Bibliska Figurer Schwarzenberg
Den kreativa bibelstudiemetoden Bibliska
figurer som startade i Schweiz på 1960-talet
kom till Sverige 1998.
Här finns Bibliska Figurer till exempel i
församlingars all undervisning, gudstjänster
och andakter. Dessutom finns de i hemmen
som julkrubba och även på utställningar i
bibliotek, kyrkor och församlingslokaler.
De Bibliska Figurerna berättar genom Bibelns
historier det som hände då och som också kan
relateras till våra liv idag.
Tack vare sin uppbyggnad av en stålstomme
och med blyfötter är de böjbara och står
stadigt. Utan ansiktsdrag talar de genom sitt
kroppsspråk i de scener man ställer utifrån
bibeltexten.

Att bli kursledare vkbfs

Hur blir jag kursledare
i vkbfs i Sverige?
För att kunna delta i grundutbildning, Modul
1, måste du ha kunskap och erfarenhet av
figurarbete. Kurser/workshops erbjuds på
flera platser i Sverige.

Modul 1= Grundkurs
Efter genomgången grundkurs blir du
kursledare för Bibliska Figurer
Schwarzenberg. Det gör det möjligt för dig
att erbjuda egna privata kurser eller kurser i
församlingar och andra institutioner.

Kursinnehåll Modul 1:
Praktiskt arbete:
• Förbereda och göra figurer
Alla kursdeltagare gör 4 kompletta figurer
och Jesusbarnet från grunden, samt en
oklädd modellfigur.
Teori:
• Grundläggande teologisk kunskap om
julen och julens budskap.
• Didaktisk, pedagogisk och metodisk
undervisning.
• Ekonomiska och organisatoriska frågor.

En pärm med all information som krävs för att
ge kurser, ingår i materialkostnaden.
Pärmens innehåll:
• kursplanering
• information om material och leverantörer.
• instruktioner om hur du gör figurerna
• mönster, texter etc.

Vidareutbildning

Fler utbildningar

Syftet med föreningen är att utbilda
kompetenta kursledare samt inspirera, följa
och stödja dem i deras fortsatta arbete med
Bibliska figurer Schwarzenberg.

Utbildningsplatsen i Sverige kommer att
variera.
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Erfarna kursledare ger möjlighet till
fördjupning, motivation och inspiration i
olika teman. Exempelvis
• Kvinnliga karaktärer ur Bibeln
• Pingst
• Tacksägelsen
• Bakgrunder
För detaljerad information om grunderna för
grundläggande samt övriga utbildningar, se
www.bibliska figurer.se eller www.vkbfs.ch
under rubriken Förening/stadgar och
utbildningskoncept

Varaktighet och tider:
Modul 1 = Grundutbildningen varar i 5 dagar,
vanligtvis från måndag till fredag.
Måndag: kl. 09.30 – 22.00
Tisdag – Torsdag: kl. 08.30 – 22.00
Fredag: kl. 08.30 – 16.00
Kostnader:
Kurskostnad: 5 600:Material: 2 520:- inklusive pärm
Mat och logi: beroende på utbildningsplats
(Med reservation för ändringar)

Förberedelse:
Efter att du anmält dig skickar vi en
bekräftelse, samt en lista över material att ta
med.
Anmälan görs till Jaya Roos,
jayaroos@hotmail.com

Ytterligare 5 moduler erbjuds:
Modul 2 De tre vise männen
Modul 3 Änglar
Modul 4 Uttryckspositioner/Ställa scener
Modul 5 Påskens skeende
Modul 6 Kolt- och krypande barn

Årsmöte (för föreningen vkbfs)
Som medlem i vkbfs är du välkommen att
delta i årsmötet.
I september infaller ett årsmöte som hålls på
en kursgård i Schweiz. Då möts kursledare
från hela Schweiz, Sverige och andra länder.
Under en helg presenteras ett bibliskt ämne
med teologisk fördjupning, personliga
diskussioner och ett populärt praktiskt
arbete. Vartannat år hålls en marknad, då du
har tillfälle att köpa rekvisita till ditt
figurarbete.
vkbfs Ressort Bildung Schweiz / Juli 2020
vkbfs Utbildningsgrupp Sverige / Nov 2020

