
En hel bibel, 2020-2021 
3. årskurs 
Det er en glede å invitere til 3. årskurs i «En hel 

bibel»! 

«En hel bibel» henvender seg til mennesker som 

ønsker å øke sin kunnskap om bibelen som helhet.  

Med 10 undervisningsøkter hvert skoleår, 

gjennomgår vi i løpet av tre år alle bibelens bøker.  

Det gir en solid kunnskap om bibelen, og en verdifull 

innsikt i hovedtanker og struktur skrift for skrift.  

Målgrupper: 

• Du som har fulgt årskurs 1 og 2. Ved å følge årskurs 3 vil du ha lest gjennom og ha fått 
undervisning i hver eneste bok i bibelen. 

• Du som ikke har vært med tidligere, men ønsker å øke din kunnskap og innsikt i bibelen, dens 
skrifter, hovedtanker og struktur. Begynner du med årskurs 3, vil du senere kunne følge årskurs 1 
og 2.  

 

Tid og sted: 

• Kurset avholdes én torsdag pr måned, kl. 19:00-22:00. 

• Kurssted: Danielsen ungdomsskole på Straume, Sotra 
o Digitale samlinger til virus-situasjonen er avklart 
o Fysiske samlinger når virus-situasjonen tilsier at vi får bruke Danielsen skoles lokaler 

• Det er også mulig å følge kurset fra hvilket som helst sted hvor du har tilgang til internett. 
 

Digital undervisning: 

• Da Corona gjorde sitt inntog, måtte også «En hel bibel» tilpasse seg, og vi tok i bruk Zoom. 

• Zoom er svært enkel å bruke, også for de som ikke ser på seg selv som digitale personer.  

• Danielsen ungdomsskole på Straume er som alle andre skolebygg, i smittenivå gul, og kan ikke 
leie ut lokaler. Så snart skolen er i smittenivå grønn, vil vi kunne bruke deres fasiliteter igjen. 

• Fram til smittenivå grønn, vil «En hel bibel» kun bli avviklet digitalt.   

• Fordi opplegget også inneholder samarbeid i form av gruppesamtaler og parvise oppgaver, deltar 
man i sann-tid. Det vil si at en deltar i kurset på annonsert dato og tidspunkt.  

• Har en meldt seg på kurset, og er nødt til å melde forfall av tvingende grunner, vil en kunne få 
tilgang til kurskvelden i etterkant, men da uten tilgang til gruppesamtaler og parvise oppgaver.     

 

Innhold: 

• I årskurs 3 fordeler innholdet seg slik: 
o 10 skrifter (88 kapitler) fra Det nye testamentet.  



o 8 skrifter (307 kapitler) fra Det gamle testamentet. 
o Opplegget finner du nedenfor. 

• Deltakerne leser derfor ca. 40 kapitler per måned, eller 1,3 kapitler pr dag. 

• Vi forventer at deltakerne har lest gjennom de aktuelle kapitlene før kurskvelden. 

• Vi gir noe innledningskunnskap, som handler om det aktuelle skriftets historie. 

• Vi gir ikke en vers-for-vers gjennomgang av skriftet, men løfter fram skriftets særpreg, 
hovedtanker og struktur.  

 

Undervisere: 

• Vi har valgt undervisere ut fra tre kriterier: bibelkunnskap, bibelsyn og formidlingsevne. 

• Blant underviserne finner vi: 
o Ole Henry Halleraker, pastor i VestKirken 
o Jens Thoresen, pastor i Kristkyrkja på Stord 
o Gunnar Johnstad, pensjonert amanuensis på NLA, og bibeloversetter 
o Peter Johansen, pastor i DELK, Tønsberg 
o Evalotta Kjellberg, pastor i EFS, Sverige 

 

Kursavgift: 

• Deltakerne på kurset må melde seg på for ett år om gangen. 

• Fordi vi ikke kan invitere til fysiske samlinger, vil den individuelle kursavgiften dette året være 
500 kroner. 

• Pris for ektepar vil være 700 kroner.  

• Avgiften deles i to, med første betaling innen 1. oktober 2020, og andre betaling innen 1. februar 
2021. 

 

Påmelding: 
https://forms.gle/sJ4oLZbPdNQEcu9j9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/sJ4oLZbPdNQEcu9j9


En hel bibel, årskurs 3, 2020-2021 

      Kap/skrift Kap/mnd Antall kap/ 
semester 

Antall kap 
pr mnd/ 
semester 

Aug 27.aug Lk 24       

    Apg 28 52     

              

Sept 24.sep 5M 34 34     

              

Okt 22.okt 1Krøn 29       

    2Krøn 36 65     

              

Nov 19.nov Job 42 42     

              

Des 03.des 1Tess 5       

    2Tess 3       

    Tit 3 11 204 40,8 

              

Jan 28.jan Sal 51-150 100 100     

              

Febr 25.feb Esek 48 48     

              

Mars 25.mar Amos 9       

    Jonas 4       

    Mika 7       

    Nahum 3       

    Habakkuk 3       

    Sefanja 3       

    Haggai 2 31     

              

April 22.apr Sakarja 14       

    Malaki 4 18     

              

Mai 20.mai Fil 1       

    Hebr 13       

    Jud 1 15 212 42,4 

Totaltant kap pr 
år     416       

 


