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SKEPPLANDA. Albosko-
lans årskurs fyra var 
på studiebesök i Skepp-
landa kyrka i tisdags.

Ett spännande sådant 
och ingen kunde förstå 
varför man vill klottra 
på kyrkan.

– Då är det många 
som blir ledsna och 
arga, säger en av 
elverna, Emma Kind-
vall, 10.

Skepplanda kyrka har ut-
satts för mycket skadegörel-
se de senaste åren. Med tanke 
på Alboskolans målmedvet-
na arbete med att skapa för-
ståelse och respekt för kyrkan 
är de destruktiva handlingarna 
svåra att förstå. Lokaltidning-
en var med när klass 4C gästa-
de kyrkan för ett studiebesök. 
Församlingspedagogo, Inge-
mar Henricsson, tog emot.

– Välkomna hit! Ni får 
hänga av er jackor och mössor 
här ute i det som förr kallades 
vapenhuset.

Bara namnet väcker spän-
ning och frågorna haglar 
direkt.

– Varför hette det så? Finns 
det vapen här? Vilka vapen 
hade de? Varför hade de 
vapen?

Ingemar Henricsson får 
en bra uppvärmning redan 
innan gruppen har gjort entré 
i kyrkan.

– Det finns en sak till jag vill 
att ni lämnar kvar här ute – all 
lek och stoj. I kyrkan ska man 
vara lugn och visa hänsyn.

Plötsligt från ingenstans 
dyker den mest centrala frågan 
upp.

– Tror du på gud?
Ingemar är van och svarar 

diplomatiskt, precis enligt lä-
roplanen.

– Ja, jag tror på gud, men 
alla gör inte det. Oavsett är alla 
välkomna att besöka kyrkan. 
Idag ska jag berätta lite om vad 
som finns här inne och vad det 
används till.

Studiebesöket som alla 
elever i årskurs 4 är inbjud-
na till är självklart frivilligt, 
men stöter sällan på bekym-
mer. Det sker någon vecka 
före den stora adventssamling-
en. Det är en förberedelse för 
att göra eleverna mera bekan-
ta med miljön.

– Det händer att en eller två 
elever inte är med på advents-
firandet, men studiebesöket 
brukar alla göra. Föräldrarna 
informeras och kan själva ta 
beslut om det, säger lärarare, 
Gerd Lundsten.

Religiös övertygelse
För den som tvekar kan be-
kräftas att besöket i Skepplan-
da kyrka inte innehåller någon 
religiös övertygelse. Tvärtom 
är det eleverna som styr stora 
delar av innehållet. Frågorna 
är fler än Ingemar hinner be-
svara för en liten färdplan finns 
det för studiebesöket. Bland 
annat får eleverna ge sig upp 
på en spännande tripp upp i 
klocktornet.

– Wow! Det är mycket 
högre än jag trodde, känns 
som hundra meter, säger en av 
eleverna och tittar ut genom 
luckorna.

Ingemar berättar om klock-
tornet, historien och hur det 
idag fungerar. Eleverna får 
själva agera ”ringare” och 
Skepplandaborna undrade 
säkert vad klockan var slagen 
denna förmiddag....

I kyrksalen peppras Ing-
emar med både berättelser, 

funderingar och frågor runt 
kyrkan, men ibland är det 
också omvänd ordning. Ing-
emar undrar om eleverna vet 
hur gammal kyrkan är och 
varför den byggdes.

– Den är säkert 1000 år, 
säger Tobias Edvardsen.

– Jag tror det var för att man 
skulle kunna begrava folk, gifta 
sig, konfirmera sig, döpa sig 
och sen kan man ju sjunga i 
kyrkan också.

Jodå, till sist har eleverna 
rätt ut vad som händer och 
sker i kyrkan. De får också 
möjligheten att känna av total 
tystnad.

– Om alla sitter helt tysta 
kan vi höra klockan ticka, säger 
Ingemar och plötsligt blir det 
så ljudlöst att ett hårstrå som 
faller hade hörts.

Eleverna gillar besöket och 
har definitivt förstått poäng-
en.

– När min lillebror döptes 
här var jag bara 3 år och då 
klättrade jag på bänkarna. Det 
gör jag inte längre. Nu vet jag 
att man ska vara lugn, berättar 
Emma Kindvall.

Ingemar visar altaret och de 
mäktiga takmålningarna. Av-
slutningsvis får eleverna sätta 
sig runt altarringen, där åker 
händerna upp igen.

– Vad kostar det att gifta 
sig? frågar någon som seglat 
iväg i tankarna.

– Alla som är medlemmar 
i kyrkan gifter sig gratis här, 
men sen kostar ju festen och 
till exempel ringen en massa 
pengar, svarar Ingemar som 
denna dag definitivt fick vara 
beredd på allt mellan himmel 
och jord.

Studiebesöket i kyrkan är 
tradition för årskurs fyra, men 
visst kändes det med anledning 
av allt som har hänt, extra an-
geläget i år, att låta eleverna få 
en inblick i kyrkans verksam-
het.
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Spännande studiebesök 
i Skepplanda kyrka

Ingemar Henriksson, församlingspedagog i Skepplanda, visade runt alla elever i årskurs fyra 
i Skepplanda kyrka.

Emma Kindvall till höger gillade studiebesöket i Skepplanda 
kyrka och frågorna var många.

Fin utsikt från klocktornet.
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