ANDELSLANDSBYEN NYVANG
SKOLETJENESTEN
Giv os i dag det daglige brød
En dag som barn i præstens bolig
”På det tidspunkt var jeg ikke begyndt at gå til bal. Mine
forældre tog afstand fra kortspil, druk og dans på grund af,
hvad det kunne føre med sig af økonomisk ruin og moralsk
forfald. Da jeg året efter var hjemme, sagde mor en dag til
mig, at hvis jeg havde lyst til at prøve at gå til bal og danse,
stolede hun da så meget på mig, at hun godt ville tillade
det. Det gjorde et så dybt indtryk, at jeg endnu husker
stedet, hvor hun sagde det.” (Kaj Smidt, ca. 1945.)

FAG
Historie, kristendom, madkundskab.

Oplev livet som barn i missionsforeningens præstebolig.
Her møder I pastorens husholderske. Hun har brug for
hjælp til dagens arbejde. Alt skal tage sig pænt ud inden
søndagen. Før arbejdet begynder, holder vi andagt i
kirken.
Der er brug for brændsel til komfuret. Der må hakkes
ukrudt og rives rundt om kirken. Der skal fyres i komfuret,
så vi kan få vand til klatvask. Tæpper luftes og gulvet må
vaskes. Støvkluden må i sving.
Endelig skal der smøres fedtemadder. Selvom det er
mellemmadder, bedes bordbøn. I ledige stunder øves
salmevers.
Vi synger en salme, beder Fader Vor og beder bordbøn. Vi
forkynder selvfølgelig ikke, men lægger op til samtale af
betydningen tro.

MAX
28 elever.

KLASSE
Mellemtrin og udskoling.
VARIGHED
2 timer.
Kl. 10-12 eller kl. 13-15.

STED
Missionskirken, se mere her ->
PRIS
600 kr.
+ entré 50 kr. pr. barn fra 8-15 år.

FÆLLES MÅL, historie
Udbyggelse af elevernes forståelse af
menneskers liv og livsvilkår gennem
tiderne.
Forståelse for, hvordan eleverne selv,
deres livsvilkår og samfund er
historieskabte
KOMPETENCEMÅL
Historie
- har viden om fællesskaber før og nu.
- har viden om historiske scenarier.
- kan sammenligne tidligere tiders
familie, slægt og fællesskaber med eget
liv.
- kan relatere ændringer i hverdag og
livsvilkår over tid til eget liv.
Kristendom
- har viden om grundlæggende
tilværelsesspørgsmål, som de kommer
til udtryk i religioner og livsopfattelser.
- kan udtrykke sig om opfattelser af Gud,
tro og mennesker.
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