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Mastercoach

Sognepræst

Kirke & Coaching har jeg skabt
sammen med Sara, fordi jeg er
på en fredsskabende mission,
hvor jeg hjælper mennesker med
at forandre deres tankegang og
dermed forvandle deres liv.

Kirke og coaching blev skabt,
fordi jeg tror, at vi alle har brug
for hjælp og fællesskab, når livet
er svært; det er ikke noget vi skal
eller kan stå med alene.

KIRKE OG COACHING
Gratis kurser til dig der
længes og kæmper i livet
Velkommen på vores kurser i 2020 / Kirke og Coaching
– et samarbejde mellem Ugerløse og Vipperød sogne samt Holbæk provsti.
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Kirke og Coaching

KURSUS 1

– en kursusrække med
fokus på personlig udvikling
Kirke og Coaching er organiseret af sognepræst Sara Mikaelsson
og mastercoach Inger Petri i samarbejde med Sdr. Asmindrup Kirke.
Kurserne lægger vægt på at udvikle og hjælpe mennesker i sorg,
krise eller anden form for psykisk smerte. Kort sagt mennesker i
sjælesorg. Midler fra Holbæk provsti gør det muligt at deltage gratis
på det kursus, der passer dig bedst.

“Gør det! Gruppeforløbene lader en
opdage, at der er
andre, der kæmper
for det gode liv.”
Citat fra tidligere deltager

Modstand
Med udgangspunkt i en nyfortolkning af de syv dødsynder, tilbyder
vi et kursus med emnet Modstand. På kurset får du mulighed for at
arbejde med de svære ting i livet som stress, konflikter, uretfærdighed, sorg, svigt og kriser.

KURSUS 2

Længsel
Med udgangspunkt i de syv kardinaldyder tilbyder vi et kursus med emnet Længsel. Du får mulighed for at udvikle de kvaliteter i dit liv,
som du længes efter. Vi arbejder med hele vores indre og ydre virkelighed, værdier og moral, vores tanker, følelser og krop.

KURSUS 3

Kirke og åndelig udvikling
Med udgangspunkt i lysten til at arbejde med kirke og åndelig udvikling, vil vi på dette kursus arbejde med både modstande og længsler og se dem i en næstekærlig, sjælesørgerisk og liturgisk sammenhæng. På dette kursus vil du også få mulighed for at arbejde med
forskellige gudstjenesteformer og aktiviteter.

Vil du med?
Følg også med
på facebook:
Kirke og Coaching
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Du finder datoer, tilmelding og mere information på vores hjemmeside:
kirkeogcoaching.dk Du er meget velkommen til at kontakte sognepræst Sara Mikaelsson på mail: sym@km.dk eller tlf. 2684 6791
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