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Velkommen til religionspædagogisk kursus 5  

Der findes mange forskellige måder at tolke Bibelen på, fordi Bibelen er Guds ord talt ind i vort liv 

og skrevet ned af mennesker. De og vi har hver vores briller at se verden på. Selve bibelteksten er 

på flere måder allerede en tolkning. Og når vi forsøger at forstå, hvordan teksterne var tænkt fra 

begyndelsen, så er vort problem, at der ligger mindst 2000 år mellem den tid, teksten blev skrevet 

og os. Det kræver baggrundsviden om Bibelens forskellige epoker, nøgleemner og personer. Med 

denne viden i bagagen kan teksten få en større dybde for kateketen og deltagerne. Vi skal kende 

Bibelens historie for at kunne læse den ud fra vor egen situation, så den kan hjælpe os i vort nu.  

Kurset vil give deltagerne en håndsrækning til at fordybe sig i Bibelens nøgleemner, metodelære 

og vise deltagerne forskellige muligheder til at bruge Bibelen i deres undervisning. 

 

Disse emner kommer på tale i dette modul: 

 Hvor kan jeg finde viden til at ”åbne” en bibeltekst? 

 Hvad er den røde tråd i Bibelen? Nøglepersoner, nøgleord og epoker … 

 Hvad er det katolske bibelsyn? 

 Hvordan forholder Bibelen og traditionen sig til hinanden? 

 Hvordan kan Bibelen blive til en rettesnor i mit liv? 

 Ideer til at inddrage og arbejde med Bibelen på en kreativ måde 

 

 

Målgruppe: 

Kurset er for dig, som er eller tænker på at blive kateket i din menighed. Kurset er et påkrævet 

modul, hvis du ønsker diplom som kateket i Den katolske Kirke i Danmark. Kurset kan med 

fordel også tages af dig, som er præst eller præstestuderende, hvis du ønsker inspiration og ny 

viden indenfor formidling og religionspædagogik. Dette kursus er også noget for dig, som er 

lærer i kristendom eller blot lærer på en kristen skole, eller dig, som beskæftiger dig med 

trosundervisning i et hvilket som helst kirkesamfund. Er du bare almindeligt nysgerrig og vil vide 

mere om emnet, er du også meget velkommen til at deltage.  

 

Materiale: 

 Kateketens ABC 

 Fortolkning af Bibelen i kirken 

 Påskenattens læsninger 

 Vi har set Herren (Lectio Divina) 

  

  



Underviser på dette kursus: 

 

 Diakon Bjørn Håkonsson   

er katolsk diakon og psykolog. Han er dansk-født, men har siden 

1989 boet i Sverige, hvor han til dagligt arbejder i familie-

rådgivningen og på den katolske højskole i Malmø. Bjørn er 

ungdomsdiakon og særlig glad for at han får lov til at have 

bibelkurser på internet (www.verbumdei.se). Derudover er han 

med til at arrangere ægteskabsforberedende kurser.  

 

Bjørn er gift med Marina. De har fire børn, hvoraf to bor hjemme 

endnu. Derudover har Marina og Bjørn allerede 3 børnebørn. ”Så 

der er fuld fart på”, smiler Bjørn og fortsætter. ”Det er herligt at 

kunne arbejde med kirkelige ting døgnet rundt.”  

 

Bjørn er en inspirerende foredragsholder og forfatter.   

 

 

 

Det siger kirken 

Bibelen er hele livets bog. Derfor bør den også have en særlig plads i selve katekesen. I GCD 

(Directorium catechisticum generale ”Generel kateketisk vejledning”)nr. 150 hedder det:   

”Når troen formidles i katekesen, så … realiseres [den] ved mødet mellem Guds Ord og 

menneskets erfaring.” 

”Foruden at være et vidne må kateketen også være en lærer, der underviser i troen. En bibel-

teologisk uddannelse bør give kateketen et organisk kendskab til det kristne budskab, struktureret 

omkring troens centrale mysterium, Jesus Kristus.” (GCD nr. 240) 

De tre store perioder i frelseshistorien: Det gamle Testamente, Kristi liv og kirkens historie. (Nr. 

240) 

For sin del ”bør Den hellige Skrift være selve uddannelsens sjæl”. (Nr. 240) 

Det skal være en teologisk uddannelse, som står den menneskelige erfaring nær og er i stand til at 

sætte de forskellige aspekter af det kristne budskab i forbindelse med mænds og kvinders 

konkrete liv ”og oplyse det fuldstændigt med evangeliets lys for at inspirere det eller sætte 

spørgsmålstegn ved det” (Nr. 241) 

 

  

http://www.verbumdei.se/


Du får: 

 Oplæg af en inspirerende undervisere – diakon Bjørn Håkonsson 

 God mad og godt selskab 

 Mulighed for at udbygge dit netværk og lære andre at kende 

 Mulighed for at købe/bestille Pastoral-Centrets materialer 

Foreløbigt program for dagen  

9.30   Kaffe/Te/Vand  

9.45 Velkommen og præsentation 

10.00-12.00 (kaffepause undervejs!) Bjørn Håkonsson: Bibelen og traditionen 

12.15 Middagsbøn (evt. kirken) 

12.30-13.30 Frokost og pause 

13.30-14.00 Deltagerne arbejder med bibelens tekst 

14.00-15.00 Bjørn Håkonsson: Bibelen – kirkens bog til 

livet  

15.00-15.30 Kaffepause 

15.30-16.30  Bjørn Håkonsson Hvordan kan jeg bruge 

bibelen i undervisningen?  

16.30-17.00 Evaluering, tak for i dag 

 

Kurset er arrangeret af Pastoral-Centret, en afdeling under Den katolske Kirke i Danmark. Har du 

spørgsmål kan du kontakte Eva Maria Nielsen Tlf. 3355 6055 mail emn@pastoral.dk 

 

SIDSTE TILMELDINGFRIST 10.01. 2017 - Tilmeld dig på 

www.denkatolskekirkeidanmark.nemtilmeld.dk 

 

Om kateketuddannelsen: 

Pastoral-Centrets modulopbyggede kateketuddannelse er et nyt initiativ til at forøge 

kompetencerne til trosformidling i de katolske menigheder. Kurser vil blive udbudt løbende (2-4 

kurser pr. år) og i forskellige dele af landet. For at opnå diplom som kateket i Den katolske Kirke i 

Danmark skal du med tiden have deltaget i et nærmere bestemt antal kurser. Andre interesserede 

er velkomne til at deltage i kurserne. Mange af kurserne vil være relevante for såvel præster som 

lægfolk også fra andre kirkesamfund end den katolske kirke.  

Kurserne fokuserer på høj faglighed med kvalitetsundervisere. Der vil typisk være 2-3 

undervisere med en relevant professionel baggrund pr. gang og der veksles mellem teoretisk 

viden og praktiske tips og konkrete ideer, som kan bruges i formidlingen af troen i den kontekst, 

du befinder dig i.  

Har du spørgsmål til os, ønsker eller forslag, er du velkommen til at skrive til os på 

www.pastoralcentret.dk/medarbejdere  

mailto:emn@pastoral.dk
https://denkatolskekirkeidanmark.nemtilmeld.dk/
http://www.pastoralcentret.dk/medarbejdere

