
Træn din
nonverbale 

kommunikation

med journalist Rasmus Birkerod

Ny inspiration til præster:



FOKUSOMRÅDE: 
Non-verbal kommunikation.

 
ANVENDELSE: 

Prædikener.
 

FORM:
Observation, feedback og dialog.

UDBYTTE:

Du får større opmærksomhed på din kommunikative fremtoning
som prædikant. Du får eksternt input på, hvordan din non-verbale

kommunikation fungerer fra prædikestolen. 

Du får en bevidsthed om, hvor du non-verbalt er stærk som
prædikant – og værktøjer til at hjælpe dig dér, 

hvor du har mulighed for at forbedre dig.

Sandsynligvis vil du blive opmærksom på 
stærke sider, du ikke vidste, at du havde.

VÆSENTLIGHED: 

Non-verbal kommunikation er et af
vores stærkeste redskaber, 
når vi skaber relationer. 

Derfor er det også et af præstens
vigtigste virkemidler, når det fra

prædikestolen gælder om at skabe og
fastholde interesse for budskabet. 



INDHOLD:

Rasmus Birkerod har i 11 år arbejdet som tv-
vært. Der vil være fokus på det, som tv-værten

og prædikanten har til fælles. For eksempel:

Stemmeføring, kropssprog, taletempo,
toneovervejelser, pauser, vejrtrækning,

temposkift, nærvær, øjenkontakt og anslag. 

Forløbet vil ikke have fokus på selve det
teologiske indhold.

FORLØBET: 

Rasmus Birkerod observerer din
non-verbale kommunikation 

ved en gudstjeneste. 

Herefter en-til-en samtale med
feedback og inspiration.
Fokusområde fastlægges.

Ny observation af gudstjeneste.
Opfølgende feedback ved samtale.

HENSIGTEN:

Hvem har som mundtlig formidler
ikke oplevet, at et budskab blev

fortolket i en helt anden retning, end
det var tiltænkt. 

God non-verbal kommunikation er et
stærkt redskab til hjælpe budskabet

præcist derhen, hvor det er hensigten.



KONTAKT:
Email: info@birkerod-indsigt.dk

Mobil: 3027-2319

Rasmus Birkerod har arbejdet
professionelt med præsentationsteknik

hele sin karriere - som tv-vært,
foredragsholder og rejseleder i

Israel/Palæstina. 

Han har desuden arbejdet med
undervisning og supervision inden for
præsentationsteknik - både som TV-

redaktør i mediebranchen og i
rejsebranchen som destinationschef og
lærer på de skandinaviske guideskoler.

Rasmus Birkerod (f.1975): 

Udd. fra Danmarks Journalisthøjskole.
Tidligere Tjæreborg Rejser, Spies

Rejser, Dagbladet Politiken, Viasat
Sport, TV Danmark og 11 år som

studievært på TV2 ØST. Sidenhen
kommunikationsrådgiver 

for Roskilde Stift.  

Ophavsmand, redaktør og studievært
på det prisvindende program
Præstens Lektie på TV2 ØST.


