Den kulturelle skolesekken Stjørdal 2019 - 2020

Værnes kirke
Trinn
Kunstuttrykk

Hvor
Varighet
Dato/periode
Produsent

7. trinn - maks 30 elever
Kulturarv
Vandring med fortelling fra Værnes prestegård
til gravhaugen fra vikingetiden, inn i
middelalderkirken og tilbake til prestegården.
Utenfor og i Værnes kirke
60 minutter
Uke 39 og 40 i 2019
Turneplan kommer etter skolestart
Stjørdal museum Værnes

Kontaktinfo:
Stjørdal museum Værnes
Unni Raaen Nysæther
unni@snk.no
Telefon 74 82 70 21

Om tilbudet
Mål
 Gi elevene en ikke-forkynnende formidling av kirkebyggets utvikling
og endringer i menneskenes bruk av den.
 Forstå kulturer i eget samfunn og i samfunn verden over gjennom å
bidra til felles kunnskapsgrunnlag og referanserammer.

På skolen
Lokaler/tekniske krav:
Vil gjerne ha elevene samlet i
halvsirkel slik at alle ser og hører
godt.

Om produksjonen
Vi bruker Værnes kirke til å vise at religiøs praksis er noe som alltid
endrer seg – det var annerledes før, nåtiden er mangfoldig, hva vil
fremtiden bringe?

Tid opprigg/nedrigg:
Nei

Historien om Værnes kirke spenner over hele kristendommens tid i
Norge. Gjennom en vandring i og rundt kirka fokuserer vi på fire tema:
1. Bruddet med hedendommen, bygging av kirken på 1100-tallet.
2. Kirken i katolsk tid; et stort gudshus med skulpturer, dåpsrom,
altre og annen innredning. Vi ser for oss hvordan det var å være i
kirken på 1300-tallet.
3. Kirken etter reformasjonen: kalkmalerier, altertavle, alterring,
prekestol og korskranke - kirkens møblering for en ny tro. Vi ser
for oss hvordan det var å være i kirken på 1700-tallet.
4. Innredning og bruk av kirken i vår tid.
Om utøver
Stjørdal museum Værnes er museet for hele Stjørdal og holder til ved
Værnes kirke på den gamle prestegården. Her har vi over 20 000
gjenstander fra de siste 3 - 400 hundre år av Stjørdals historie. I tillegg
har vi gamle seterhus, ei smie og tre bygårder fra Stjørdalshalsen. Vi har
også ansvaret for formidlingen i Værnes kirke.

Sist revidert

01.09.19

Bærehjelp:
Nei

Elevmedvirkning:
Samtale og spørsmål

For kulturverter (elever):

Pedagogisk opplegg før/etter
(for læreren):
Ingen nødvendighet, men snakk
gjerne litt om hva som skal skje og
forbered dem litt på temaet.

Urn

