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Kursus 30. august - 1. september
Diakonhøjskolen, Lyseng Alle 16, 8270 Højbjerg

At fortælle børn bibelhistorie kan gøres på mange forskellige 
måder. Dette kursus ønsker at præsentere nye måder at gøre en 
bibelfortælling levende for børnene.

Kurset henvender sig både til den garvede formidler og den som 
gerne vil i gang. For begge gælder, at konceptet giver fortælleren 
mange enkle og brugbare redskaber til formidlingen.

Efter kurset får hver kursist adgangskode til en hjemmeside med 
inspiration, udrustning og ressourcer til arbejdet.

Undervisningen er tilrettelagt så der veksles mellem teori, børnete-
ologi, praktiske øvelser, gruppearbejde og spørgsmål.

Et Godly Play kursus er et kursus, hvor praksis fylder rigtig meget. 
Der arbejdes med formidlingen, så man er rustet til at gå i gang, 
når man kommer hjem. For at få så meget ud af kurset som muligt, 
strækker undervisningen sig til kl. 21.00 om aftenen, og den sidste 
aften er der efterfølgende hygge med lidt ost og evt. rødvin.

Tidsramme og pris for kurset:
Tor: 9.30 - 21:20   Fre: 7.40 - 21.20   Lør: 7.40 - 16.00

Pris m. overnatning: 3.100 kr. Uden overnatning: 2.400 kr.

Godly Play kendetegnes 
bl.a. ved bevidst brug af 
simple hjælpemidler
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- Godly Play kurset gav mig nogle enkle redskaber til at fortælle 
bibelhistorie på en måde, så børnene gribes af historien og lever 
sig ind i den. Godly Play inviterer børnene til refleksion på en måde, 
som jeg ikke har set andre steder.
Johnny Tidemand, præst i Vendsyssel frimenighed.

Plads til fortælling og eftertanke
Godly Play er en unik religionspædagogisk metode. Det er en ene-
stående måde at fortælle bibelhistorie på, hvor der på en enkel og 
opmærksomhedsskabende måde gives rum for både fortællingen 
og for tilhørerens egen reaktion og eftertanke. Den kreative og 
anerkendende tilgang til kristen formidling er i højsædet, da til-
høreren ikke blot er modtager, men også deltager i den samtale, 
som Godly Play skaber rum for.

Godly Play inviterer tilhøreren til respektfuldt at træde ind i histo-
rien, hvor der skabes forbindelse til personlige erfaringer. Godly 
Play tager den legende tilgang til livet og undervisningen alvorligt, 
så det samtidig både er kreativt og sjovt – vigtigt og alvorligt!

- Denne måde at forkynde på for børn (og voksne!) skaber et helt 
særligt ’rum’, hvor ro og egne refleksioner over bibelfortællingerne 
får plads. For mig åbnede de velkendte bibelske fortællinger sig på 
helt nye måder.
Maria Brink Hesel, sognepræst i Bjæverskov.

- Godly Play er det bedste værktøj, jeg endnu har haft i brug med 
konfirmander i de 18 år, jeg har været præst. Jeg har brugt det til 
mange forskellige målgrupper, lige fra 4-årige børn til plejehjems-
gudstjeneste. 
Brian Krüger Iversen, sognepræst i Gjellerup, Herning.

Kursus 15.-17. november
Emmaus galleri og kursuscenter, Højskolevej 9, 4690 Haslev

Samme kursus som på Diakonhøjskolen, der ligeledes henvender 
sig til præster og kirke- og kulturmedarbejdere.

På begge kurser vil du få en mappe med 21 fortællinger og en lille 
startpakke. Efterfølgende har du adgang til at købe ekstra sam-
linger på din egen side på godlyplay.dk

På godlyplay.dk kan du se en video med Godly Play i praksis og læse 
anbefalinger og artikler om Godly Play.

Tidsramme og pris for kurset:
Tor: 9.30 - 21:20   Fre: 8.00 - 21.20   Lør: 8.00 - 16.00

Pris m. overnatning: 3.400 kr. Uden overnatning: 2.900 kr.

I Århus underviser sogne-
præst Erik Holmgaard (t.v.); 
i Haslev underviser sogne-
præst Brian K. Iversen.

Konsulent og kursus-
ansvarlig i DFS Berit 
Skødt underviser på beg-
ge kurser.
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