
Levande bibelberättande kring Jerusalem

Under tre kursdagar fokuserar vi påskens dramatik upp och ner för gränderna och 
timme för timme i Jerusalem. Vi använder modellbygge för att levandegöra hur och 
var det hände. Det ger en känsla, upplevelse och förståelse av Jesu sista dagar.  
Kursen är full av berättande, pedagogik, drama, skapande och modellbyggande.

Kurstid o plats
Den 30 maj -1 juni 2022 utanför Ängelholm på Bibelns värld och Starby BnB, Starbyvägen 333, 
262 95 Ängelholm. Se www.starby.nu . Logi sker i dubbelrum med delad toalett. Kommer du med 
tåg eller buss kan du bli hämtad i Åstorp (bäst för den som kommer från Stockholm) eller 
Ängelholm (bäst för den som kommer från Göteborg). Start med lunch
kl. 12.00 på måndag. Slut efter lunch på onsdag kl. 13.00. 

Pris 3200 (+ 600 kr för kurslitteratur)
(ej licensierad bibeläventyrare 3400)
(för den som har eget boende 2100)
enkelrumstillägg 600 kr

Anmälan och frågor
Anmäl dig så snart som möjligt till
info@bibelaventyret.se eller på
Tel 073-180 46 49. Obs ange specialkost till 
info@bibelnsvarld.nu 

Målsättning
Att varje kursdeltagare ska kunna…
...bygga en modell av Jerusalem i sand, snö, 
lera, lego, klossar eller annat material.
...återberätta påskens händelseförlopp.

Att ge faktakunskap om...
...Jerusalems topografi, geografi och natur.
...hur Jerusalem utvecklas under GT.
...Judisk och hellenistisk kultur.
...vem som bodde var (NT).

Att ge exempel på...
...hur drama, illustrationer och arkeologiska modeller kan användas för att levandegöra 
bibelberättandet.
...hur man kan aktivera en grupp att själva bygga en Jerusalemmodell och berätta för varann om 
julen, påsken, Kristi himmelsfärd och pingsten.

Föreläsare
Urban Lennartsson, teolog, Jerusalembyggare, reseledare och berättare,
med flera volontärer från Bibelns värld.

Kurslitteratur
Karta över Jerusalem på Jesu tid med beskrivningar
Påskplansch
Digitalt material (som vi laddar över till din dator eller ditt USB-minne)
Tre böcker av Anders Sjöberg 1 Templet, 2 Ett historiskt och bibliskt perspektiv på Jerusalem, 3 I 
korsets tecken, Jesu Sista dagar i Jerusalem

http://www.starby.nu
mailto:info@bibelaventyret.se
mailto:info@bibelnsvarld.nu


Ta med
Bärbar dator eller USB-minne, bibel, anteckningars material, oömma ute- och innekläder, Lakan. 
Om du lyckas skaffa kursboken ”I korsets tecken” samt ”Templet” på egen hand är det en fördel 
(slut på förlaget).

Förberedelse
Läs alla påskveckans texter i evangelierna innan du kommer till kursen.
Matt 21-28, Mark 11-16, Luk 19:28-24 , Joh 12-21
Kursen blir mycket faktaspäckad. Det blir betydligt lättare att tillgodogöra sig om man nyligen läst 
alla texter.

Program

MÅNDAG 30/5
12.00 Lunch och inkvartering
13.15 Samling, presentation
Pass 1 Jerusalem på GTs tid. Vi bygger en modell i sand och följer Abraham, David, Salomo, 
Hiskia och Nehemja
Fika och Idrott o lek
Pass 2 Vem bor var? (NT)
17.00 Kvällsmat
19.00 Praktiskt kvällspass
Vi gör vars en modell av Jesu grav och/eller gjuter några bibliska mynt.
21.00 Aftonbön o fika

TISDAG 31/5
7.30 Frukost
8.45 Morgonbön
9.00 Pass 3 Jerusalem på NT:s tid
10-12 En grupp besöker Bibelns värld  - Pass 4 Hur kan jag göra med en grupp?
12.00 Lunch och tid för en långpromenad
Pass 5 Vi bygger en storskalig modell utomhus. Två och två förbereder vi oss för berättande. Sen 
berättar vi för varandra och följer Jesus och lärjungarna hela påskveckan genom att förflytta oss i 
modellen.
17.00 Middag
Pass 6 Frågor och svar
Pass 7 Fördjupning: Templets plats i vardagstron. Psaltaren
Materialgenomgång
21.00 Aftonbön o fika

ONSDAG 1/6
7.30 Frukost
8.30 Morgonmässa
9:00 Pass 8 Fördjupning: Lidande, död och 
uppståndelse. Små modeller olivpress, graven, gissel, 
spik etc
10-13 En grupp besöker Bibelns värld  Vi tillämpar vad vi 
lärt på dem -Pass 9 Repetition: Berätta för varandra
11:00 Lunch - Biblisk måltid med besöksgruppen
13:00 Slut och tack

Välkomna


