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Hvad tror du selv?

  Hvad ved vi om Gud?

            Hvem var Jesus?

Hvad er et menneske værd?

      Hvad betyder dåben?       Er der liv efter døden?

 
   Hvad gør Helligånden?

            Hvordan skal jeg tro?      Gør bøn en forskel?

                   Er Bibelen til at forstå?

         Hvordan skal jeg leve?



KRISTENDOMSKURSUS.DK

• er et åbent og fleksibelt kursus-oplæg til  

 kristendomsundervisning for voksne 

• er let at bruge og tilpasse lokale forhold 

• er ikke bundet til et bestemt koncept eller  

 en særlig undervisningsform 

• er digitalt baseret og til stadighed under udvikling  

 og i dialog med sine brugere 

• er udviklet og gennemprøvet i en dansk 

 folkekirkelig kontekst 

• er baseret på Folkekirkens evangelisk-lutherske 

 kristendomsforståelse

• er i 2016 udkommet i en omfattende opdateret 

 version med bl.a. nye videofilm, fotos, 

 PR materialer, undervisningsvejledninger 

 og deltagermateriale.



10 TEMAER

Kristendomskursus.dk er bygget op om 10 centrale temaer i den 

kristne tro.

– Hvad ved vi om Gud?

– Hvem var Jesus?

– Hvad er et menneske værd?

– Hvad betyder dåben?

– Er der liv efter døden?

– Hvad gør Helligånden?

– Hvordan skal jeg tro?

– Gør bøn en forskel?

– Er Bibelen til at forstå?

– Hvordan skal jeg leve?

BASERET PÅ DANSKE ERFARINGER

Kristendomskursus.dk er udviklet i Danmark og bygger på erfa-

ringer fra flere forskellige lignende kursusoplæg. Kurset er blevet 

grundigt testet i forskellige folkekirkelige sammenhænge, og har 

indtil 2016 været afholdt 270 steder med over 4000 deltagere. 

Til hvert af disse temaer er der knyttet en række udfordrende ud-

sagn, som deltagerne opfordres til at reflektere over. Desuden er 

der formuleret åbne spørgsmål, som kan bruges til personlig over-

vejelse og til drøftelse i grupper. 

Kristendomskursus.dk kan bruges i den lille private studiekreds, 

såvel som ved menighedsmøder, aftenskoler og særlige kursusar-

rangementer.

kristendomskursus.dk



OMFATTENDE LEDERMATERIALE

I ledermaterialet er der en kursusmanual, som giver grundlæggende 

vejledning til at afholde et kursus. Der er færdige skærmpræsen-

tationer til PC og projektor. Skabeloner til indbydelser og plakater. 

Ideer, eksempler og illustrationer. På hjemmesiden kristendoms-

kursus.dk kan der hentes ekstra inspiration, ligesom der kan stilles 

spørgsmål til kursuskonsulenten. 

ÅBENT SAMVÆR

Kristendomskursus.dk er særlig velegnet, hvor der lægges vægt på 

dialog, socialt samvær og respekt for deltagernes personlige hold-

ninger og indvendinger.

Kursusmaterialet ønsker at skabe rum for deltagernes egne tros-

erfaringer, samt hjælpe dem til at tage stilling til kristendommens 

centrale budskab. Kurset er også en god repetition for mere erfarne 

kristne.
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KURSUSMATERIALET BESTÅR AF

• Studiemateriale til deltagerne med oplæg til refleksioner

og gruppearbejde samt resumé af undervisningen.

• Ledermateriale som bl.a. indeholder

– kursusmanual

– skærmpræsentationer

– kort videofilm til hver lektion - samt ekstra

videomateriale til undervisning og PR

– plakater, indbydelser, hjælp til

pressekontakt

– manusoplæg til underviserne

• Læs mere på hjemmesiden kristendomskursus.dk



  Hvad ved vi om Gud?

            Hvem var Jesus?

Hvad er et menneske værd?

      Hvad betyder dåben?       Er der liv efter døden?

 
   Hvad gør Helligånden?

            Hvordan skal jeg tro?      Gør bøn en forskel?

                   Er Bibelen til at forstå?

         Hvordan skal jeg leve?


