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 Kære lærere 

Velkommen til et nyt skoleår. Og tak for det 
første! Vi er i skoletjenesten blevet godt mod-
taget overalt i de to kommuner, og vi har i 18-
19 haft gode oplevelser med massevis af børn, 
der prøvede kræfter med vand, brevskrivning 
og pilgrimsvandring, eller som dykkede ned i 
begreberne sorg og livsmod. 

I år udbyder vi 7 nye undervisnings-projekter 
der dækker alle klassetrin og som vi håber, 
I vil have lyst til at tilmelde jer. Tag de store 
klasser med på rejse i et dystopisk univers og 
lad dem formulere deres fremtidshåb. Lad 
mellemtrinnet prøve kræfter med blæk, papir 
og brevskrivning og lad indskolingen opføre 
pingvin-dramaet ”Ved Arken klokke otte”. Vores 
projekter er altid tværfaglige, så vi håber, I kan 
drage nytte af at trække på timer og kolleger 
fra forskellige fag. 

Et projekt består altid af en grundig lærervej-
ledning med forslag til undervisningsaktivi-
teter, elevopgaver og baggrundsmateriale til 
læreren. Derudover følger ofte elevmaterialer, 
gratis workshops og kreative elevaktiviteter. I år 
tilbyder vi også fem spændende lærerkurser, 
hvor I som lærere kan få lidt faglig forkælelse, 
foredrag og inspiration til jeres arbejde med 
projekterne. 
 
Alle vore projekter har til hensigt gennem 
skole-kirkesamarbejdet at bidrage til elevernes 
indsigt i livets store spørgsmål og deres forstå-
else for kristendommen og dens perspektiver i 
det danske samfund i dag. Vi ønsker at tilbyde 
jer og jeres elever oplevelser og fordybelse 
igennem æstetiske læreprocesser, drama, di-

gitale portaler, musik, læsning, lytning, kreativ 
udfoldelse, refleksion og dialog med kunst 
i mange former. Til nogle af projekterne vil 
også høre et tilbud om møde med den lokale 
præst, sognekirken og dens ansatte. 
 
Samarbejdet mellem kirke og skole foregår på 
skolens præmisser, så undervisningsforløbene 
er ikke-forkyndende, rettet til alle elever uanset 
kulturel eller religiøs baggrund og er tænkt og 
udarbejdet direkte ind i folkeskolens formåls-
paragraf og fagenes læreplaner. 

Tilmelding til projekterne og lærerkurserne sker 
på vores hjemmeside www.midtiverden.dk. 
  
Med ønsket om et rigtigt godt skoleår 19/20 og 
god fornøjelse med projekterne! 

 
 
Dagmar Holm Grønlykke
Pædagogisk konsulent 
Folkekirkens Skoletjeneste i
Ballerup-Furesø
 
23991520 / dagmar@midtiverden.dk 
www.midtiverden.dk
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JULEKALENDEREN
Fuglen og muslingen

VED ARKEN KL. OTTE
– en ny fortælling om Noas Ark

NÅR NATUREN KALDER
– naturlængsel i romantikken og i dag

MENNESKESYN
Pop-up-arrangement

GÅR DET HELE AF HELVEDE TIL?
- et projekt om frygt og håb

BØN OG FØDDER
– et pilgrimsforløb for de små

RELIGIONERNES DAG
Himmel og helvede

1 2 3

9

AT HAVE NOGET PÅ HJERTE
- breve i bibelen og  
mellem mennesker

5 6

7 1312

8

FRISTELSER, FARER OG FALDGRUBER
- på rejse gennem Odysséen  og Bibelen

4
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Et sted i verden, hvor der kun er sne og is 
og is og sne og sne og is, står tre pingvi-
ner og skændes om, hvem Gud er. 
Han er stor og mægtig, men desværre 
usynlig, siger to af pingvinerne. Den tred-
je pingvin er uenig: Hvis han er usynlig, 
kan man overhovedet ikke vide, om han 
findes! Så begynder det at regne kraftigt, 
og en stresset due lander uelegant med 
billetter til Noas Ark. Men der er et pro-
blem: Der er kun to billetter... 

Dette er starten på et eventyr, der er en 
prisbelønnet, moderne version af histori-
en om Noas Ark. 

Bogen handler om store, filosofiske 
spørgsmål, som de fleste børn før eller 
siden falder over. Undervisningsmateria-
let knytter sig til Ulrich Hubs lille fortæl-
ling, og eleverne kommer her bl.a. til at 
arbejde med dialogisk læsning, filoso-
fiske samtaler om etiske dilemmaer og 
læseteater. Der lægges endvidere op til 
at inddrage billedkunstfaget i forskellige 
kreative aktiviteter. 

Som afslutning på projektet kan man 
spille de i alt 9 læseteaterscener for et 
publikum. Hertil har vi i fået lavet  kostu-
mer, som man kan låne af skoletjenesten. 
Det er muligt at booke en kostumekasse 
til låns en uge.

MÅLGRUPPE: 1.-3. klasse
FAG: Dansk,  

kristendomskundskab, billedkunst
LEKTIONER: 10

PERIODE:  September-december 2019
TILMELDING: midtiverden.dk

FORLØBET RUMMER: 
Et eksemplar af bogen Ved Arken klokken 

otte + Lærervejledning og elevhæfter + 
Tilbud om lån af kostumekasse +  

Tilbud om besøg i den lokale kirke

Husk at bestille 
kostumekasse 

+
Husk at tilmelde 

jer kirkebesøg

OBS
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 MÅLGRUPPE: 0.-3. klasse
FAG: Dansk,  

kristendomskundskab, historie
LEKTIONER: ½ time hver dag i december

PERIODE:  December 2019
TILMELDING: midtiverden.dk

FORLØBET RUMMER: 
Lærervejledning med fortælling +  

Historisk baggrundsmateriale +  
Aktivitets-forslag + Landkort

I denne julekalender-fortælling tages 
de små klasser med på et lokalhistorisk 
eventyr rundt i hele Ballerup og Furesø 
kommune. De skal møde adelige rus-
siske flygtninge, den hellige Sankt Ib, 
den romantiske digter, Christian, pilo-
terne fra 2. Verdenskrig, der blev skudt 
ned, kong Valdemars hofnar, Klaus Nar, 
og mange andre.

Gennem 14 kapitler – et til hver skole-
dag – kommer eleverne rundt i hele 
lokalområdet og får alle de gode 
historier om mennesker og steder, der 
gør Ballerup og Furesø til de skønne 
lokalområder, de er. Hver dag med-
følger historisk fakta-materiale, som 
læreren kan undervise i, ligesom I får 
et landkort, I kan hænge op og lade 
børnene følge rejsen rundt i området. 
Der vil også være undervisningsaktivi-
teter eller lege knyttet til hver ”låge” i 
kalenderen. 

En halv times lokalhistorisk julehygge 
til alle indskolingsklasser i Ballerup- 
Furesø om dagen, hele december.



MÅLGRUPPE: 0.-4. klasse
FAG: Dansk, historie, 

kristendomskundskab, idræt 
LEKTIONER: 2 lektioner hjemme, 
pilgrimstur: heldagsarrangement,  

1 lektion hjemme til opsamling
PERIODE:  Maj-juni 2020

TILMELDING: midtiverden.dk

FORLØBET RUMMER: 
Lærervejledning med tekster + Materiale 
og aktivitets-forslag + 1 heldagstur med 

pilgrimsvandring og kirkebesøg
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Tag eleverne med på en undersøgelse 
af, hvorfor mennesket i tusindvis af år har 
vandret til hellige steder. Hvorfor mener 
man, at ondt i fødderne kan gøre godt i 
sjælen? Gennem eksempler fra kristen-
dommen kommer I tæt på den vandren-
de praksis, får rørt jer og set nye sider af 
jeres lokale natur.

I forberedelsen møder I en adelsdame, 
en bondekone og en munk fra middel-
alderen på pilgrimstur. I kirken møder 
I præsten, der fortæller om kalkmale-
rier og det religiøse i at vandre. Til sidst 
møder I nogle ægte pilgrimme, der vil 
fortælle om, hvorfor netop han eller hun 
tog på pilgrimsfærd. 

Som afslutning leger vi historiske lege og 
fejrer, at vi har gennemført pilgrimsrejsen.

Husk madpakker
på pilgrimsvandringen

OBS



Farlige havuhyrer, skønne troldkvinder 
og kykloper hører til de ting, Odysseus 
kæmper med og fristes af. Jesus fristes 
ultimativt af djævelen i ørkenen, og fri-
stelse opfattes i kristendommen som en 
uundgåelig del af menneskelivet. For-
tællingen om Odysseus’ hjemfærd efter 
krigen i Troja hører sammen med Bibe-
len til blandt hovedværkerne i europæisk 
kultur. Begge værker har præget vores 
forestillinger om det gode liv – herunder 
hvad man bør og ikke bør lade sig friste af.

Med afsæt i Det lille Turneteaters forestil-
ling Odysseus, som deltagende klasser 
inviteres til at se, skal eleverne arbejde 
med en udfoldelse af forskellige fristelser 
og deres konsekvenser, som de kommer 
til udtryk og håndteres i Odysseen og i et 
udvalg af bibelske fortællinger. 

Sidst i projektet skal eleverne bygge en 
bro til fristelser og faldgruber i deres 
egen nutid bl.a. gennem arbejde med 
nyere litteratur og dramaøvelser.

MÅLGRUPPE: 4.-7. klasse
FAG: Dansk, kristendomskundskab, 

historie og billedkunst
LEKTIONER: 10

PERIODE: August-november 2019
TILMELDING: midtiverden.dk

FORLØBET RUMMER: 
Lærervejledning + Oplæsningshæfte + 

Elevhæfter + Hjemmeside +  
Tilbud om teaterforestilling
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TEATERFORESTILLINGER:

Stavnsholt Kirke: 
FREDAG D. 20. SEPT. KL. 10-11:30
Værløse Kirke: 
MANDAG D. 23. SEPT. KL. 10-11:30
Skovlunde Kirke: 
TIRSDAG D. 24. SEPT. KL. 10-11:30

OBS! Der er kun plads til 4-5 klasser pr. 
forestilling. 

Der gælder først-til-mølle-princippet, så 
skynd dig at tilmelde din klasse til den 
forestilling, der passer jer. 

Teatertilmelding  
på midtiverden.dk

- 
først til mølle

Tilhørende
lærerkursus

OBS

8
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MÅLGRUPPE: 5.-8. klasse 
FAG: Dansk, Kristendomskundskab

LEKTIONER: 8-10 
PERIODE: januar-april 2020 

TILMELDING: midtiverden.dk

FORLØBET RUMMER: 
Lærervejledning +  

Brevskriverværksted for eleverne +  
Tilbud om lærerkursus

 Lækker 
materialekasse 

medfølger

Tilhørende
lærerkursus OBS

9

Vi lever i en tid, hvor kommunikationen 
går stærkt og hvor eleverne -også på 
mellemtrinnet- er hurtige på tasterne. De 
sms’er og chatter på livet løs. Forløbet her 
vil gerne tage dem med ind i brevets ver-
den. Den langsomme kommunikations-
form, hvor man skal tænke inden man 
skriver og ikke bare kan trykke på delete.  

Eleverne skal gennem læsning af udvalg-
te Paulus-breve møde historien om Sau-
lus, hans omvendelse, hans rejser, hans 
mission og hans breve. Udtrykskraften 
skal give genklang i et udvalg af andre 
brevskrivere, kendte som ukendte; forfat-
teren, skyttegravssoldaten, barnebarnet, 
flygtningen. 

Forløbet vil føre eleverne gennem bre-
vets kulturhistorie; Berømte breve skal 
læse og analyseres –svære ord forklares. 
Hvordan kom breve frem? Hvad med de 
breve, der aldrig kom frem? Eleverne skal 
i brevskriverværksted og skrive ”rolle-bre-
ve”, hvor de skal forestille sig forskellige 
afsendere, modtagere og situationer. Og 
i brev-workshoppen skal de selvfølgelig 
opleve det taktile: duften af papir, blæk 
på fingrene, stemplet i lakken. 

Projektets formål er – med afsæt i Paulus 
som central skikkelse i kristendommens 
kulturhistorie og en rejse i brevskriver-
nes univers – at ruste eleverne til selv at 
beherske brevformen, sanseligt-moto-
risk såvel som erkendelsesmæssigt. At 
hjælpe dem ned i et reflekterende gear, 
der ruster dem til at ”samle sig selv op” 
gennem sproget og række ud mod med-
mennesket gennem brevets langsomme 
gave.  
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”Girl Reading a Letter in an Interiour” 
af Peter Vilhelm Ilsted (1861-1933)  

Credit: PrivateCollectionPhoto
copyright Connaught Brown, 
London/Bridgeman Images.
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6 MÅLGRUPPE: 7.-9. klasse

FAG: Kristendom, dansk
LEKTIONER: 10-14

PERIODE: August-november 2019
TILMELDING: midtiverden.dk

FORLØBET RUMMER: 
Novelle + Brætspil + Kirkebesøg + 

Adgang til hjemmeside m. digitalt 
bibliotek + Lærerkursus
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Projektet er både dansk- og kristen-
domsfagligt og inviterer til en refleksion 
over frygten og håbets betydning for den 
måde, mennesker lever deres liv på. Der-
for går begrebsparret håb og frygt hånd 
i hånd i projektet, hvor eleverne skal 
arbejde med såvel dystopier og utopier 
som forestillinger om paradis og helvede 
i kristendom og islam – fortællinger der 
siger noget om, hvad mennesker har 
frygtet og håbet før og nu. 

I projektet arbejder eleverne med: 

1.  Ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen 
2.  Brætspil med etiske dilemmaer
3.  Digitalt bibliotek med dystopier, utopi-

er, helvede og paradisforestillinger før 
og nu 

4.  Kirkebesøg
5.  Kreativt produkt om håb og frygt 

Går det hele ad helvede til? Er der over-
hovedet nogen, der tør håbe på noget? 
Eller går det ligefrem bedre end nogen-
sinde før? 

Spørgsmål som disse danner udgangs-
punkt for dette landsdækkende projekt, 
der zoomer ind på den frygt for frem-
tiden, der synes allestedsnærværende 
både i nyheder, film, litteratur og sam-
fund. Dystopierne er over os, og de er 
både skræmmende og fascinerede, men 
hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt?

Landsprojekt  
2019OBS

 To lærerkurser  
om emnet 

1310
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ber til analyse af både teksterne og dén 
del af tilværelsens religiøse dimension, vi 
kalder ’ånd’.

Ét af projektets gennemgående spørgs-
mål er: Hvad er ånd? Findes den overho-
vedet? Og i så fald hvor? Har vi ukritisk 
overtaget romantikernes syn på naturen, 
når vi dyrker de ekstreme naturoplevel-
ser eller bruger naturen som terapeutisk 
eller rekreativt rum? Eller har vi glemt 
naturlængslen i vores jagt på andre ting? 

Eleverne skal med afsæt i danske, uni-
versalromantiske hovedtekster prøve at 
definere begrebet ånd og perspektivere 
det til deres eget liv. 

For 200 år siden gik kunstneriske sjæle 
rundt og ledte efter ånden. De var blevet 
trætte af oplysningstidens rationalisme 
og ville gerne finde alt det, man ikke 
kunne se eller måle. Det guddommelige, 
ånden, dét, der binder alting sammen. 
Dét fandt de i naturen. De formidlede 
den gennem malerkunsten, musikken og 
litteraturen. Alting i universet hang sam-
men, sagde de. Alt er besjælet med den 
samme ånd. Denne indsigt førte nogle 
af den mest syrede og smukke litteratur 
med sig, som er en fast del af elevernes 
læsning i dansk i overbygningen. Men at 
åbne romantikkens tekst og tanke kræ-
ver nogle værktøjer.

Tilhørende
lærerkursus

MÅLGRUPPE: 7.-10 klasse
FAG: Dansk, Kristendomskundskab

LEKTIONER: 8
PERIODE:   

Januar-april 2020
TILMELDING: midtiverden.dk

FORLØBET RUMMER: 
Lærervejledning +  

Tilbud om kirkebesøg +  
Lærerkursus

11

Husk at tilmelde  
jer kirkebesøg

OBS
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TID:
Mandag d. 27. januar 2020 kl. 13-16,  

kaffe og sødt undervejs

STED
Hareskov Menighedshus

Skandrups Allé 34, 3500 Værløse

TILMELDINGSFRIST: 
1. januar 2020 på midtiverden.dk 

Breve i bibelen  
og mellem mennesker

Cand. Mag. Lise Lotte Frederiksen vil indføre 
os i brevets sprog og univers. Hvordan adskiller 
brevet sig fra anden nutidig kommunikation? 
Hvilken intimitet etableres og hvad gør den 
ved os? Hvordan er brevets sprog?

Ekskurs til Paulus v.  konsulenterne i Folkekir-
kens Skoletjeneste: Hvordan brugte Paulus 
sproget? Hvad havde han på hjerte? Hvilken 
virkningshistorie havde hans breve? Hvordan 
kan Paulus bruges i kristendomsundervisnin-
gen i dag?

Til sidst vil projektet kort blive gennemgået, og 
vi vil -efter en kort inspiration- prøve udvalgte 
øvelser af i det fælles brevskriverværksted.

OBS! Kurset er GRATIS, men der er et begræn-
set antal pladser, der fordeles af skoletjenesten. 
Husk at melde fra i god tid, hvis du bliver forhin-
dret, så en anden kan få din plads! Vi står klar 
med foredragsholdere, værksted, kaffe og kage!
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På rejse gennem  
Odysseen og Bibelen

Professor i teologi Anne Katrine de Hemmer 
Gudme og litteratur- og kulturanmelder Bo 
Tao Michaëlis udfolder og belyser projektets 
tema fristelse samt Odysseens og Bibelens 
betydning for europæisk kunst og kultur i bred 
forstand. 

Kurset vil også byde på en introduktion til 
antikken med særomvisning i Thorvaldsens 
storslåede samling, ligesom vi i skoletjenesten 
vil præsentere selve projekt-materialet

OBS! Kurset er GRATIS, men der er et begræn-
set antal pladser, der fordeles af skoletjene-
sten. Husk at melde fra i god tid, hvis du bliver 
forhindret, så en anden kan få din plads! Vi står 
klar med foredragsholdere, kaffe og kage!
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TID:
Tirsdag d. 27. august 2019  

kl. 12.30-16.00

STED:
Thorvaldsens Museum, København

TILMELDINGSFRIST:
Fredag d. 20. juni 2019 på  

midtiverden.dk
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Et projekt om frygt og håb

Hvad frygter børn og unge i dag, og hvad gør 
de allestedsnærværende dystopier ved de un-
ges fremtidsforventninger? Tør de overhovedet 
håbe på noget – eller kommer det hele virkelig 
til at gå ad helvede til?

Disse og lignende spørgsmål belyses på dette 
lærerkursus, der udbydes i forbindelse med 
det landsdækkende projekt “Går det hele ad 
helvede til?” 

Højskoleforstander på Testrup Højskole, Simon 
Axø fortæller om menneskers frygt og håb 
gennem tiden og hvilke håb og frygt, der fyl-
der i unge menneskers liv. 

Forfatter Kenneth Bøgh Andersen vil fortælle 
om den novelle, som han har skrevet til projek-
tet og hans overvejelser i forbindelse med at 
skrive dystopier til børn og unge. 

Desuden vil projektets faser og materialer blive 
gennemgået og introduceret – herunder det ny-
udviklede spil til eleverne, så læreren efter kurset 
er klædt på til at gå i gang med projektet.

OBS! Kurset er GRATIS, men der er et begræn-
set antal pladser, der fordeles af skoletjenesten. 
Husk at melde fra i god tid, hvis du bliver forhin-
dret, så en anden kan få din plads! Vi står klar 
med foredragsholdere, kaffe og kage!

OBS! 
Se også kurset på 

”Religionernes Dag”, 
der i år handler om 

”Himmel og Helvede”

TID:
Tirsdag d. 10. september 2019

kl. 14:00-17:00

STED:
Christianskirken, Chr. X’s Alle 120,  

2800 Kgs. Lyngby (dårlige P-forhold, men 
kun 10 minutters gang fra Lyngby Station)

TILMELDINGSFRIST:
Fredag d. 16. august 2019 på  

midtiverden.dk
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10

Naturlængsel  i romantikken og i dag

På kurset vil lærere blive inspirerede til arbej-
det med romantikken i udskolingen. Lærer-
vejledningen vil blive gennemgået og nogle af 
elevaktiviteterne afprøvet. 

Derudover får vi besøg af gymnasielærer og 
PhD- stipendiat Jens Kramshøj Flinker, der vil 
trække paralleller fra romantikkens kendte 
digtere til de nutidige ”øko-digtere”. Hér vil 
vi behandle spørgsmålet, om romantikkens 
natursyn er overlevet helt til i dag og vi vil dis-
kutere, om man stadig i dag kan tale om ånd i 
religiøs eller eksistentiel betydning?

OBS! Kurset er gratis, men der er et begrænset 
antal pladser, der fordeles af skoletjenesten. 
Husk at melde fra i god tid, hvis du bliver 
forhindret, så en anden kan få din plads! Vi står 
klar med foredragsholdere, kaffe og kage!

TID:
Mandag d. 9. december 2019  

kl. 13-16

STED:
Stavnsholtkirkens sognegård
Stavnsholtvej 25, 3520 Farum

TILMELDINGSFRIST:
Fredag d. 1. november 2019 på 

midtiverden.dk
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Per Bak Jensen
Skov, 2008

Courtesy the artist and  
Galleri Bo Bjerggaard
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Himmel og Helvede

Igen i år arrangeres ”Religionernes Dag” af 
religionslærerforeningen, og vi har i skoletjene-
sten købt 15 billetter til Ballerup-Furesø’s lære-
re. Tilmelding efter først til mølle-princippet.

Velkommen til en inspirerende dag på 
Københavns Universitet i selskab med 
kolleger fra hele landet!

Et væld af film og bøger og dokumentarer 
fortæller, at mange er bange for fremtiden. 
Den politiske debat om klimaforandringerne 
trækker i samme retning. Det ser sort ud og 
minder mest af alt om apokalyptiske tilstande. 
Trangt er det modsat for dem, der ønsker at 
formulere en håbefuld utopi for fremtiden, 
hvis de overhovedet findes og har mod til at 
gøre det. Meget tyder på, at de af frygt for ikke 
at blive taget alvorligt kryber under radaren og 
putter sig.
 

På dagen vil der være oplæg om, hvordan der 
kan tales meningsfuldt om himmel og helve-
de i det 21. årh. samt om, hvilke forestillinger 
der findes i henholdsvis Bibelen og Koranen, 
ligesom der vil være oplæg om, hvordan der 
på forskellige niveauer i grundskolen vil kunne 
undervises om dystopier og utopier.
 
Religionslærernes Dag 2019 arrangeres i 
samarbejde med Det Teologiske Fakultet på 
Københavns Universitet og CFU København.
 
Nærmere program følger snarest.

POP-OP-ARRANGEMENT  
på jeres egen skole 

Hvordan tænker I om det enkelte menneske, 
når I underviser? Hvordan tales der om børne-
ne, når der skrives skole-politik? Hvilket men-
neskesyn ligger -eller bør der ligge- til grund 
for den danske folkeskole?

Med udgangspunkt i et oplæg om de klassiske 
menneskesyn, religiøse såvel som ikke-religiø-
se, prøver vi først at undersøge, hvilke forskel-
lige ideer om mennesket, der findes i vores 
samfund i dag. Hvilke værdier gemmer sig bag 
de enkelte menneskesyn, og hvordan tænker I 
menneske på jeres skole?

Hvad står der fx på jeres hjemmeside? Hvilke 
formuleringer om børnene møder I i fagligt 
materiale? Hos ledelse og forvaltning? I daglig 
tale? 

De sidste 5 år har synlig læring og målstyret 
undervisning fyldt meget i skolerne. Vi vil 
se nærmere på, hvilket menneskesyn, disse 
begreber forudsætter, og hvilke politiske og 
pædagogiske tanker, der har ligget til grund 
for ”læringsrevolutionen”. Til sidst vil vi forsøge 
at spejle disse tanker kritisk i et større, dannel-
sesmæssigt og etisk perspektiv. 

Arrangementet er tilrettelagt som en vekslen 
mellem oplæg med begrebsmæssige afkla-
ringer, gruppediskussioner og plenum-debat. 
Det er berammet til 3 timer, men kan skæres 
til efter behov. Oplagt som pædagogisk fæl-
les-arrangement eller tema-eftermiddag, for 
hele personalet eller i mindre faggrupper.

TID:
Heldagsarrangement,  

torsdag d. 12. september 2019
STED:

Københavns Universitet,  
Amager

TILMELDINGSFRIST:
Den 1. september 2019 på 

midtiverden.dk
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FACILITATOR: 
Dagmar Holm Grønlykke

Cand.mag. i religion og dansk, 
MA, Christianity and society
Pædagogisk konsulent for 

Folkekirkens Skoletjeneste i 
Ballerup-Furesø

12 13

OBS

OBS

Religionslærerforeningens 
store inspirationsdag

Gratis tilmelding på 
midtiverden.dk

15 billetter 
Først til mølle

Arrangementet er gratis 
Book på midtiverden.dk

OBS



Dagmar Holm Grønlykke
Pædagogisk konsulent 
Telefon 23991520
dagmar@midtiverden.dk
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