2015-10-06 Brændkjærkirken

Evaluering af sommerkunstskole i Brændkjærkirken
Sommerkunstskolen var betalt af midler fra Kolding Provstis initiativpulje.

Beskrivelse af forløbet:

Kirkens sidehus var i uge 28 rammen om en sommerkunstskole for børn fra 3.-9. klasse.
Kunstmaler Gitte Lustrup stod for at undervise i de forskellige maleteknikker og formgivning.
Vores tema i år var Noah ark, som hver dag blev belyst med fortælling, sang og billedkunst.
Børnene mødte ind mandag til fredag til fælles morgenmad, hvorefter vi gik i gang med
dagens projekter. Det blev en uge med fordybelse, nye venskaber og en ny dør ind til kirken
for flere børnefamilier. Flere af børnene skulle i denne uge have tilbragt ferien alene hjemme,
mens forældrene var på job. I stedet blev det sommerferie med indhold og fællesskab.
Søndag formiddag var der fernisering efter gudstjenesten, da alle de flotte værker blev
udstillet i kirken i juli og august. Alle familier mødte talstærkt frem og der blev skålet i
børnebobler med den fremmødte menighed.

Evaluering:
Sommerkunstskolen var uden brugerbetaling og i første omgang tænkt som et tilbud til børn,
der ikke havde de store planer for en lang skoleferie.
De viste sig at være svært at komme i kontakt med disse familier gennem skolen.
De vi brugte vore egne kontaktflader ( mailingliste til børnefamilier, kirkeblad og Facebook )
blev holdet hurtigt fyldt op. Flere børn havde dog ikke ferieplaner og skulle have været alene
hjemme i den uge.
Sommerkunstskolen var et virkelig godt projekt, som vi vil gentage sommeren 2016.
Børnene malede nogle flotte værker, fik nye kammerater og var hurtigt hjemmevante i kirken.
Vi oplevede at søndagens menighed var meget engageret i ferniseringen og ligeledes var
sommerkunstnere og deres familier særdeles optaget af projektet. En herlig uge i med kunst
blev rundet af med, at nogle af kirkens forskellige grupper fik lejlighed til at fejre gudstjeneste
sammen og hilse på hinanden.
Med venlig hilsen
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