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Bibeläventyrets
instruktörskurs på
Karlskoga Folkhögskola
21-24 januari 2019
Skolorna vill ha Din hjälp!

Sagt om instruktörskursen
”Det har varit grymt inspirerande! Vet egentligen inte hur
denna kurs skulle kunna göras bättre!”
”Ni har fört oss genom GT med stor humor och mycket
uppmuntran.”
”Detta har verkligen varit gulddagar, inlärningstekniken är
suverän! Ett omväxlande upplägg, mycket proffsigt.”

Fler Bibeläventyrare behövs!
Ett samarbete mellan:

SVEALAND

Möt skolelever i årskurs 4–6 och berätta om
Bibeln på ett sätt du aldrig gjort förut!
Med alla sinnen
Bibeläventyret har skapats för att på ett enkelt och roligt sätt ge
elever i skolan en grundläggande kunskap om Bibeln. De deltar i
draman, häpnar över trollerier, rappar 10 Guds bud, memorerar
rörelser och nyckelord, rör sig på en karta över Bibelns länder,
öppnar en stor Bibel med olika saker i osv.
Undervisningen bygger på nyckelord och rörelser som tar oss
igenom hela Gamla testamentets historia på 3 x 90 minuter.

Målet med Bibeläventyret är...
•
•
•
•

att ge eleverna kunskap om Bibelns berättelser.
att hjälpa lärarna med undervisningen om Bibeln.
att bygga goda relationer mellan kyrka och skola.
att utveckla dig och ge dig pedagogiska redskap att berätta om
Bibelns berättelser.

För att bli en Äventyrare tror vi att du…
•
•
•
•
•

har erfarenhet och viljan att arbeta med barn.
vill berätta Bibelns berättelser så att det känns i hela kroppen.
kan din Bibel hyggligt bra.
kan ta dig tid att arbeta på skolan.
vill lära dig att trolla vatten till blod m.m.

Har du hjärta ger vi dig redskap
Om detta stämmer på dig vill vi göra dig till en Bibeläventyrare och
hjälpa dig att utveckla din berättarkonst! Vi som är kursledare på
denna kurs är:
Andreas Hultsten, nationell ledare för Bibeläventyret och
Equmeniapstor.
Thomas Nilsson Lill, erfaren instruktörsutbildare sedan 2005.
Utbildningen innehåller både undervisning och praktiska övningar.
Vi kommer att lära dig använda de olika hjälpmedlen, träna in
rörelser, nyckelord och gå igenom det bibliska material som är
grunden för Bibeläventyrets berättelser. Kursen 21-24 januari gäller
GT. Därefter kan man även bli utbildad för NT.

Tillfällig rabatt för Equmeniaförsamlingar
Ordinarie kostnad för GT kursen är 4500 kr inkusive. mat och logi +
3500 kronor för instruktörsmaterialet. Tack vare Bibeläventyrets

samarbetet med Karlskoga folkhögskola, Equmeniakyrkan och
equmenia får Equmeniaförsamlingar ca 1000 kr rabatt på
kursen 21-24 januari!
Om avgiften ändå är det stora hindret, så hör av dig till oss, så
får vi se om vi kan hjälpa till. Uppdraget är viktigare än
ekonomin!

