Bi belforedrag

sjaelesorg.dk
- i al fortrolighed

Bær hinandens byrder
To bibelforedrag og en prædiken
- om omsorg for hinanden i menigheden

Det var en skam!
- Et bibelforedrag med fokus på nådesløs skam

Kun skyldige kan tilgives!
- Et bibelforedrag om skyld og tilgivelse:

Kunsten at sige undskyld (bibelforedrag)
Du tog vor skyld og bar vor skam (prædiken)
Skyld og skam ødelægger forholdet til Gud, til
de nærmeste, til sig selv. Desværre forveksler vi
jævnligt skylden og skammen. Og det er ikke
godt for kristenlivet. 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?

Bibelforedragene kan
matches med hinanden.

I Fra et bibelsk perspektiv
II Fra et diakonalt perspektiv
III Fra et sjælesørgerisk perspektiv

Bibel- og
sjælesorgsforedrag

Bag de fine ord ’diakoni’ og ’sjælesorg’ gemmer
sig et helt almindeligt hverdagsliv som kristen. At
bære hinandens byrder handler om nåden og
måden, vi helt konkret ser, hører og møder hinanden. Det er en altså både en bibelsk og nutidig erfaring, at menneskeliv byder på byrder.
Gennem bibelforedrag og forkyndelse vil vi høre
og tale om, hvordan vi som kristne i dag viser
hinanden omsorg i ord og handling. Vi vil også
høre og tale om, hvordan vi øver barmhjertighed mod de mennesker, vi møder i hverdagen.
Priser findes på www.sjaelesorg.dk eller ring og
lad os tale om det.
For uddybende info og indgåelse
af aftale kontakt via  2926 4434
eller  post@sjaelesorg.dk
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Sjælesorgsforedrag

Jeg orker ikke
mere!

Dobbeltforedrag om

Sjælesorg i forkyndelsen

- et foredrag om livet
med en dement
At være ægtefælle/
partner, barn, pårørende eller ven til et menneske med en demensdiagnose er på alle måder
udfordrende. Foredraget tager de eksistentielle
sider af magtesløsheden, sorgen, bekymringen,
vreden op til drøftelse og giver nogle pejlemærker for en nødvendig vej for de pårørende.
Et foredrag om livet som pårørende, når det er
vanskeligst.
Et nødvendigt foredrag, fordi flere skal leve med
demens, og menigheden involveres.

Hvad sker der med troen,
når det ufattelige sker
Det sker, at vi mødes af noget så svært og
tungt, at vi ikke kan overskue, hvordan vi skal
komme videre. Dødsfald, samlivsbrud, alvorlig
sygdom, barnløshed, krænkelser...
Hvordan overlever vores tro sådanne ufattelige
hændelser? Hvordan mestrer vi som kristenmennesker ændrede forudsætninger for livskursen?
Hvordan kan vi som medkristne og menighed
hjælpe et medlem til fortsat at tro, elske og håbe? Hvilken trøst kan vi række til andre?

Udbrændt eller sveden i kanten
- om stress, arbejde og familieliv
”Jeg er helt udbrændt!”
”Jeg er totalt stresset!”
Hvornår er man stresset, og hvornår er man udbrændt? Vi sætter en folkesygdom under lup.
Foredraget beskriver vejen til udbrændthed, nødvendigheden af og vejen til nye prioriteringer.
Der præsenteres en energi-cirkel til refleksion
over egne nærende og tærende relationer.
Undervejs reflekteres teologisk over menneskelivets gudgivne grænser.

Skabt i mit billede!
- om sunde og usunde gudsbilleder
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.

1. Du prædiker med
det liv, du har levet
2. Prædikenen møder det levede liv
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.

Sjælesørgeren Luther
Martin Luther reformerede
kirken. 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.

