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Pinse - Helligånd, fødselsdag, en stor opgave

Beskrivelse
HJEMME
Hjemme hører eleverne fortællingen om Kristi Himmelfart og Pinseunderet.
UDE
I kirken hører de igen fortællingen om de bange og rådvilde disciple, der følte sig forladt af Jesus og
overvældet af den store opgave, han havde givet dem: at gå ud i verden og fortsætte fortællingerne og døbe
folk. Heldigvis sendte han hjælp til dem: Helligånden.
Men hvad I alverden er Helligånd? Vi eksperimenterer lidt med luft, og vi prøver sådan for alvor at se og
forstå hinanden i legene ”Gæt & grimasser” og ”Kluddermor”.
Pinsen kaldes også kirkens fødselsdag, og når eleverne har forsøgt at bygge en kirke af ”levende stene”, så
fejrer vi det med sang, flag og flødeboller.

HJEMME
Hjemme igen er der forslag til kreativ efterbehandling af forløbet.

Formål
Pinsen - den lidt ukendte højtid
Pinsen er en højtid de færreste er vant til at markerer. Og hvad er det nu lige, den handler om? Det bliver
eleverne klogere på i dette forløb, hvor vi kommer rundt om pinsen på forskellige måder.
Sted
Skive Kirke
Reberbanen 19
7800 Skive
Gem som PDF

Praktisk information
Udbyder
Skive Kirke
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
1. - 3. klasse
Periode
Hele året
Yderligere oplysninger til periode
Omkring Pinse.
Dette forløb er gratis.
Emneområde
Kulturhistorie og tro
Fag
Kristendom

Kontakt udbyder
Skive Kirke
Reberbanen 19
7800 Skive

Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send message to Skive Kirke
Message form
Navn *
Angiv dit fulde navn

Email *
Angiv din email adresse

Besked *

Angiv din besked. Hvis du vil booke et forløb, så angiv venligst så mange informationer som muligt - f.eks. skole eller
institution, klassetrin eller alder, antal børn, forslag til dato, dit tlf. nr. og andre informationer, der kan være gavnlige for
udbyderen.

Indsend

