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Sjælesorgskursus 
 
CTIP - DBIs Center for teologi i praksis — arrangerer sammen med  
sjaelesorg.dk i foråret 2019 et kursus i sjælesorg over 8 torsdage fra kl. 
18-21. 

MÅLET MED KURSET ER  
At deltagerne 

• bliver udrustet til at øve sjælesorg i menighedslivet 
• bliver bevidste om egen person i sjælesorgens rum  
• bliver i stand til at møde det hele menneske i sjælesorgen 
• bliver fortrolige med brugen af sjælesorgens midler 
• får skærpet opmærksomheden på grænsefladerne mellem sjælesorg og 

terapi 
 

MÅLGRUPPE 
Præster, sognemedhjælpere, diakoner, menigheders sjælesorgsteams, 
personer med sjælesørgeriske opgaver i menighedsmæssig sammen-
hæng, ansatte i missionsbevægelser m.fl. 

INDHOLD 
Kurset er tilrettelagt som en gennemgang af Leif Andersens bøger 
”Kroppen og ånden” bind I og II. Læs de angivne sider forud for den en-
kelte samling. Vi bruger også tid på drøftelse på kurset. Hver gang arbej-
der vi også med sjælesørgeriske cases i grupper og i plenum. Deltagerne 
må gerne bidrage med relevante cases. Grundbøgerne kan suppleres 
med andre anbefalede bøger og artikler. 
 
TILLÆG TIL KURSET 
I tillæg til kurset kan de deltagere, der gerne vil reflektere mere over deres egen 
sjælesorgspraksis, tilkøbe individuel arbejdsvejledning undervejs i kursusfor-
løbet og/eller efterfølgende. Fokus i arbejdsvejledningen er sjælesørgerens 
person og arbejdsmåde – ikke konfidentens livssituation. 
 
Sjælesorgsteams fra menigheder kan også som opfølgning på undervisning og 
praksis i menigheden fortsætte med gruppevejledning én eller flere gange med 
jævne mellemrum. Kontakt ctipadmin@dbi.edu for tilbud. 
 
 

UNDERVISERE PÅ KURSET 
Primær underviser er Dan K. Månsson, som er cand.theol. med videre-
uddannelse i sjælesorg fra Norge. Dan Månsson er indehaver af sjaele-
sorg.dk og tilbyder personlig sjælesorg, kurser og faglig vejledning for 
andre sjælesørgere. 

Michael Agerbo Mørch underviser til 2. samling om Sjælesorgens guds-
billeder. Michael Agerbo Mørch er cand.theol., ph.d.-studerende og ad-
ministrativ leder af DBIs Center for teologi i praksis CTIP.   



Kursusplan 
 

 

TORSDAG 17. JANUAR KL. 18-21 
Intro til kurset. Indledningsforedrag: ”Sjælesorg – I have a Dream!” 
Case-arbejde 
 

TORSDAG 31. JANUAR KL. 18-21 
Sjælesorgens gudsbilleder. Kroppen og ånden I, pp. 19-88 
Case-arbejde 
 

TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 18-21 
Sjælesorgens menneskesyn. Kroppen og ånden I, pp. 89-228 
Case-arbejde 
 

TORSDAG 28. FEBRUAR KL. 18-21 
Sjælesorgens selvbilleder. Kroppen og ånden I, pp. 229-423 
Sjælesorgens landskab. Sjælesørgerens selvforståelse 
Case-arbejde 
 

TORSDAG 14. MARTS KL. 18-21 
Den sjælesørgeriske relation. Kroppen og ånden II, pp. 9-124 
Sjælesorgens midler. Kroppen og ånden II, pp. 125-214 
Case-arbejde 
 

TORSDAG 28. MARTS KL. 18-21 
Skam. Kroppen og ånden II, pp. 215-256 
Skyld. Kroppen og ånden II, pp. 257-301 
Case-arbejde 
 

TORSDAG 11. APRIL KL. 18-21 
Konflikt. Kroppen og ånden II, pp. 302-317 
Lidelse. Kroppen og ånden II, pp. 318-379, 426-437 
Case-arbejde 
 

TORSDAG 2. MAJ KL. 18-21 
Sorg. Kroppen og ånden II, pp. 380-425, 438-443 
Case-arbejde 
Afslutningsforedrag: ”Bær hinandens byrder – om vejledningens nød-
vendighed” 
 
Find litteraturliste og læs mere om kurset på ctip.dk/ 
Har du spørgsmål inden din tilmelding, så kontakt Dan K. Månsson, 
post@sjaelesorg.dk eller telefon 2926 4434. 



Sjælesorgskursus forår 2019 
 

 

MÅLGRUPPE   Præster, sognemedhjælpere, diakoner, menigheders sjælesorgs-
 teams, personer med sjælesørgeriske opgaver i menighedsmæssig 
 sammenhæng, ansatte i missionsbevægelser, teologistuderende  
 m.fl. 

 
ARRANGØR  CTIP—DBIs Center for teologi i praksis— i samarbejde med  
  sjaelesorg.dk  

 
STED   DBIs lokaler. Leifsgade 33, 6. sal, 2300 København S 
 
OMFANG  8 samlinger á 3 lektioner med 2-3 ugers mellemrum. Tiden mel- 
  lem samlingerne bruges til refleksion, træning og forberedelse.  
  Kurset er tilrettelagt som en gennemgang af Leif Andersens  
  ”Kroppen og ånden” bind 1 og 2. Derfor får man mere ud af kur- 
  set, hvis man læser disse bøger. Dertil kommer anbefalet littera- 
  tur, som kan læses.  
 
TIDSPUNKT  Foråret 2019. Torsdage kl. 18-21. Det er muligt at komme en time 
  før og spise sin medbragte mad sammen med andre deltagere,  
  inden undervisningen går i gang. Køkkenet kan bruges til tilbe- 
  redning af mad. Hvis der er basis for 2 kurser, så afholdes der og-
  så et eftermiddagshold (kl. 13-16).  
 
UNDERVISER   Dan K. Månsson, cand.theol. med videreuddannelse i sjælesorg. 
  2. samling: cand.theol. Michael Agerbo Mørch. 
 
DELTAGERE  Min. 10 betalende deltagere— max. 20 deltagere 
  Vi forventer, at man deltager i alle samlinger, samt at alle har er-

 faring med sjælesorg og vil arbejde med på hinandens udvikling 
 af sjælesørgerisk kompetence. 

PRIS  4.500 kr. pr. deltager. Dertil kommer evt. udgifter til relevant/ 
  anbefalet litteratur. Faste CTIP-støtter kan få 30 % rabat på ét  
  CTIP-kursus pr. år. FIUC-DK-studerende kan søge om at deltage 
  gratis ved at henvende sig til Michael Agerbo Mørch    
  mam@dbi.edu 
 
TILMELDING  På www.ctip.dk inden 1. december 2018. Tilmelding bekræftes af 
  CTIP. 

 

 

 

 

 

 


