
Sjælesorgs-
kursus
aug-dec 2019

Skjern

Arrangør
Foreningen Agape i samarbejde med sjaelesorg.dk

Sted
Skjern Bykirke, Nygade 48, 6900 Skjern

Omfang
7 samlinger med tre ugers mellemrum. Tiden mellem samlingerne bruges til 
refleksion, træning og forberedelse. Der gives ingen pligtlæsning, men en del an-
befalet litteratur vil øge udbyttet af undervisningen.

Tidspunkt
Kurset afholdes torsdage kl. 18-21 og en enkelt fredag kl. 9-12 og kl 13-16.
Det er muligt at komme en halv time før og spise sin medbragte mad sammen 
med andre deltagere, inden undervisningen går i gang.
Viser det sig, at der er basis for 2 kurser, afholdes der også et eftermiddagshold.

Deltagere 
Min. 10 deltagere. Max. 20 deltagere.
Af hensyn til dynamikken i gruppen, forventes det, at man deltager i alle syv 
samlinger.
Deltagernes forudsætninger og erfaringer med sjælesorg vil være forskellige. Det 
forventes, at alle har erfaring med sjælesorg og man arbejder med på hinandens 
udvikling af sjælesørgerisk kompetence.

Pris
4.500 kr. pr. deltager. Dertil evt. udgifter til relevant/anbefalet litteratur.
3.900 kr. pr. studerende.

Tilmelding
Tilmelding inden 1. august 2019 på www.agape.dk.  
Du er tilmeldt, når din tilmelding er bekræftet af Agape.
Hvis du har spørgsmål inden din tilmelding, kontakt da:
Annette Bech Vad, mail: annette@agape.dk eller telefon: 8680 6022
Dan K. Månsson, mail: post@sjaelesorg.dk eller telefon 2926 4434

Tilskud
Du kan evt. søge tilskud hos din arbejdsgiver eller det sted, du er sjælesørger. 
Er finansieringen en udfordring, kan du søge tilskud ved Agapes støttepulje. 
Læs mere på www.agape.dk

Kurset udbydes af 

Agape i samarbejde med sjaelesorg.dk

inspiration og hjælp til livet

Se hvad andre deltagere har fået ud af 
kurset, find litteraturliste og læs mere 
om kurset på www.agape.dk



SJÆLESORGSKURSUS I SKJERN
Agape og sjaelesorg.dk arrangerer i anden halvdel af 2019 et kursus i sjælesorg, 
som forløber over et halvt år.

Målet med sjælesorgskurset er, at deltagerne bliver
• udrustet til at øve sjælesorg i menighedslivet
• bevidste om egen person i sjælesorgens rum
• i stand til at møde det hele menneske i sjælesorgen
• fortrolige med brugen af sjælesorgens midler
• skærpe opmærksomheden på grænsefladerne mellem sjælesorg og terapi

Emnerne, der undervises i på kurset, er et udsnit af de temaer, man som 
sjælesørger kan møde i sjælesorgens rum.

MÅLGRUPPE
Præster, sognemedhjælpere, diakoner, menigheders sjælesorgsteams, personer 
med sjælesørgeriske opgaver i menighedssammenhæng, ansatte i missions-
bevægelser m.fl.

UNDERVISERE PÅ KURSET

TILLÆG TIL KURSET
I tillæg til kurset kan deltagere, som for egen del ønsker øget refleksion om-
kring egen sjælesorgspraksis, modtage individuel arbejdsvejledning undervejs 
i kursusforløbet og/eller efterfølgende hos Dan Månsson. Prisen er 650 kr. 
pr. vejledningstime. Fokus i arbejdsvejledningen er sjælesørgerens person og 
arbejds måde ─ ikke konfidentens livssituation.  
Sjælesorgsteams fra menigheder kan ligeledes som opfølgning på undervisning 
og praksis i menigheden fortsætte med gruppevejledning én eller flere gange 
med jævne mellemrum.

Dan K. Månsson, cand.
theol. med videreud-
dannelse i sjælesorg fra 
Norge. Dan er inde haver 
af sjaelesorg.dk  og til-
byder personlig sjæle-

sorg, kurser og faglig vejledning for 
andre sjælesørgere. Dan er under-
viser og kursusleder.

Annette Bech Vad, 
lands leder i Agape, un-
derviser og kursus leder.

1. SAMLING - Torsdag 15. august 2019 kl. 18.00-21.00
Intro til kurset og sjælesorgens arena v/Dan K. Månsson
1. Deltagerpræsentation og forventningsafstemning v/Annette Bech Vad
2. Sjælesorgens teologiske grundlag – en trinitarisk sjælesorgsmodel v/Dan K. 

Månsson
3. ‘Spilleregler’, reflekterende team og læringsmål for kurset v/Annette Bech Vad

2. SAMLING - Fredag 6. september 2019 kl. 9.00-16.00
1. Indføring i sjælesorgens mangfoldige praksis v/Dan K. Månsson.
2. Tavshedspligt – Om rammerne for en samtale, samtalens asymmetri og 

sjælesørgerens ansvar for samtalen v/Annette Bech Vad
3. Grænsefladerne mellem sjælesorg og terapi v/Ole Rabjerg
4. Sjælesørgerens mandat, person og rolle v/Annette Bech Vad 
5. Samtalens midler – med særlig vægt på bibelbrug v/Dan K. Månsson
Arbejde med cases

3. SAMLING - Torsdag 26. september 2019 kl. 18.00-21.00
1. Forældre-, guds- og selvbillede – religionspsykologi i sjælesorgen v/Dan M.
2. Identitet – en udfordring til sjælesorgen v/Dan K. Månsson
3. Follow Up: Læringsmål v/Annette Bech Vad
Arbejde med cases

4. SAMLING - Torsdag 10. oktober 2019 kl. 18.00-21.00
1. Psykiske problemstillingers betydning for det sjælesørgeriske møde – 

grænsefeltet mellem behandling/terapi og sjælesorg v/Elli Kappelgaard
Arbejde med cases

5. SAMLING - Torsdag 31. oktober 2019 kl. 18.00-21.00
1. Det lidende menneske – Teodicé som sjælesørgerisk udfordring v/Dan K. 

Månsson
2. Troens betydning i mødet med kriser v/Annette Bech Vad
3. Det skamfulde menneske – Skellet mellem skyld og skam, nyere opmærk-

somhed på skammens betydning v/Annette Bech Vad
Arbejde med cases

6. SAMLING - Torsdag 21. november 2019 kl. 18.00-21.00
1. Det afhængige menneske – Om vejen fra livsudfoldelse til livsbegrænsning, 

fra benægtelse til erkendelse og vejen ud af afhængighed v/Dan K. Månsson
2. Det krænkede menneske – Skyld og tilgivelse. Krænkelsens kendetegn og 

vejen til heling og forsoning v/Dan K. Månsson
3. Konflikthåndtering – fra en sjælesørgerisk vinkel v/Dan K. Månsson
Arbejde med cases

7. SAMLING - Torsdag 5. december 2019 kl. 18.00-21.00
1. Det sørgende menneske – Sorgteori og sorgprocessen v/Dan K. Månsson
2. Tag vare på dig selv
 a) Opmærksomhed på sjælesorgens indtryk v/Dan K. Månsson 
 b) Betydning af vejledning for sjælesørgeren v/Annette Bech Vad
 c) Usunde og grænseoverskridende relationer i sjælesorgen v/Dan K. Månsson
Arbejde med cases
Opsamling v/Annette Bech Vad

Elli Kappelgaard 
psykolog i Agape,  
underviser på  
samling 4.

Ole Rabjerg, autoriseret 
psykolog i Agape, 
underviser på samling 2.


