
Instruktørkursus i Det Gamle Testamente 
den 7. - 9. marts 2023 

  
 

Bibeleventyret: 
 er en metode til at fortælle bibelhistorie med brug af alle sanser for 4. og 

5. klasse 
 er bevægelse, drama, overraskelser, tryllekunst, rim og rap 
 giver indblik i Bibelens geografi 
 giver en fornemmelse af sammenhængen imellem Bibelens fortællinger 
 giver eleverne mulighed for - ved enkle fagter - at gøre rede for Bibelens 

grundfortællinger på få minutter. 
 
Formål med GT instruktørkursus: 

 At deltagerne tilegner sig færdighed i at gennemføre undervisningsforløb 
i bibeleventyret. 

 
Målgruppe: 

 Kirke- og kulturmedarbejdere, præster og andre kirkelige formidlere. 
 
Kursusansvarlige undervisere:  

 Ruth Sønderskov Bjerrum, lektor, Professionsbacheloruddannelsen i 
kristendom, kultur og kommunikation  

 
Indhold:  

 Mundtlig fortælling 
 Fortælling m. drama 
 Praktiske øvelser 
 Træning i trylleri 
 Teologiske refleksioner 
 Religionspædagogiske teorier. 

 
Tidspunkt: 

 Tirsdag d. 7. marts kl. 9:00 – 16:00 
 Onsdag d. 8. marts kl. 9:00 – 16:00 
 Torsdag d. 9. marts kl. 9:00 – 16:00. 

  
Sted:  
UC Diakonissestiftelsen  
Peter Bangs Vej 3A, 2000 Frederiksberg 
 
 

 
 
 
 
 
Tilmelding: 
Til UC Diakonissestiftelsen, rusb@ucdiakonissen.dk 
 
Minimum/maximum antal deltagere 
Der skal minimum være 10 deltagere, for at kurset kan starte, og der kan max. 
være 18 deltagere på et hold. 
 
Såfremt du selv betaler kurset ønskes følgende oplysninger: 
Navn, egen adresse, egen e-mailadresse samt eget telefonnummer. 
 
Såfremt arbejdsstedet betaler for kurset ønskes følgende oplysninger: 
Arbejdsstedets fulde adresse, et eventuelt att. navn, arbejdspladsens 
telefonnummer samt EAN-nummer. Derudover ønskes navnet på kursisten, 
stillingsbetegnelse, e-mail samt et direkte telefonnummer. 
 
Tilmeldingsfrist: 

 27. januar 2023 
 
Kursuspris: 

 Kr. 3.200,- inkl. moms og kaffe/te, frokost, frugt og kage. 
 
Undervisningsmateriale:  
På kurset er der mulighed for at købe undervisningsmaterialet til GT-bibeleventyr, 
bl.a. den store bibel, som er knap en meter høj.  
Prisen for undervisningsmaterialet til GT-bibeleventyr er kr. 3.600,- inkl. moms. 
  
Betaling: 

 Du skal først betale kursusafgiften, når du kort efter tilmeldingsfristens 
udløb modtager et velkomstbrev med nærmere oplysninger om kurset.  

 Betaler arbejdsgiver for kurset, sender vi en elektronisk faktura. 
 Ved afbud efter tilmeldingsfristen opkræves 50 % af kursusprisen. 

 
For yderligere oplysninger: 
Er du velkommen til at kontakte Ruth Bjerrum rusb@ucdiakonissen.dk 


