
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria og Martha i sjælesorg hos Jesus 

VELKOMMEN TIL 4 AFTENER OM 

SJÆLESORG I 

NUTIDENS 

DANMARK 
Ved lektor på Menighedsfakultetet Leif Andersen 

Velkommen til et kursusforløb arrangeret af Indre Mission i Region 

Aarhus. Gennem undervisning, spørgsmål og drøftelse vil Leif 

Andersen lede os gennem 4 aftener, der vil give os en større indsigt 

i sjælesorgens verden, så vi kan gå ud og blive bedre sjælesørgere. 

 
 

 
26. februar 2018 

13. marts 2018 

4. april 2018 

3. maj 2018 

 

17.30 – 21.30 

 

Tilmelding senest 

31. december 2017 
Telefon: 2173 5880 

E-mail: kristian.lindholm@indremission.dk 

 

Stederne for 

undervisningen 

oplyses senere – 

men vil være i 

Aarhus 

 og  

Pris 500,00 kr. 
Prisen inkluderer kaffe ad libitum, 

aftensmad og lidt mundgodt 

 

Gratis for hel-, del- eller 

fritidsansatte i IM, IMU og DFS 

 

INDRE MISSION 

REGION AARHUS 

Vejlby Centervej 46 
8240 Risskov 

indremission.dk/aarhus 

 

 

  



LIDT MERE INFO 
Indre Mission Regin Aarhus afholdt i 2016 et lignende kursus om nutidig forkyndelse; og en af erfaringerne herfra var, at 

det fungerede godt med god plads til spørgsmål og drøftelse. Så du skal ikke frygte fire timers monologe foredrag … 

Vi vil stræbe efter at give så megen plads som muligt både til de store, overordnede spørgsmål, som for eksempel: 

 – hvad laver ”lov og evangelium” i sjælesorgens rum? 

 – skal sjælesorgen kun hjælpe med åndelige problemer? 

 – kan sjælesorgen ubekymret låne fra psykologi og terapi? 

 – hvordan skelner vi mellem skam og skyld? 

 – hvad har vi overhovedet at sige til sørgende og lidende? 

– hvilket billede har vi af Gud? 

 – og så videre 

 

 og til de mere praktiske emner, som for eksempel: 

 – hvordan finder vi balancen mellem at lytte og at snakke? 

 – hvordan finder vi balancen mellem at trøste og at udfordre? 

 – hvordan møder vi modvilje og ambivalens? 

 – hvor meget forstår vi egentlig af andre mennesker? 

 – hvad gør det ved os at lytte til det tungeste i andres liv? 

 – og så videre 

LITTERATUR 
Jo bedre du har forberedt dig med læsning af litteratur om sjælesorg, jo bedre bliver udbyttet af kurset! Leif Andersen 

opfordrer til inden kurset at få læst enten: 

– Leif Andersens Kroppen og ånden I-II (Kolon forlag) 

eller også: 

– Berit Okkenhaug: Når jeg ser dit ansigt (Unitas forlag) 

Det er to ret forskellige udgivelser med forskellig tyngde og størrelse (Okkenhaugs bog er på godt 250 siders brødtekst; 

Leif Andersens to bind er på knap 900 siders brødtekst tilsammen – til gengæld er der billeder). Men du vælger selv, 

hvilken af de to du har lyst til at binde an med. Vi vil stræbe efter, at det skal give mening at deltage både med det ene 

og med det andet valg af forberedelse. 


