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Kære præster og menighedsråd i Varde Provsti
Sommeren står for døren og inden længe går både børn og voksne på ferie. Skolerne arbejder jo
mere i skoleår end i kalenderår, og derfor er det også naturligt for en skoletjeneste at gøre status på
arbejdet her i juni måned.
Årets første måneder har stået på færdiggørelse af to nye projekter. Salmesangsprojektet 2018
har titlen ”Skibet er ladet med...” og er i skrivende stund på vej ud til alle menighedsråd.
Omdrejningspunktet er skibet som symbol for kirken og menigheden, og livets gang på jorden set som
en rejse eller en sejlads på et ofte stormfuldt hav. Materialet tager udgangspunkt i historiske
fortællinger fra det barske liv langs Vestkysten. At arbejde som fisker eller sømand var ofte forbundet
med stor fare, og man havde derfor også en stærk tro på, at Gud holdt hånden over én og hjalp én
sikkert i havn. Materialet beskæftiger sig også med kirken som bygning og de modelskibe, der i dag
hænger i de fleste kirker. Derudover skal eleverne beskæftige sig med skibe i Biblen - Noas Ark,
Stormen på søen og Peters Fiskefangst - og de skal selvfølgelig lære de seks udvalgte salmer. Jeg
håber, at rigtig mange skoler fra Varde Provsti finder ved til Ribe Domkirke, når salmesangsprojektet
løber af stabelen d. 6.-23. november 2018.
Det andet nye materiale, der kan bestilles til det kommende skoleår hedder ”Og verden blev ny”.
Det er et julemateriale til de mindste elever, som indeholder et krybbespil og tilhørende aktiviteter om
julens symboler. I materialet opfordrer jeg til at krybbespillet opføres i den lokale kirke, evt. med
præsten som gennemgående fortæller. Krybbespillet består af 3 korte scener med enkle replikker til
eleverne og fortæller-rollen skrevet på vers. Der hører 3 nyskrevne sange med til spillet. Jeg håber, at
rigtig mange skoler vil bruge denne anledning til at besøge kirken. I forbindelse med udgivelsen har
jeg været ved at undersøge muligheden for at få syet en række kostumer, der kunne udlånes til de
skoler, der gerne vil opføre krybbespillet. Der er indhentet en pris fra Syvkantens systue og søgt midler
hos Y´s Mens Club Varde og Y´s Mens Club Ansager. Indtil videre har vi fået tilsagn om 3000,- kr. fra
Y´s Mens Club Varde til formålet. Vi arbejder videre med projektet og håber, at en kuffert med kostumer
kan blive en realitet i løbet af efteråret.
I 2016 lavede jeg i samarbejde med præst Else Juul fra Ølgod et undervisningsmateriale om Erik
Hagens’ 40 meter lange vægmaleri ”EsbjergEvangeliet”, som kan ses på UCSyd i Esbjerg. Til brug i
skoletjenester rundt omkring i landet er der lavet en kopi af kunstværket i form af et 23 meter langt
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vægtæppe. Det er lykkedes mig at låne en sådan kopi til ophæng på fire skoler i marts måned 2019.
Tæppet vil hænge en uge hvert sted efter følgende plan:
Uge 10: Blåbjergskolen, Nørre Nebel

Uge 12: Ølgod Skole

Uge 11: Sct. Jacobi Skole, Varde

Uge 13: Agerbæk Skole

Det er selvfølgelig også muligt at se og arbejde med vægtæppet på de pågældende skoler med
konfirmander, mini-konfirmander osv., hvis man aftaler det med skolen på forhånd. Turnéen indledes
med et eftermiddagskursus for lærere, præster og RAMS-repræsentanter. Der vil være fremvisning af
kunstværket og gennemgang af undervisningsmaterialet. Nærmere information om tid og sted følger
senere.
I VAMS har vi et ønske om jævnligt at kunne tilbyde et arrangement til én eller flere årgange.
Koncerterne med Sigurd Barrett i september måned var i høj grad med til sætte VAMS på dagsordenen
rundt omkring på skolerne i provstiet. Et arrangement kunne f.eks. være en teaterforestilling eller en
koncert med tilhørende undervisningsmateriale. VAMS’ bestyrelse har her i foråret indsendt en
ansøgning om økonomisk hjælp til et sådant arrangement for skole-elever til provstiudvalget.
I øjeblikket går meget af min tid med at besøge skolerne. Selv om det kan kræve lidt tålmodighed
og vedholdenhed at få aftalerne i stand med de travle skoleledere, bliver jeg vel modtaget alle steder,
hvor jeg kommer. Ofte kan udbyttet af besøgene aflæses umiddelbart efter i form af nye materialebestillinger til RAMS fra de skoler, jeg har været på. Jeg er overbevist om, at det er meget vigtigt at
være synlig og opsøgende som skoletjeneste, og derfor har jeg vægtet de årlige skolebesøg højt i mit
arbejde.
Til sidst må jeg med beklagelse meddele, at jeg pr. 1. august 2018 ikke længere vil være ansat
som skole-kirke-medarbejder i VAMS. Jeg har fået tilbudt en stilling i RAMS, som jeg har valgt at takke
ja til. Jeg har været utroligt glad for jobbet i Varde Provsti, og det har været spændende at være med
til at starte en helt ny skoletjeneste op. Da jeg jo stadig vil være ”i systemet”, er det mit håb, at jeg
også fremover kan følge udviklingen i VAMS. Jeg har, som I har kunnet læse i dette nyhedsbrev, sat
nogle projekter i gang for det kommende skoleår, og disse vil jeg meget gerne være med til at følge
til dørs.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for den massive opbakning og hjælp, jeg har
fået igennem de sidste to år. Der er ingen tvivl om, at Varde vil sin skoletjeneste, og at der er grobund
for at bevare og styrke det gode og tætte skole-kirke-samarbejde fremover.

Med ønsket om en rigtig god og solrig sommer til jer alle!
Venlig hilsen
Vibeke Tietge
Skole-kirke-konsulent
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