Sjælesorg i forkyndelsen
1. Du prædiker med det liv, du har levet
2. Prædikenen møder det levede liv
Dobbeltforedrag for forkyndere: Jeg er optaget af, hvordan vi prædiker både Bibel- og livsnært. Livsnært er dobbelt, nemlig nær vort eget
liv og nær de mennesker, som er vore tilhørere. Jeg giver eksempler
på, hvordan jeg ville gribe nogle bibeltekster an. Og så kommer jeg
med et par cases og tekster som oplæg til drøftelse.

Undervisning for præster og menighedsledere
1. En skam, når forkyndelsen ikke når tilhørerne!
2. Det hellige almindelige ubehag - om sjælesørgerens
magtesløshed
3. Sjælesorgens faldgruber – om sjælesorg på afveje og
grænseløse sjælesørgere
Den faglige fordybelse vil centrere sig om tre centrale temaer for hyrder med sjælesørgeriske opgaver. Det er temaerne skam, magtesløshed og faldgruber. De faglige input kombineres med et par øvelser og
gruppearbejde med en konstrueret case.
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Foredrag og
undervisning

Sæt grænser!
Om at være medarbejder et sted, hvor mennesker af og til er grænseoverskridende, hvor det er udmattende at være medarbejder, og om
at turde sætte grænser i samtale og samværsformer til gavn for fællesskabet.

Åndelig omsorg i plejen af døende
Foredrag målrettet omsorgspersoner, der plejer døende mennesker.
Døende mennesker stiller ofte alle de eksistentielle spørgsmål, når mørket sænkede sig om aftenen, og hvad gør man så?

Jeg holder meget af at formidle
væsentlige bibelske og eksistentielle temaer med jævne ord og
relevante eksempler.
Et væsentligt element i formidlingen er tid til refleksion og dialog.

For uddybende info og indgåelse af aftale

Dan K. Månsson

• 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

Sjælesørger og teolog

29 26 44 34
www.sjaelesorg.dk
post@sjaelesorg.dk

Hvad er sjælesorg?

Hvad sker der med troen, når det ufattelige sker?

Foredraget sætter fokus på sjælesorgens egenart i forhold til terapi. Hvilken plads har psykologien og teologien i sjælesorgen? Hvad er misbrug
af terapi i sjælesorgen? Kan teologien også misbruges i sjælesorgen?

Det sker, at vi mødes af noget så svært og tungt, at vi ikke kan overskue, hvordan vi skal komme videre. Hvordan overlever vores tro sådanne ufattelige hændelser? Hvilken trøst kan vi række til andre?

Det var en skam!

Skabt i mit billede! - om sunde og usunde gudsbilleder

Vi kender det jo godt. Vi dummer os, og skammen melder sig med al
hast i tankerne og kroppen. Vi ønsker os langt væk.
Der tales meget om skyld og lidt om skam. Er det, fordi skylden er
værst? Eller fordi den er nemmest at gøre noget ved? Eller fordi vi
skammer os over skammen? Eller fordi… Det er skammeligt, at der ikke
tales mere om skam, når så mange føler så meget skam. Et foredrag
om den sunde skam, den ufortjente skam, og forskellen.

Nogle gudsbilleder er kilder til tro og liv. Andre bliver byrder. Foredraget
søger bl.a. ved inddragelse af tilknytningsteori at svare på, hvor kommer vore indre billeder af Gud fra.
Vore gudsbilleder ændrer sig fra barndom og fremover. Usunde gudsbilleder er ikke værd at samle på, de skal skrottes; mens de sunde
gudsbilleder skal næres, så de bliver livgivende.

Den svære samtale
Man kan opleve samtaler med mennesker givende, udfordrende og
tærende. I samtalen lukkes vi af og til ind i en verden, hvor meningsløshed og håbløshed får ord til at blegne. Af og til kan man opleve sig
mislykket som medarbejder. Foredraget og den efterfølgende dialog
skal give frimodighed til at være den samtalepartner, man er. Et
spørgsmål er også, hvem samtalen er svær for?

Luther som sjælesørger
Martin Luther reformerede kirken i gang. Kulturelt, politisk, kirkeligt og
teologisk fik Luthers tanker stor betydning. En væsentlig - men også ofte
overset - faktor i reformationens gennemslagskraft er Luthers sjælesørgeriske kompetence.
Luther evnede at prædike sjælesørgerisk, så hans tilhørere fik hjælp til
at leve deres tros- og hverdagsliv. Han skrev breve i overraskende vendinger til mennesker med sjælekvaler, - lang tid før de blev beskrevet
af psykologien. Luther udfordrer kirken af i dag til at møde mennesker
med en livsnær forkyndelse og samtale, hvor det kristne fællesskab
bærer med på hinandens byrder og liv.

”Jeg orker ikke mere!” - et foredrag om livet med en dement
Foredraget drejer sig om det at være ægtefælle/partner, barn, pårørende eller ven til et menneske, som er på vej til at blive eller er plejekrævende. Måske bor vedkomne nu på plejehjem.
Et foredrag om livet som pårørende, når det er vanskeligst.

Udbrændt eller sveden i kanten
- om stress, arbejde og familieliv
”Jeg er helt udbrændt!” Hvornår er man udbrændt? Foredraget beskriver vejen til udbrændthed, nødvendigheden og vejen til nye prioriteringer. Der præsenteres en energi-cirkel til refleksion over egne nærende
og tærende relationer.

Medfølelse og afmagt
Foredraget sætter fokus på kunsten at være medvandrer i et andet
menneskes livshistorie, når livet gør allermest ondt. Magtesløsheden kan
opleves uudholdelig. At have medfølelse og føle afmagt er stærke
kræfter, som vi kender til i større eller mindre grad, alt efter de udfordringer livet stiller os. Undervejs i foredraget kommer en historie om afmagt fra det virkelige liv. Fortællingen er fængselspræstens og den
dødsdømtes. Refleksionen er min.

Med C. S. Lewis i sorgens landskab
Den engelske forfatter C. S. Lewis, kendt for Narnia-historierne, mistede
som barn sin mor og sin barnetro. Som ung ateist udfordres han på ny
af kristendommen. Han skriver bl.a. en bog om lidelsens problem, som
noget af vejen forsøger at forklare lidelsen. Bogen fik stor opmærksomhed. Først da han i en moden alder fandt sit livs kærlighed, som han alt
for hurtigt mistede igen, blev lidelsen erfaret og bearbejdet på en ny
måde. Han skriver ”En sorgens dagbog”. Gennem C. S. Lewis’ eksempel spejler jeg erfaringer, mennesker i dag gør sig i sorgens landskab.

