
Book en menighedsweekend, enkeltmøde, 

møderække eller temadag 
• Kontakt Dan via telefon (2926 4434) eller mail (post@sjaelesorg.dk) 

• Priser findes på www.sjaelesorg.dk eller ring og lad os tale om det 

Bær hinandens byrder 
om at yde omsorg for hinanden i en menighed 

1. Bær hinandens byrder - et bibelsk perspektiv (bibelforedrag) 

2. Bær hinandens byrder - et diakonalt perspektiv (bibelforedrag) 

3. Bær hinandens byrder - et sjælesørgerisk perspektiv (bibelforedrag) 

4. Kom til mig, alle som bærer tunge byrder (Mt 11,28-30) (prædiken) 

Bag de fine ord ’diakoni’ og ’sjælesorg’ gemmer sig et helt almindeligt hver-
dagsliv som kristen. At bære hinandens byrder handler om nåden og om må-
den, vi helt konkret ser, hører og møder hinanden. Det er en både bibelsk og 
nutidig erfaring, at menneskeliv byder på byrder. 

 

Hvile 

1. Udbrændt eller sveden i kanten?  (foredrag) 

2. Mit folk... glemte deres hvileplads  (bibeltime) 

3. Kom til mig… og jeg skal give jer hvile  (prædiken) 

Foredraget beskriver vejen til udbrændthed, nødvendigheden og vejen til nye 
prioriteringer. Der præsenteres en energi-cirkel til refleksion over egne næren-
de og tærende relationer. Bibeltimen afdækker den bibelske tale om hvile, 
mens prædikenen har fokus på den, som trænger til hvile. 

 

Håb og værdighed 

Deltag i en gudstjeneste for både krop og sjæl. I gudstjenesten indgår sang, 
bøn, tekstlæsning, refleksion, stilhed og symbolhandlinger. Der er frihed til at 
være med i det, som er naturligt for en selv. 

Før eller efter gudstjenesten holder jeg foredraget ”Kaldet til værdighed!” Det 
varer 30 minutter. Menneskers værdi kan være frarøvet dem gennem kræn-
kelser, den kan være tildækket af lidelser eller den kan være knyttet til slid-
somme projekter. 

Foredrag og medvirken i gudstjenesten inkl. trykt gudstjenestefolder: 3000,00 
kr. Dertil kommer rejseudgifter. 
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Jeg holder meget af at formidle 

væsentlige bibelske og eksisten-

tielle temaer med jævne ord og 

relevante eksempler. 

Et væsentligt element i formidlin-

gen er tid til refleksion og dialog. 



Skyld og skam 

1. Kun skyldige kan tilgives!   (bibelforedrag) 

2. Det var en skam!    (bibelforedrag) 

3. Kunsten at sige undskyld   (bibelforedrag) 

4. ”Du tog vor skyld og bar vor skam” (prædiken) 

Skyld og skam ødelægger forholdet til Gud, til de nærmeste, til sig selv. Des-
værre forveksler vi jævnligt skylden og skammen. Og det er ikke godt for kri-
stenlivet. Vi forveksler også ofte Guds tilgivelse med forventningen til andres 
tilgivelse. Det er heller ikke til glæde eller hjælp i kristenlivet. Og endelig kan 
vi fundere over, hvorfor det kan være vanskeligt at aflevere en undskyldning, 
som bliver hørt, og ligeså at tage imod en undskyldning. Hvordan kan Bibelen 
hjælpe os? 

 

I Elias’ fodspor 
- kristen i en sekulariseret verden 

1. Elias og enken i Sarepta (1 Kong 17) 

2. Elias og styrkeprøven på Karmel (1 Kong 18) 

3. Elias og hulen på Horeb (1 Kong 19) 

4. Elias og Elisa (1 Kong 19,19ff.)  (kan udelades) 

Elias levede i en tid og kultur, hvor Guds folk var under pres fra magthaverne. 
Han fik et kald til at være lys og salt i verden, som han ønskede at følge. Gud 
var med ham hele vejen, men det var samtidig ikke uden omkostninger. Elias’ 
liv er et inspirerende eksempel for kristne i dag, som også lever som en mino-
ritetskultur i verden. 

 

Lidelsens problem 

1. Historien om Job      (bibelfortælling) 

2. Jobs Bog - Et spejl for det lidende menneske (bibelforedrag) 

3. Jobs Bog - Et spejl for sand og troværdig hjælp (bibelforedrag) 

4. «Min løser lever!” (Jobs Bog 19,25)   (prædiken) 

Jobs Bog er en fantastisk bog om et svært emne. Lidelsens problem er smer-
tefuldt, vanskeligt og afskyeligt. Mange af os får lidelsen ind under huden som 
de lidende eller de pårørende. Og Jobs Bog har væsentlige pointer både til 
det lidende menneske og dets pårørende. Mens ateismen og religionerne har 
løst lidelsens problem, er de Bibel-troende de eneste, som ikke har løst lidel-
sens problem. I det lys bliver budskabet i Jobs Bog uendelig vigtigt! 

Tro, håb og kærlighed 

1. Kærlighed - om spændingen mellem ærlighed og kærlighed 

2. Tro - om den skrøbelige tro 

3. Håb - om håbet i en håbløs verden 

4. ”Så bliver da tro, håb og kærlighed…!” Fra højsang til klagesang! 

Treklangen slår en urgammel stemning an. Den findes i alle kulturer - også i 
Bibelen. Tro, håb og kærlighed angår mennesker til alle tider - også nutiden. 
Troen giver livet et holdepunkt. Håbet giver livet retning. Og kærligheden er 
selve livskilden. 
Fjerde bibelforedrag kan udelades. 

 

Medvandringer i Salmernes Bog 

1.  ”for du er hos mig” – en trøstesalme   (Salme 23) 

2.  ”din hånd hviler tungt på mig” – en bodssalme (Salme 38) 

3.  ”Kast din byrde på Herren” – en hævnsalme (Salme 55) 

4.  ”For du, Herre, er mit håb” – en klagesalme  (Salme 71) 

”Vil du se den hellige kristne kirke levende afmalet både i farve og skikkelse, 
samlet i et lille billede, så tag Salmernes Bog for dig; så har du et fint, rent og 
klart spejl, som kan vise dig, hvad kristenheden er. Ja du vil også finde dig 
selv deri ... og dertil Gud selv og alle hans skabninger.” Sådan skrev Martin 
Luther i fortalen til Salmernes Bog i sin tyske bibeludgave (1528). 
Gennem læsning af fire salmer gives bud på, hvordan salmerne kan læses 
ind i vore egne liv, så de bliver kilder til inspiration og liv. 

 

Identitet 

1. ”Menneske først…” – om personlig identitet  (bibelforedrag) 

2. ”… og kristen så” - om kristen identitet   (bibelforedrag) 

3. Menighedens identitet     (evt. prædiken) 

Identiteten er udfordret. Nogle prøver at finde sig selv, andre skaber sig selv. 
Nogle eksperimenterer med deres kønsidentitet. Hvad er et menneske? Og 
hvordan er mit selvbillede som kristen? Vi er skabt som relationsvæsener og 
lever i mange relationer. I tredje bibelforedrag, som også kan være en prædi-
ken, sættes fokus på det relationsfællesskab, vi kalder menigheden. 

 

Gennemgang af bibelske skrifter 

Jeg holder gerne bibeltimer, hvor jeg gennemgår bestemte afsnit eller 

bibelske skrifter. Du er velkommen til at spørge om konkrete opgaver. 


