Foredrag 2020/21:
Fra sportsjournalist til BIBELNØRD.
Journalist, rejseleder og den tidligere nyhedsvært på TV2regionerne, Rasmus Birkerod, elsker fodbold og arbejdede i flere
år som sportsjournalist og nyhedsvært. Men sideløbende var han
en decideret bibelnørd – og han endte med at arbejde med Bibelen
professionelt. Han var manden bag det prisvindende tvdebatprogram, Præstens Lektie.
Få historien om den tirsdag formiddag, hvor Rasmus Birkerod
blev bibelnørd – og bliv selv udfordret på spændende dilemmaer
inden for tro og eksistens.
VARIGHED: 2 timer, inklusiv kaffepause.

Når Biblen er bedst.
Journalist Rasmus Birkerod er ikke fast kirkegænger, og han er
ikke vokset op i et religiøst hjem. Alligevel har han i mange år
brugt Bibelen som et af sine vigtigste arbejdsredskaber. Både
privat og professionelt - som studievært, journalist og rejseleder i
Israel og på Vestbredden.
Her fortæller han om nogle af de passager i Bibelen, der har
henrykket ham, hjulpet ham og fået livsforandrende betydning for
ham. Et foredrag med nedslagspunkter i den store fortælling.
VARIGHED: 2 timer, inklusiv kaffepause.

Israel & Palæstina – en rejse i personlig udvikling
Rasmus Birkerod har boet og arbejdet som rejseleder i mange
eksotiske egne af verden – men intet sted griber de rejsende mere
om hjertet end Israel/Palæstina. Gang på gang har han oplevet, at
blot en uges ophold ligefrem bliver et stykke personlig udvikling –
og ikke blot en spændende rejse!
Hvordan kan det være?
Få indsigt i denne forunderlige del af verdenen på dette intense
rejseforedrag. Rasmus Birkerod har boet i Israel og er kommet i
landet og på Vestbredden gennem mere end 20 år som rejseleder.
VARIGHED: 2 timer, inklusiv kaffepause.

REFERENCER
"Rasmus Birkerod gav os alle en fantastisk formiddag med sit
foredrag "fra sportsjournalist til bibelnørd". Rasmus ramte dybt
hos kursisterne og alle gik hjem med meget at tænke over, og alle
var meget begejstrede. Vi vil derfor varmt anbefale Rasmus
Birkerods foredrag til andre foreninger.”
Flemming Egholm og Anne-Grethe Jakobsen,
ledere af Sommerhøjskolen, FOF, Nykøbing F.
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.”
Kristian Østergaard, sognepræst, Sorø Klosterkirke
"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
"Det er en fornøjelse at opleve Rasmus som foredragsholder. Han
er nærværende og har en enestående evne til at kombinere
humor, seriøsitet og en særlig intensitet i sine foredrag."
Camilla Rømer Elin, lærer, Fensmark
”Rasmus Birkerod er en usædvanlig spændende og engageret
foredragsholder. Han tryllebinder sine tilhørere med et stort
nærvær, personlige erfaringer og en imponerende viden. Han er
en levende, tillidsvækkende og dygtig formidler, der evner at
involvere og engagere sine tilhørere. Jeg kan på det varmeste
anbefale et foredrag med Rasmus Birkerod.”
Camilla Diderichsen, sognepræst, Endeslev, Vråby og Himlingøje
Rasmus Birkerod brænder for det, han siger, han hænger sammen,
og der er både lidenskab og lidelse i ham. Hos ham er der
engagement, integritet og passion".
Helle Poulsen, sognepræst, Vejlø Kirke

SE FLERE ANMELDELSER PÅ
www.birkerod-indsigt.dk

Foredrag…
…. skal inspirere, udfordre og sætte nye tanker i gang.
Det er altid min ambition, at tilhørerne oplever mine foredrag på
en måde, hvor humor og alvor går hånd i hånd – og meget gerne
vækker til eftertænksomhed undervejs.
Rasmus Birkerod

Om Rasmus Birkerod (f.1975):
Gift og far til tre børn. Uddannet journalist og rejseleder. Har
tidligere arbejdet for Tjæreborg Rejser, Spies Rejser, Dagbladet
Politiken, Viasat Sport, TV Danmark og 11 år på TV2-regionerne.
Ophavsmand, redaktør og studievært på de prisvindende tros- og
eksistensprogrammer HVEM ER DU! og Præstens Lektie. Forinden
nyhedsvært og sportsredaktør på tv-stationen.
Startede i efteråret 2017 virksomheden BIRKEROD INDSIGT, hvor
han tilbyder sig som foredragsholder, ordstyrer,
kommunikationsrådgiver og guide på rejser til Israel/Palæstina.

BIRKEROD INDSIGT
Højskolevej 11, 4690 Haslev, mobil 3027-2319
WEB: www.birkerod-indsigt.dk
Mail: info@birkerod-indsigt.dk
CVR: 38 87 52 72

