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KLIMAKRISEN
– HÅB OG SKAM

FREDAG 19. NOVEMBER I AARHUS
FRA KL. 8.45 - 16.30

MIKKEL GABRIEL CHRISTOFFERSEN
I dagens første oplæg vil Mikkel Christoffersen reflektere over sammenhængen mellem klima og kristendom med skam som perspektiv. Hvordan bør vi arbejde med dette som værdibårne skoler? Hvilke opgaver
bør vi påtage os i forhold til de unge?
Mikkel Gabriel Christoffersen er adjunkt i praktisk teologi på Det Teologiske Fakultet i København. Mikkel Gabriel Christoffersen blev ph. d. i
dogmatik i 2017 med afhandlingen Living with Risk and Danger: Studies
in Interdisciplinary Systematic Theology
LEA KORSGAARD
I dagens andet oplæg vil Lea Korsgaard reflektere over sammenhængen
mellem klima og kristendom. Hvordan bør vi arbejde med dette som
værdibårne skoler? Er kristne, som hendes far en gang sagde til hende,
særligt forpligtede på at håbe på det gode – også klimamæssigt?
Lea Korsgaard er chefredaktør på netavisen Zetland. Hun var med til
at bestemme, at bogen ”Hvis vi vil – den absolut realistiske guide til at
bremse klimakrisen, før det er for sent”, skulle skrives. Hun var dog ikke
selv med i skriveprocessen.
TORBEN VIND
Torben Vind Rasmussen er dansk skoleleder og nuværende formand for
Efterskoleforeningen. Han har tidligere været forstander på Ryslinge Højog Efterskole i perioden 2009-2019, skoleleder på Ryslinge Friskole fra
2003-2009 og før det lærer på en række efterskoler.
Torben Vind står for morgensangen fredag, men han vil være til stede
under Skolemødet, så I kan have dialog med ham.
Skolemødet arrangeres af Sammenslutningen af
efterskoler med tilknytning til Folkekirken
Vi glæder os til at se jer.
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WORKSHOPSBESKRIVELSE
- ved tilmelding markeres 3 prioriteringer
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HVORDAN HAR TROEN FORMET BYEN

FRIRUMSDEBAT - TANKERNE BAG

Workshopholder: Lars Viftrup
Lokation: Centralværkstedet

Workshopholder: Frirummet v/ Josefine Weng
Lokation: Dokk1

Workshopbeskrivelse: På denne byvandring følger vi
troens og religionens spor og aftryk i byen fra vikingetiden og frem til i dag. Byen samler vore erindringer i
arkitekturen, og en byvandring kan helt konkret give
os et billede af, hvad der har været med til at forme
vores samfund i dag, og hvordan troen har været med
til at omforme vores omgivelser.

Har I afholdt en Frirumsdebat på din skole? Er du måske
en af de 250 uddannede debatpiloter? Eller er Frirummet og frirumsdebatter helt nyt og ukendt land for dig?
Uanset hvor meget du kender til de frie skolers fælles
demokratiinitiativ og det arbejde, vi laver, kan du på
denne workshop blive klogere på de værdier og den
tænkning, Frirummet og Frirumsdebatten bygger på
samt prøve kræfter med noget af det, vi arbejder med
netop nu: eksistens-politiske samtaler om ’livets store
hvorfor’.
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TAL, SÅ HELE FOREDRAGSSALEN LYTTER

HVORFOR ER DET NU, VI SYNGER?

Workshopholder: Louise Fischer
Lokation: KFUM og KFUK - Nørre Allé

Workshopholder: Per Krøjs Kjærsgaard
Lokation: Fairbar

Hvordan taler du, så eleverne lytter opmærksomt?
Hvordan når du ned til bagerste række? Hvordan griber
og fastholder du elevernes interesse? Hvordan brænder du igennem? På workshoppen arbejder vi med,
hvad der fastholder interesse og engagement i ord,
krop og stemme, og hvordan du kan føle dig godt
tilpas foran alles blikke. Workshoppen er praktisk funderet med samtale, øvelser og feedback. Du går hjem
med konkrete værktøjer til at ramme dem, der lytter,
så de hører efter og husker det, du siger.

Per Krøjs Kjærsgaard reflekterer over sangens betydning i det morderne samfund og vi synger både hans
egne og mange andre mere og mindre kendte sange.
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KLIMASKAM
Workshopholder: Mikkel Christoffersen
Lokation: Dokk1
Vil du tale mere om kristendom og klimaskam? Formiddagens oplægsholder byder på workshop. Her vil vi
uddybe emnet teoretisk, men også bringe deltagernes
egne erfaringer og eleverfaringer med skam, klimahandling og kristendom på bordet til fælles drøftelser
af et af tidens mest brændende temaer.
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GLOBALT REJSEPERSPEKTIV
- UDSYN OG DANNELSE

HVOR HAR DU HJEMME?

Workshopholder: Solvej Gasseholm
Lokation: KFUM og KFUK - Nørre Allé

Workshopholder: Hanne Juul
Lokation: Møllevangskirken
Det er Benny Andersen der lærer os at hjem kan gradbøjes. Men hvor kommer hjemhedsfølelsen fra? Hvad
skal der til for at føle sig hjemme? Hanne Jul Jakobsen
tager os med på opdagelse i forestillingerne om hjem,
erfaringerne af hjem og længslen efter at høre hjemme et sted. I sin søgen henter hun lidt forskelligt ned
fra den teologiske og antropologiske hylde. Det hele
er rørt sammen på en fond af personlige erfaringer,
bibelske referencer, litterære smagsforstærkere og et
skvat af hendes hjemmesyltede ordforråd. Foredraget
tager udgangspunkt i hendes bog Hjemmerørt – om at
bebo sit liv.

Hvordan kan man rejse bæredygtigt med efterskoleelever - så eleverne får faglig viden, globalt udsyn og
personlig erfaring med kulturmøde? Hvordan kan man
etablere ligeværdigt samarbejde med partnere - nationalt og globalt? Hvilket ansvar og hvilke muligheder
har vi som skoler med et kristent værdigrundlag?
Få ideer til udvikling af globale efterskolerejser, hvor
både undervisningen og rejsen har dannelsesperspektiv.
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KØKKENTJANS - BÆREDYGTIGHED

FÆLLES FORANDRING

Workshopholder: Madkulturen
Lokation: Møllevangskirken

Workshopholder: Charlotte Hedevang Nielsen
Lokation: BørneHøjskolen

Køkkentjansen under lup - Efterskolen er en af de
eneste skoleinstitutioner med en køkkentjans, hvor der
kan arbejdes pædagogisk med mad og måltider. Efterskoleelever siger dog, at chokolademadder og fri fra
boglige fag er det bedste ved Køkkentjansen – og det
er for uambitiøst! Derfor har Madkulturen i samarbejde
med Efterskoleforeningen, og med støtte fra Nordea-fonden, udviklet Køkkentjansen, som skal give de
unge viden om mad og måltider, håndværksmæssige
køkkenfærdigheder og lyst til at gå mere i køkkenet.

Efterskolen som bæredygtigt læringsrum - Gennem
viden, sparring og erfaringsudvekling skal vi i denne
workshop blive klogere på, hvordan vi kan skabe en
mere bæredygtig efterskole. Vi ser på verdensmål som
fælles løftestang og Efterskolernes projekt Fælles Forandring som en ramme.
Du vil få metoder, idéer og værktøjer, og gennemgående er, hvordan elever udvikler handlekraft i mødet med
hverdag og verdensmål. Her er nøgleordene motivation, engagement og elevinddragelse.
Se mere om projektet på www.faellesforandring.dk
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08.45:
09.15:
09.35:
10.35:
10.45:
11.45:
12.35:
13.15:
14.45:
15.30:
16.30:

Drop in kaffe
Morgensang (Torben Vind)
Oplæg Mikkel Christoffersen
Pause
Oplæg Lea Korsgaard
Frokost
Afgang workshops
Workshops begynder
Workshops slutter
Jonah Blacksmith i Vor Frue Kirke
Tak for i dag
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UDVALGET

Morten Horsholt Mikkelsen,
Nøvlingskov Efterskole
Peter Munk Povlsen,

Tommerup Efterskole

Christian Hougaard-Jakobsen,

Pris for hele Skolemødet kr. 700,-.
Tilmelding sker ved at udfylde formularen på esfk.dk.
Sidste frist for tilmelding 29. oktober 2021.
Ved tilmelding siger du automatisk ja til, at dit navn må deles på hjemmesiden.

Jonas Langborg Hejsel,
Hardsyssel Efterskole

TILMELDING

Via hjemmesiden www.esfk.dk

KONTAKT

Har du spørgsmål, så
kontakt:

Peter Munk Povlsen

pmp@tommerup-efterskole.dk

ADRESSE

Centralværkstedet

Værkmestergade 9
8000 Aarhus

COMPLOT.DK

PRIS & TILMELDING

Midtsjællands Efterskole

