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Oplevelsesoversigt for projektet "Abrahams Børn"

Pkt. Beskrivelse af arrangement Tema Målgruppe Tidspunkt Økonomi Ansvarlig Kontaktperson

 1

Din tro min tro: 
Dialog/debatmøde mellem aktører fra de 
tre religioner. 
Arrangementet kan være offentligt 
og/eller til skoleklasser 

- Dialog og ”workshop”   

 12-14. sep (tre 
dage)
to oplæg 
dagligt
ét offentlig 
arrangement - 
14. aug 

 2750 kr. pr. 
arrangement/undervisning 
+ transport/overnatning
I alt: ca. 12.000 kr. for én 
uge  Søren

2
Konfirmationsundervisning

- Hør Poul Christian om det Løbende i okt.
Poul 
Christian

 3

 ”Naturen er hellig” – bog af Jens-André 
P. Herbener – religion vs. naturen – det 
religiøse aspekt i miljødebatten. 

- Vil gerne deltage i et kritisk 
foredrag   

 

13.okt
19-21  I alt: ca. 8.000 kr. 

 Poul 
Christian  
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 Undervisningsforløb
- Læringsaktivitet/materiale til 

skolerne
- Forløb for mellemtrin og 

udskoling
- Hjemmeside med de forskellige 

undervisningsforløb – oversigt
- Søren tager ud til skolerne for at 

orientere om 
undervisningsforløbet    Løbende   Søren  
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 Fortælleraften – Svend-Erik Engh
- Medborgerhus/biblioteket?
- Workshop/fortælleraften   

 Varighed:
To 
arrangementer

 3500 kr. pr. aktivitet + 
transport
I alt: ca. 9.000 kr.  Søren  
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- For børn og voksne
- Temaworkshop 
- Videoklip, livestreaming, livechat
- Deltagelse: to fra hver skole/hver 

religion 

Tidspunkt:
29. sep.
for voksne: 19-
21
for børn: ?
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 Antropologisk undersøgelse
- Studerende fra Syddansk 

Universitet
- Kulturel sociologi (fag)
- Undersøgelsesdesign
- Metode – interview før og efter, 

fordømme, diskursen, 
- Hvordan udstillingen har ændret 

personernes holdning?
- ”Har du deltaget i nogle af 

arrangementerne og hvordan har 
de evt. påvirket ens syn”

- Børnevinkel på undersøgelse
- Borger og skoleelever
- Godkendt af Chefgruppen – tager 

den studerende som praktikant 
fra aug.-okt.

   Aug.-okt.  Praktik i Varde Kommune  Søren  
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Debatvæg på Biblioteket.

- Debat med fokus på citaterne – 
kan citaterne bruges i dag? – 
forklaring og fortolkning

- Mange forskellige muligheder på 
Biblioteket

- Koncept
 Publikums-

deltagelse
 Besøgende til 
værket - bred  Aug.-okt.

  Materialeudgifter – ca. 
1000 kr.  Kirstine  Kirstine
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Menneskebibliotektet:

- Filosofisk debat/café – ateist, 
 Personlige 
møder

  Voksne 
gæster, evt. 

 Tæt på 
åbningen/14 

 Transportudgifter + 
overnatning:  Kirstine  Kirstine
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humanist, religionshistoriker. 
historisk perspektiv, verdens store 
tænkere. "Lån et menneske"/Walk 
and talk

- menneskebiblioteket kommer til 
Varde/Esbjerg

- færdigt koncept – Lån et 
menneske med viden/bøger

- kan være foredrag
- én halv time af gangen
- ca. 3 personer
- Koncept til skolerne
-

skoleklasser dage efter Ca. 3-5.000 kr. 
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Galschiøt overfor repræsentanter fra de tre 
religioner

- Galschiøt kan deltage i 
arrangementer

- Jens Jæger/Ole Gudmundsen 
laver et introteaterstykke.   

- Lokale repræsentanter, fx Razak
- Lokal jøde – Asger spørger
- Ordstyrer - Erik Dyhr
- Idé: citater, f.eks. på facebook, 

skærm    Starten af okt. 

7-kanten ca. 6.000 kr. 

I alt: ca. 8.000 kr.
Razak  
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 Kunstdebat – relaterer værket til 
kunsthistorien, kunst fra de tre religioner

- Erik Meistrup – Skrevet bog om 
Galschiøt

  

Erik Meistrup -
13. sep.  2500 kr. pr. foredrag + 

transport
I alt: ca. 3.500 kr.  Fie  
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Omvisning for voksne
- Tilbud en gang om ugen
- Ekstra omviser, f.eks. fra museet, 

Ole Nørskov, Poul Chr., John

Aug.-okt. 
èn gang om 
ugen - fredag 
kl. 15. Holger
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Børneworkshop med museet– inspiration i 
værket, citaterne – i samarbejde med   

 
  Signe  
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Galschiøt og Billedskolen/Skoletjenesten
- Kunstworkshop for børn – fx 

udstilles på biblioteket
- Er en del af skoletjenesten
- Mulighed for at workshops 

inddrages i undervisningsforløbet
- Omvisning for børn:  

instruktøraften for lærere, intro 
fra Holger

-

Aug.-okt.
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 Musik i forhold til religionerne, koncert - 
syng med aften

- Se skulpturen/høre musikken
- Fx smedeværkstedet
- Fernisering/Åbningen 
- Konservatoriet 
- Musik – og Billedskolen
- starter med musik og slutter med 

musik
- aktiviteter til både børn og 

voksne
- åbning med Lisbet/Erik
- omvisninger - galschiøt
- kunstaktiviteter for 

børn/tegne/modellere 
- forplejning
- udnytte skærmene    Ferniseringen  I alt: ca. 6.000 kr.  Signe  
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 Teater - fx stykke om Abrahams døtre, 
Svalegangen, 7-kanten

- Fokus på flere 
religioner/balancen

- ”Abrahams Døtre” –
tourforestilling, tour i 2016

- Book forestilling – Signe    Aug.

 Forestilling ”Abrahams 
Døtre”: 9.500 kr. 
I alt: 9.500 kr.  Asger  
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- Lokaler – jacobiskolen
- Målgruppe: lærere for 8. og 9. 

klasser (tilmelding)
- Deltagere - 80
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 Oplysning omkring symbolerne
- Samle formidlingen – hæfte
- Samtalen med børnene/familien
- Kan kobleres på skolerne
- Formidlingstilbud til voksne om 

hvordan de kan tale religion med 
børn

-   Oplysning

 Børnefamilier 
og gæster til 
værket  Aug.-okt.

 Tryk. Kun omkostninger, 
hvis det skal tilpasses en 
designlinje for hele 
projketet(?)  Kirstine  Kirstine
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Aktiviteter for unge
- Interne arrangementer
- Blok 22 og pigeklubben
- Ca. 30 personer
- Møde Jens Galschiøt/tur til 

galleriet
- Kommunikationsmedarbejder 

med - billederne skal godkendes
Slut juni/start 
juli Asger/Torben
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Middag på tværs/Foredrag
- Fernisering/Afslutning
- Udstilling – hjemmet 23. sep.

Kultur og Vækst står for 
præmierne Asger
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Søjler/skærme med citater på biblioteket
- 10 skærme
- En i hver af de gamle kommuner
- Steder – haller, biblioteket, skoler

De kan komme 
allerede i juni
Kulturhus NN
Idrætsc. Oksbøl
Kulturhus 
Ølgod
Tistrup – Janus
Helle Hallen Holger
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5 i Varde 
(Brorsonskolen, 
Borgerservice, 
Campus, Sct. 
Jacobi, 
Biblioteket)
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Folder
- Folderne laver Galschiøt
- Mulighed for program i folderen
- Kunstforeningens udstilling
- Light udgave – flyer
- 4 sider i folderen - 8 dage før 

udstillingen - Galschiøt trykker 
folderne

- 2 første sider - intro om varde
- arrangementkalender
- sammenkoble de to foldere 

(Kristine/Søren)
- Folder til skolerne Aug.-okt. Holger
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Kassem Rachid
- Foredrag/debat
- En del af din tro min tro
- kobleres med Poul Chr. 
- oplysninger sendes til Poul Chr. 25. aug. I alt: ca. 900 kr. Søren


