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Navn: Bibliarium 

Emne: Bibelsk oplevelsescenter 

Målgruppe: Primært til skoler, men også konfirmander o.a. børn og unge samt familier, turister og 
teambuildingsarrangementer/managementkurser m.v.. 

Tid, sted og aktør: Præsidiet for Bibliarium håber på en hel eller delvis virkeliggørelse af projektet i 
2014.  

Præsidiet for Bibliarium består af:  
Formand: Biskop Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift  

Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift  

Biskop Lise-Lotte Rebel, Helsingør Stift  

Næstformand: Generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard, Det Danske Bibelselskab  

Advokat Mette Overby  

Civilingeniør Christian Rovsing  

Projektleder Karsten Skawbo-Jensen, Region Hovedstaden  

Initiativgruppe: 
Marianne Arup Fischer: Opstandelseskirken, Albertslund  
Palle Johansen: Roskilde Stifts Religionspædagogiske Udvalg  
Helle Krogh Madsen: Folkekirkens Skoletjeneste Kbh.- Frb. Sekretær  
John Rydahl: Religionslærerforeningen  

Opnået støtte: Fra Udviklingsfonden kr. 500.000 i 2008. Projektet har indtil videre desuden opnået 
støtte fra Roskilde - og Københavns Stift, samt (i 2011) fra finansloven. 

Projektets formål: Nutidig, involverende og spændende formidling af Bibelen som en central bog i 
etisk, religiøs, kulturel, historisk og eksistentiel sammenhæng. 

Fremgangsmåde og ressourcer: Bibliarium er inspireret af lignende oplevelsescentre indenfor 
andre områder. Fx visse dagblades mediarier, Eksperimentariet, Fyrtøjet i Odense (H.C. Andersens 
eventyr), Ungtinget på Christiansborg, NaturBornholm etc..  
Det er planen at opføre et hus til formålet. Placeringen skal være i København og tæt ved 
offentlige transportmidler, da der satses på besøgende fra hele landet samt det sydlige Sverige – 
foruden turister.  

Erfaringer og resultat: Indtil videre er der for de bevilgede midler blevet udarbejdet meget 
grundige forprojekteringer på grundlag af hvilke, der søges midler til projektets gennemførelse. 
Disse har foreløbigt resulteret i et offentligt tilskud via Finansloven for 2011. 

Læs om projektet her: Hjemmeside på dansk og engelsk er under udarbejdelse.  
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Folkekirkens Skoletjeneste, København – 
Frederiksberg – 38 86 16 70 / fskf@folkekirken.dk. 

Øvrige oplysninger: Bibliarium vil være det første af sin art i verden. 

 


