
 

Foredrag 2022: 

Maries Rum og livsforandrende erfaringer 

Rasmus Birkerod er vært på det nye anmelderroste 
samtaleprogram Maries Rum. Foredraget sætter fokus på 
livsforandrende erfaringer – både gæsternes i studiet og Rasmus 
Birkerods egne. Vi hører klip fra programmerne og diskuterer 
nogle af de teamer, der bliver bragt frem.   

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.  

Kærlig hilsen Kong Herodes - han hvisker til stadig til os 

Få den fascinerende historie om den jødiske konge, der i Bibelen 
ville dræbe alle drengebørn i Betlehem for at komme Jesus til livs. 
Kong Herodes var både ond, skrupelløs og en visionær politiker. 
Historien om denne leder er en dybt fascinerede og rækker stadig 
ind i vores liv her 2.000 år efter. Det er en historie om ondskab, 
skønhed og totalt vanvid.  

Fra sportsjournalist til BIBELNØRD.  

Han var egentlig sportsjournalist, men endte en tirsdag formiddag 
for 25 år siden som bibelnørd. Siden har Rasmus Birkerod 
arbejdet med Bibelen professionelt og var manden bag det 
prisvindende tv-debatprogram Præstens Lektie ligesom han har 
været med til at udvikle det anmelderroste program Maries Rum. 
Få historien – og bliv selv udfordret på spændende dilemmaer 
inden for tro og eksistens.  

Hvor intet er ligegyldigt: Israel & Palæstina  

Rasmus Birkerod er i Israel/Palæstina 7-8 gange om året. Første 
gang var i 1996, hvor han blev sendt til Israel, udstationeret for 
Tjæreborg Rejser. Han har siden arbejdet professionelt med 
området og har i dag en journalistisk tilgang til arbejdet som guide 
i Israel/Palæstina. Han har venner på begge sider af konflikten, og 
det er vigtigt. For arbejdet handler om konstant at se situationen 
fra begge sider. Det arbejde rummer masser af dilemmaer.   
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"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 
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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. 

 
 

 

 


