Göteborg, Malmö och Uppsala
- prova Bibeläventyret gratis!
Varje läsår får ca 1 500 (!) klasser uppleva Bibelns berättelser genom Bibeläventyret.
I Göteborg, Malmö och Uppsala är det dock sällsynt. För att ändra på det pionjärsatsar
Bibeläventyret i dessa städer och erbjuder församlingarna gratis prova-på-Bibeläventyr!
Där det finns intresse från en församling genomför vi gärna ett prova på-bibeläventyr på
en skola i församlingens område. Representanter från församlingen är med på lektionerna i
skolan för att se hur Bibeläventyret fungerar i praktiken.
Vår förhoppning är att både församlingen och skolan får smak på Bibeläventyret när de ser
hur pedagogiskt och roligt det är, och vill fortsätta. Då erbjuder möjligheten att utbilda personal från församlingen till Bibeläventyrsinstruktörer. Ett prova på-äventyr är som ett ordinarie Bibeläventyr, dvs 3 x 90 minuter, eller två förmiddagar, på en skola i årskurs 4 eller 5.

Församlingen behöver ...
l inte

betala något.
l inte lova att de kommer utbilda någon instruktör, men ...
l ha möjlighet att utbilda en instruktör om de blir intresserade.
l ordna en informationsträff för församlingsledningen och anställda.
l ha representanter närvarande på prova på-bibeläventyret.
l boka en skolklass som vill ha prova på-bibeläventyr.

Bibeläventyret ...

ordnar en Bibeläventyrsinstruktör och arvoderar denne.
l betalar materialkostnaderna för prova på-Bibeläventyret.
l erbjuder en Bibeläventyrsgudstjänst för alla åldrar, som ger smakprov på pedagogiken och
innehållet för ett predikoarvode.
l

Vi är nu 600 aktiva instruktörer, men skolornas efterfrågan på Bibeläventyret har på många
platser blivit så stor att vi inte hinner med alla klasser som vill få Bibeläventyr. Hjälp oss att
både skapa och möta efterfrågan! Barnen behöver få del av Bibelns berättelser, och vilka ska
ge dem det om inte kyrkorna? Ärkebiskop Antje Jackelén skrev i Svenska Dagbladet: ”Värna
om allemansrätten till de stora berättelserna!”
Vi hoppas att din församling vill vara med i denna spännande och roliga utmaning!
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