
Den kulturelle skolesekken i Skedsmo 
Kulturarv 3.trinn skoleåret 2017/2018 

 

Se informasjon på http://skedsmo.ksys.no 

KIRKEN SOM KULTURBÆRER 
Lokalt tilbud fra DKS Skedsmo 

 
I samarbeid med Kirkelig Fellesråd inviterer vi alle elever og lærere til 
et besøk i kirken. 
 
Besøket har følgende målsetninger: 

• Å gi elevene en kunstopplevelse ved en orgelkonsert 

• La elevene oppleve fellesskapet i allsang 

• Å gi elevene kunnskap om orgelet som instrument og musikkens 
funksjon i kirken 

• Å gi elevene et innblikk/tilbakeblikk på hvordan det er/har vært å 
være kirkemusiker 

 
Kantorene/organistene i kirkene i Skedsmo har ansvaret for skolene som sokner til kirken.  
De vil presentere orgelet som kirkens «orkester», gi eksempler på bruksmusikken i kirken (f.eks. 
bryllupsmusikk, musikk til begravelser og sanger til de forskjellige høytidene), fortelle om 
berømte kirkemusikere og om hvordan det er å jobbe som kirkemusiker i dag. 
Informasjonshefte vil bli sendt dere med skoleposten i januar. I heftet vil dere finne sanger som 
skal øves inn til besøket, samt litt om læreren som sanger, berømte kirkemusikere og informasjon 
om kirkeorgelet. Mp3-filer med sanger som skal øves inn finner dere på DKS sine ressurssider: 
http://skedsmo.ksys.no/produksjon/9718.  
 
Tilbudene i DKS Skedsmo er obligatoriske for alle elever, og siden det ikke er snakk om 
forkynnelse kan alle delta – uansett trosretning.  
 
Lærerkurs 
Kontaktlærere på 3. trinn (og/eller evt. andre lærere som skal følge elevene på tilbudet) inviteres 
til et lærerkurs i Skedsmo musikk- og kulturskoles lokaler torsdag 18. januar kl. 14.30 – 16.00. 
Kurset ledes av Gjermund Bjørklund (kantor i Skedsmo kirke), og tema vil være forberedelse til 
besøk i kirkene og læreren som sanger. 

 
Oversikt over skoler og kirker med dato for elevbesøkene 
Lillestrøm kirke: Onsdag 7. mars kl. 09.30 – 10.15 
Volla (80), Kjeller (71), Vigernes (72), Gjellerås (79) 
Elevene fra Gjellerås får buss fra skolen kl. 09.15, med retur etter endt forestilling ca. kl. 10.15.  
 
Skedsmo kirke: Onsdag 7. mars kl. 11.00 – 11.45 
Sten-Tærud (44), Åsenhagen (51), Brånås (50), Vardeåsen (33), Asak (20) Grunnskolen OKS (24) 
Elevene fra OKS og Asak får buss fra skolen kl. 10.45, med retur etter endt forestilling ca. kl. 11.45.  
 
Strømmen kirke: Torsdag 8. mars kl. 09.45 – 10.30 
Sagdalen (85) og Skjetten (82) 
 
Kontaktinformasjon: 
DKS Skedsmo: Trude S. Bjerkeseth, trubjer@skedsmo.kommune.no         tlf. 66 93 81 34 
Busstransport Veteranbussklubben: olav.skulborstad@gmail.com  tlf. 900 34 811/900 29 350 
 

Vi håper dere alle får en fin opplevelse med tilbudet «Kirken som kulturbærer» 
 

Vennlig hilsen Trude S. Bjerkeseth 
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