Vi som arbetar i skolkyrkan
Lotta Sundberg, skolpastor

445 93 80 (tisdagar)
073-684 19 53
754 61 50 (hem)

Elisabeth Svedinger

25 41 02 eller 070-290 07 46

elisabeth@senapskornet.nu

Kyrkan vid Brommaplan
(Svenska Baptistsamfundet)
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564 355 00 (vxl)
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Lennart Norberg

445 89 24

lennart.norberg@brommaforsamling.se
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Västerleds församling
(Svenska kyrkan)
Åsa Högman

445 96 10 (vxl)
445 96 15

Elisabeth Svedinger

Lia Andersson

asa.hogman@svenskakyrkan.se

Cecilia Salomon

445 96 32

cecilia.salomon@svenskakyrkan.se

Katja Hydén

445 96 29

katja.hyden@svenskakyrkan.se
Cecilia Salomon

Lena Karnebrink Scott

Läsåret 2006/2007

Skolkyrkan i Bromma
är en ekumenisk arbetsgemenskap som stöds av alla kristna
kyrkor och samfund i området. Utifrån vårt kristna perspektiv vill vi vara en resurs för skolans arbete och ett stöd för
dess lärare och elever.
Skolkyrkan är en kontinuerlig verksamhet som pågått sedan
1986. Vårt arbete har utvecklats och växt i dialog med skolan. Varje år brukar ca 50 klasser delta i våra jul- och påskvandringar.

Att anlita Skolkyrkan
Tag kontakt med Lotta Sundberg på telefon 08-445 93 80
(tisdagar) eller 08-754 61 50 (hem).
Vi är en öppen skolkyrka. Har du några frågor eller önskemål
är du välkommen att kontakta oss.

Lågstadiet
För årskurs 1-3 erbjuder vi ”vandringar” i samband med de stora
kristna högtiderna jul och påsk. Eleverna får i dramats form möta
bibliska gestalter samt medverka i de historiska händelserna runt år
0 och år 33. Din klass kan gå varje år eftersom vi varierar med tre
olika upplagor av dramat. Plats: Alla kyrkorna i Bromma
Låg- och mellanstadiet
Välkommen till en rundvandring i Bromma kyrka – en historisk
och mycket vacker kyrka. Visas efter överenskommelse på måndagar, och/eller vill ni se ett dockspel som bygger på en central bibeltext kontakta Lena Karnebrink Scott.

Mellanstadiet
Bibeläventyret är en snabbresa med mellanlandningar i bibelns
spännande värld. Genomförs vid fyra lektionstillfällen i årskurs 4
och 5. I årskurs 4 handlar bibeläventyret om GT och i årskurs 5
om NT. Plats: Ert klassrum
För årskurs 4 erbjuder vi Bibelvandring, där eleverna i dramats form
får möta olika personer ur Gamla och Nya testamentet. Bibelvandringen genomförs vecka 40 och 41. Plats: Kyrkan vid
Brommaplan
Årskurs 5 erbjuds en vandring genom vår kyrkohistoria vecka 19.
Plats: Ängbykyrkan
Vi erbjuder även årskurs 5 att vara med i ”Så var det förr”. Eleverna
får träffa pensionärer och intervjua dem om hur det var att leva
förr.
För årskurs 6 visar vi filmen Jesus som bygger på texten från Lukasevangeliet. Vi samtalar om frågor som blir aktuella. Fyra lektioner.
Plats: Ert klassrum.
Högstadiet
Elevforum - ett diskussionsforum om tro och inte tro. Vi kommer
till din klass för att diskutera tro, livsfrågor, andlighet, relationer
och annat viktigt som gör livet meningsfullt.
För årskurs 8 öppnar vi våra kyrkor i Bromma för studiebesök.
Kontakta respektive kyrka i god tid.
Gymnasiet
New Age och kristen tro. Elisabeth Svedinger berättar om sina
erfarenheter av andligt sökande. Kontakta Elisabeth Svedinger.

