
BIBLIODRAMA 
I LERUM

 

Lerums församling inbjuder tillsammans 
med Sensus och Equmeniakyrkan i 
Lerum åter bibliodramadagar. 



bibliodrama i lerum
Tema: ”Han står här mitt i vår tid”. 
 
Tid: 5 december kl. 09.30-12.00.

Plats: Equmeniakyrkan

Kostnad:  50 kr. Betalas under bibliodramadagen. Du kommer 
även kunna betala med Swish. 

Anmälan:  Anmäl dig via webbformulär på:  
www.svenskakyrkan.se/lerum senast 28/11. 

Ledare: Camilla Malm Samuelsson, pastor i Equmeniakyrkan  
Lerum och Susanne Lindström, församlingspedagog och  
bibliodrama/bibliolog-ledare i Lerums församling.

Frågor? Kontakta Susanne Lindström, via  
telefon: 0302-522 579 eller e- post:  
susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se 
 
Mitt i livet möter Gud oss. Det är mycket som kan distrahera oss 
från att vara närvarande i nuet. Tillbakablick på det som varit och 
framtiden som väntar oss hör till livet, men också att leva i nuet. 
Det finns en visdom i texten på de broderade bonaderna i många 
hem: ”Gårdagen är förbi, morgondagen vet vi inget om, idag  
hjälper Herren.”

Adventstiden i kyrkan kallas ”den lilla fastan”. Fasta innebär att 
avstå för att öppna sig för något annat. Adventstiden är en för-
beredelse tid för julen då vi påminns om att Gud kommer nära 
genom att Jesus föds.

Bibliodramaförmiddagen är ett tillfälle för dig att landa i nuet, ge 
dig tid att möta Gud mitt i ditt liv, här och nu.



bibliodrama i lerum
Tema: ”Vad jag har, det ger jag dig”. 
 
Tid: 16 janurari kl. 09.30-15.30.

Plats: Equmeniakyrkan

Kostnad:  200 kr, inkl. fika och lunch. Betalas under  
bibliodramadagen. Du kommer även kunna betala med Swish. 

Anmälan:  Anmäl dig via webbformulär på:  
www.svenskakyrkan.se/lerum senast 7/1. 

Ledare: Camilla Malm Samuelsson, pastor i Equmeniakyrkan  
Lerum och Susanne Lindström, församlingspedagog och  
bibliodrama/bibliolog-ledare i Lerums församling.

Frågor? Kontakta Susanne Lindström, via  
telefon: 0302-522 579 eller e- post:  
susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se 
 

Vi människor behöver varandra, våra olikheter kompletterar och 
berikar mångfalden. Varför är det då så lätt att jämföra oss med 
varandra och se allt det vi inte är, inte har och inte kan. 
Otillräcklighet förlamar istället för tacksamheten över oss själva. 

Vi kan behöva tid att stanna upp för att reflektera över vem vi är 
och vad vi har - det är först då vi kan uppleva glädjen och 
friheten att Gud skapade just mig till den jag är, med min 
personlighet och mina gåvor. Jag behöver dig och 
du behöver mig.



Susanne Lindström Camilla Malm Samuelsson

VÄLKOMMEN!

vad är bibliodrama? 

Bibliodrama är en inbjudan att möta och leva sig 
in en bibeltext med hjälp av kroppen, sinnena och 
den personliga livserfarenheten.  
Kreativa uttryckssätt som rörelse, improvisation, 
drama, bild och form används för att utforska  
textens innehåll. Arbetssättet är användbart i  
församlingens undervisande arbete bland både  
ungdomar och vuxna.

Du som är nyfiken på bibliodrama och du som har 
deltagit tidigare är varmt välkommen att delta.  
Inga förkunskaper krävs. 

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/lerum/bibliodrama


