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Pressemeddelelse  

 

Folkekirken skal langt mere ind på skolerne 

Folkekirken kan i høj grad bidrage til folkeskolens dannelse og uddannelse af skolebørn. Det mener Fyens 

biskop Tine Lindhardt. Derfor er det hendes vision, at der skal etableres kirke-skoletjenester, som tilbyder 

undervisning og undervisningsmateriale til alle skoler på Fyn. 

- Folkeskolereformens åbne skole og understøttende undervisning er en gave til kirkelig undervisning. Vi må 

og skal ikke forkynde i skolen, men vi har masser at tilbyde til den almene dannelse og til forståelsen af den 

danske kultur, siger biskoppen.  

Derfor er der ansat en præst, Eva Ladefoged i Vester Hæsinge/Sandholts Lyndelse pastorat, som skal bruge 

halvdelen af sin tid til at lave skole-kirketjeneste på Sydfyn. Det skal hun gøre i samarbejde med en lærer, 

som forventes ansat pr. 1. januar af de sydfynske provstier.  

- Mange præster har allerede et godt samarbejde med de lokale skoler, og en skole-kirketjeneste på Sydfyn 

vil give samarbejdet et stort løft, siger Lars Ole Jonssen, der er provst i Fåborg og en af initiativtagerne til 

projektet.  

I Odense har folkekirken allerede en skoletjeneste, der leverer gratis undervisningsmateriale til elever på 

Odense kommunes skoler. For eksempel kan man få et færdigt manuskript samt kostumer til en musical om 

Noahs ark, eller man kan deltage i et rollespil om Begravelsesritualer i jernalderens og nutidens Danmark. 

Projektleder Esbern Skovgård fortæller, at rekordmange har tilmeldt sig skoletjenestens projekter i dette 

efterår.   

- Lærerne har travlt og sætter pris på grydeklart undervisningsmateriale i en god kvalitet, og der er 

projekter og materialer til alle klassetrin, siger han.  

På Seden skole brugte lærer Niels Buch Steensboe folkekirkens skoletjeneste for først gang sidste skoleår, 

hvor alle skolens 2. klasser opførte Noahs ark for børnenes forældre.  

- Materialet er så godt, at jeg bestemt vil anbefale det til andre kollegaer, siger han. 

Yderligere oplysninger:  

Tine Lindhardt, Biskop Fyens Stift, tili@km.dk telefon: 66123024 

Esbern Skovgaard, Folkekirkens Skoletjeneste Odense, www.skole-kirke-odense.dk,telefon 29 63 43 15 

Marianne Holst Hyrlov, presse- og kommunikationsmedarbejder i Fyens Stift hjælper gerne pressen med at 

finde eksempler på at skole og kirke arbejder tæt sammen i Fyens Stift. mhhy@km.dk telefon: 63113941  

 

Få mere information her:  

Fyens Stifts årbog 2014 handler om kirke og undervisning. Se den her: 

http://www.fyensstift.dk/publikationer/stiftsboeger/fyens-stiftsbog-2014/ 
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