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Bibelen i boksen er en billedbog, som giver liv til 10 centrale fortællinger fra Det Nye og Det Gamle
Testamente. På hvert af de 10 opslag i billedbogen er en kort genfortælling samt en farverig helsides
illustration. Bogen kan bruges derhjemme som højtlæsningsbog eller i skolen som elevbog i indskolingen,
hvor den sammen med undervisningsvejledningen danner et fleksibelt og kreativt materiale på et højt fagligt
niveau. Maria Baastrup Jørgensen, født 1972, er teolog og har som præst gennem flere år beskæftiget sig med
formidling af kirke og kristendom til børn og unge. Therese Baastrup, født 1976, er folkeskolelærer med
religion som linjefag og har flere års erfaring med undervisning i kristendomskundskab.
Forfatterne har udviklet Bibelen i boksen på baggrund af mangeårigt, praktisk samarbejde om formidling af
kristendom til børn og unge med udgangspunkt i børnenes egen erfaringsverden.
To ældre damer fra Ålborg rejste en tur til Malta for at være på ferie i et på uger. De findes til alle aldre. Her
er tre definisjoner: Sakprosa er 'virkelighetens tekster', tekster, illustrasjoner, bilder og annen informasjon som
beskriver tilsynelatende og erkjentlig virkelighet og fakta. 16. 000. 501 - 17. En ide kunne være at gå på
biblioteket og låne børnebøger om Jesus. Historie Ulike retninger og forgreninger Hellige skrifter Lære
Ritualer og kult Myter – de religiøse fortellingene Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering
Opplevelse og erfaring Etikk Demografi og utbredelse Jødedommen er – i likhet med kristendommen og islam
– en religion som har sitt. Læs eller fortæl en beretning fra Bibelen. Forsiden denne indskrift: ”Asser satte
denne Sten efter sin Herre Valtoke”. 000. 16. Sesong 1 (2:8) Vitser 16. - tar deg til attraksjonar du garantert
ikkje finn i guideboka - ei reise i hyggeleg norsk galskap med Linda Eide som guide og reiseleiar. 501. Hva er
sakprosa. kl. 16.

