dur det, vi
lavede for 10 år siden pludselig ikke mere?
Religionspædagogisk Udvalg indbyder nu til en kursusdag
om ”Folkekirken og de små børn”, hvor vi dels tager fat i et
teoretisk grundlag for vores arbejde, dels skal møde tre
konkrete bud på kirkelige aktiviteter for vuggestue-/
dagplejebørn, børnehavebørn og småbørnsfamilier.
På udvalgets vegne, Tove Kallehave Brogaard

1) Lektor ved Folkekirkens
Uddannelses– og videnscenter Lars Nymark Heilesen
Hvordan oplever, erfarer og forstår førskolebørn verden – og
hvad kan vi bruge den indsigt til i
kirkens udspil til familier, dagplejere, vuggestuer og børnehaver?

2) Kirke– og kulturmedarbejder v. Aaby Inge Lise
Reiche Hvordan kan man bygge
en liturgi op, hvor børnene lærer
kirken at kende som et rart gudstjenesterum, der tager højde for små
børns sproglige og motoriske udvikling? Hvilke bibelhistorier veksles
der mellem i den toårs-plan, som er
det tidsspænd, et barn typisk er i
dagpleje hhv. vuggestue? Og hvilke
fortællegreb kan det være smart at benytte sig af? Jeg vil give et
eksempel på, hvordan kirkelegestuen tilrettelægges i Aaby kirke.

3) Organist v. Sebber, bislev
og Ejdrup kirker Carsten Ullits Mortensen
I 2017 tog jeg en fagpakke i
”Musik i kirken for 0-6 årige”. Uddannelsen har givet mig et godt praktisk fundament, til
selv at lave børnehold med ”Sang, Spil og bevægelse” i
de 3 landsbykirker, hvor jeg er organist. Jeg tilbyder holdforløb i kirken til sognenes børnehaver, med særligt fokus
på de 4-5 årige. I dette arbejde har jeg fået interesse for
at udvikle og inkludere bibelfortælling og bibelleg – så
børnene i løbet af en sæson også præsenteres for nogle
af bibelens fortællinger, på en legende og nænsom måde. På dagen vil jeg præsentere et musikalsk forløb, og
en bibelleg, som det foregår i ”real-life”.

4) Organist v. Vejgaard
kirke Laila Høgild
Laila Høgild Nielsen arbejder
med at fortælle bibelhistorier
helt på børnenes præmisser.
Både gennem børneforestillinger og børnegudstjenester.
Laila vil fortælle om hvilke
tanker der er bag Vejgaard kirkes måde at lave Kirke i Børnehøjde på. Og viser eksempler på hvordan
de formidler bibelhistorier for børnefamilier.
Laila har mange års praktisk erfaring med undervisning af børn. Og den teoretiske erfaring kommer fra
en kandidat i børnemusik fra konservatoriet.

PROGRAM
10.00 Ankomst m. kaffe, the og rundstykker
10.20 Førskolebørn -psykologisk og pædagogisk 1)
11.50 Kirkelegestue –for dagpleje- og vuggestuebørn 2)
12.30 Frokost
13.15 Børnehavebørn i kirken 3)

PRAKTISK

13.45 Pause

TIDSPUNKT

Tirsdag 5. november kl. 10 -15.15

13.50 Småbørnsfamilier i kirken 4)

STED

Gug sognegård, Nøhr Sørensens Vej 7, 9210 Aalborg

14.50 Afrunding

PRIS

Dagen er gratis

15.00 Tak for i dag
TILMELDING Senest 29. oktober til religionspædagogisk stiftskonsulent Anna Døssing Gundertoft (adje@km.dk)

