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DEBATAFTEN: Præstens Lektie UNPLUGGED 

Findes helvede? Tror præsten på spøgelser? Er det i orden at få en ny 
kæreste, hvis ægtefællen er dement? 

Velkommen til en debataften, hvor flere af omegnens præster bliver 
udfordret. De får konkrete spørgsmål om, tro, etik, eksistens, mystik 
og bibelhistorie.  

Vært og ordstyrer er den tidligere studievært fra TV ØST og Præstens 
Lektie, Rasmus Birkerod.   

43-årige Rasmus Birkerod er optaget af at arbejde professionelt med 
tro, eksistens og bibelhistorier. Både som tilrettelægger og guide på 
pilgrimsrejser til Israel/Palæstina og som ordstyrer i forbindelse med 
debataftener med præster i sognehuse. Han har i over 20 år 
interesseret sig for Bibelen som både et historisk og religiøst værk.  

Der vil på aftenen naturligvis også være lejlighed til at stille spørgsmål 
til de enkelte præster. 

VARIGHED: 2 timer, inklusiv kaffepause. 
 
Kontakt Rasmus Birkerod for yderligere information.  
Mobil: 3027-2319 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BIRKEROD  INDSIGT 
Højskolevej 11, 4690 Haslev, mobil 3027-2319 

WEB: www.birkerod-indsigt.dk 
Mail: info@birkerod-indsigt.dk 

CVR: 38 87 52 72 
 



 

 

REFERENCER 

”Rasmus Birkerod holdt foredrag om kristendom og medier i Sorø 
sognegård. Konfirmandstuen var stuvende fuld, og tilhørerne sad yderst på 
stolene, mens Rasmus Birkerod på blændende vis aktualiserede kristne 
problemstillinger og inddrog publikum på medrivende vis. 

Det var en storartet aften, hvor tilhørerne fik andet og mere med hjem end 
deres overtøj. Jeg kan derfor kun anbefale Rasmus Birkerod, som med sin 
charme, lydhørhed og sproglige punch er et oplagt valg som 
foredragsholder.” 

Sognepræst Kristian Østergaard, Sorø 

 

"Rasmus Birkerod er en inspirerende foredragsholder. Han magter at holde 
tilhørerne fast og opmærksomme. Han vælger at gøre foredraget levende 
ved at inddrage tilhørerne aktivt med spørgsmål og input.  Og så er han i 
stand til at vække den religiøse interesse til live. Det mærkes tydeligt, at 
han er godt inde i det religiøse stof, og han ved, hvad der kan hjælpe os op 
igen, hvis man har været trukket lidt ned.” 

Carl-Christian Bringgaard, Ældre Sagen, Sorø: 

 

”Rasmus Birkerod mestrer med sit nærvær, at tale til en stor forsamling på 
90 mennesker, som han gjorde det her i Asnæs sognegård, som om han 
adresserede hvert ord til den enkelte. (..) Det er godt at få noget at tænke 
over - og det er Rasmus rigtig god til at gi´.” 

Karin Bundgaard Nielsen, sognepræst, Asnæs 

 

”Mange foredrag høres, nydes og glemmes. Nogen huskes og vendes i 
tankerne indimellem. Få mærkes og inspirerer til nye tanker og samtaler. 
Rasmus formår med sit nærvær, sine overvejelser og spørgsmål det sidste. 
Det er tydeligt, at han har noget på hjerte – her i Sankt Povls sogn er vi slet 
ikke færdige med at tale om alt det, han satte i gang.” 

Anna Kluge, sognepræst, Korsør 

 

”Rasmus Birkerods kropssprog, hans klare og tydlige tale, hans viden i alle 
livets forhold, både menneskelig og teoretisk, gør det interessant  som 
tilhører, at lytte til hans foredrag.” 

Alfred Berg, pensioneret socialpædagog, Slagelse 

 


