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Modul 9 

Bibliodrama 

Sted: Jesu Hjerte Kirke, Stenosgade 4, 1616 København V   

Dato: 17. marts 2018 

 

 



Velkommen til Pastoral-Centrets kateketuddannelse!  

Ved modulet ”Bibliodrama” læser og forstår deltagerne Bibelen på en ny måde, fordi de møder 

ikke bare teksten med hovedet og intellektet, men med hele kroppen. Bibelens budskab er for hele 

mennesket, og derfor har den kropslige tilgang til teksten en central rolle. Vi læser med kroppen. 

I bibliodrama arbejder man typisk med rollespil, tegning, meditation, samtaler, livsfortællinger, 

dans og rytme. Det centrale spørgsmål er: Hvad oplever, føler og fornemmer jeg, når jeg går ind i 

en bibelsk rolle? 

Målet er at deltagerne møder den bibelske fortælling med deres egen fortælling, og mærker efter, 

hvad Ordet gør ved dem. Det giver mulighed for at spore egne livs- og troserfaringer.  

Deltagerne på dette kursus lærer om forskellige tilgange til den bibelske tekst og om, hvordan en 

bibelsk tekst kan møde ens egen trosfortælling. De får forskellige kreative og 

religionspædagogiske metoder indøvet og får kendskab til en kreativ formidling af det bibelske 

budskab, symboler og hvordan de kan inddrage leg, meditation, maling og musik i 

undervisningen.  

 

Disse emner kommer på tale i dette modul: 

 Hvad er bibliodrama? 

 Hvordan kan bibliodrama formidle en bibelsk tekst? 

 Hvad er bibliodramas stærke side? 

 Hvem kan få gavn af bibliodrama? 

 Hvordan arbejder man med bibliodrama? 

 Hvilke virkemidler skal der tages i brug ved bibliodrama? 

 

Målgruppe: 

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

modul, og henvender sig især til dig, der gerne vil blive dygtigere til at arbejde med bibelen i 

katekesen. 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: 

 Stilles til rådighed af underviseren  



Underviser på dette kursus 

 

 Diakon Kaare Nielsen er diakon og konverterede i 1985 til den katolske kirke. Dengang arbejdede 

han som elektronikmekaniker på 

Danfoss; men spørgsmål om livets 

mening og Gud trængte sig mere og 

mere på. Han valgte at læse teologi i 

Tyskland. I godt ti år var han 

ansvarlig for de katolske menigheder i 

Silkeborg og Herning og har siden 

1998 været dommer ved den kirkelige 

domstol. Sideløbende har Kaare taget 

diverse videreuddannelser, bl.a. som 

bibliodramaleder, PREP-leder, 

coaching og psykologi m.m.. I dag er 

han ansvarlig for De pavelige 

missionsværker i Norden og for evangeliseringstjenesten i bispedømmet. Kaare søger dialog med 

mennesker og brænder for at videregive det katolske budskab på et letforståeligt sprog. Han 

møder mennesker, der hvor de er, og lytter til deres spørgsmål. Kaare Nielsen en begejstrende og 

engageret underviser og trosformidler.   

 

Det siger kirken 

Erfaring gør det lettere at forstå det kristne budskab.   

(GCD, 152,b) 

Når man læser teksten for Guds ansigt i fred og ro, er det godt for eksempel at spørge: ”Herre, 

hvad siger denne tekst til mig? Hvad vil du ændre i mit liv med denne tekst? Hvad er det, der 

generer mig i denne tekst? Hvorfor interesserer det mig ikke? Eller: ”Hvad kan jeg godt lide, hvad 

sætter mig i gang i dette Ord?”  

(Evangeliets glæde, 53) 

Gud ved, at vi mennesker ikke kun er åndelige, men også kropslige væsener; vi har brug for tegn 

og symboler for at forstå en åndelig og indre virkelighed og give den navn.   

(Youcat 181) 

 Du får: 

 Oplæg af en inspirerende undervisere – diakon Kaare Nielsen 

 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!) Diakon Kaare Nielsen: Bibliodrama 

12.15 Middagsbøn (evt. kirken) 

12.30-13.30 Frokost og pause 

13.30-14.00 Mulighed for at købe materialer og 

networke. 

14.00-15.00 Diakon Kaare Nielsen Bibliodrama 

15.00-15.30 Kaffepause 

15.30-16.30  Diakon Kaare Nielsen Bibliodrama 

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 15.03 2018 - 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

