Kursinnehåll vintern/våren 2020
Matpaket under helgerna ingår i kursavgiften och kommer serveras på Kungsporten.

Kursmoment #1: 31 januari-2 februari
 Fredag kväll: 17:30-21:15
 Lördag: 09:00-19:30
 Söndag: 13:00-17:00

Kursledare: John Breneman & Gunilla Ludvigsson
 Själavård Grundkurs 1
Detta kursmoment tar upp förutsättningarna för biblisk själavård och en förståelse av
vilka vi är som människor. Vidare tittar vi på hur problem uppstår i våra liv och hur vi
ska hantera dessa problem på ett bibliskt sätt.
Fyra inlämningsuppgifter ingår i kursen varav två är bokuppgifter. Dessa slutförs
under terminens gång.

Kursmoment #2: 29 februari-1 mars



Lördag: (drop-in-kaffe & frukt 09:30) 10:00-18:00
Söndag: 13:00-17:00

Kursledare: Hanna Möllås
 Sexualitet
Sexualiteten är skapad av Gud för gemenskap, glädje och livslust. Under denna
föreläsning studerar vi hur Bibelns texter kring sexualitet, familjerätt och relationer
tolkats genom tiderna och hur detta påverkar oss idag.
Under dagen samtalar vi även kring viktiga aspekter att beakta i samtal/förbön kring
sexualitet.
Ämnet inkluderar samtal kring självkänsla, trygghet, kroppsbild och gudsbild, som alla
påverkar vår sexuella hälsa. Utifrån detta diskuterar vi olika relevanta frågeställningar
som människor har när de söker samtal kring sexualitet.
 Samtalsteknik
Föreläsningen adresserar utmaningar och hinder för goda samtal. Men vi fokuserar
också på vilka helande möjligheter genomtänkta samtal kan erbjuda människor. Vi
går igenom praktiska tips och teoretiska perspektiv på samtalsteknik.
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Kursmoment #3: 28-29 mars



Lördag: (drop-in-kaffe & frukt 09:30) 10:00-18:00
Söndag: 13:00-17:00

Kursledare: Birgitta Sjöström-Aasa
Livet är en fantastisk gåva som vi som följare till Jesus vill göra det allra bästa av. Genom
Jesus exempel kan vi se hur vår relation till Gud och oss själva kan få vara, men även hur vi
kan få ta emot helande för våra sår, förlåtelse för synd, frihet från sådant som binder oss,
och befrielse från andligt betryck. Den helige Ande vill hjälpa oss på den här resan inåt, till
ett sannare och helare jag, och vi i vår tur får visa andra fram till Gud.
Kursämnen:
 Gudsbild/självbild/identitet
 Jesus
 Anden
 Sår/helande
 Synd/förlåtelse
 Bundenhet/frihet
 Andligt betryck/befrielse

Kursmoment #4: 25-26 april



Lördag: (drop-in-kaffe & frukt 09:30) 10:00-18:00
Söndag: 13:00-17:00

Kursledare: Birgitta Sjöström-Aasa (lördag), Hanna Möllås (söndag)
Forts. Kursämnen:
 Gudsbild/självbild/identitet
 Jesus
 Anden
 Sår/helande
 Synd/förlåtelse
 Bundenhet/frihet
 Andligt betryck/befrielse
 Etik i samtal
Samtalskonst behöver alltid beakta den makt som själavårdare/samtalsledare har.
Här lyfter vi etiska frågor kring tystnadsplikt och ansvar. Men vi tar även upp hur
samtalsledaren kan bli medveten om sina egna drivkrafter. Här diskuterar vi hur olika
övergrepp kan förhindras i samtalssammanhang.
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