INBJUDAN TILL GRUPPLEDARUTBILDNING HT 2022

”Inom mig bär jag mina tidigare ansikten,
som ett träd har sina årsringar.
Det är summan av dem som är ”jag”.
Spegeln ser bara mitt senaste ansikte,
jag känner av mina tidigare”.
/Tomas Tranströmer

Att dela livet

Det är djupt mänskligt att få berätta om sitt liv och
bli lyssnad till. Något som är viktigare ju äldre vi
blir. ”Livsnära samtal” betyder att vi i en grupp
samtalar om det som är personligt och nära. Utifrån
olika teman, möts 6 – 8 deltagare i åldern 62 år och
äldre vid 10 tillfällen, för att ”dela livet”.
Gruppledarutbildning

För dig som vill leda en eller flera grupper, utifrån
en beforskad metod, erbjuds en utbildning. Vi går
igenom bakgrunden till metoden som är
utgångspunkten för detta arbete, prövar att leda
genom rollspel och får olika ”redskap” att använda.
Du kan ha din bakgrund inom vård, utbildning,
kultur eller socialt arbete. Den främsta meriten är
att du är intresserad av medmänniskor och har en
livserfarenhet. Gärna att du tidigare arbetat med
grupper i någon form.
Utbildade gruppledare erbjuds att ingå i ett nätverk
där vi håller kontakt via telefon och möts vid ett par
tillfällen under året för att dela erfarenheter.

Målgrupp
Kursen är en introduktionskurs för nya ledare i Livsnära samtal.
Tid
Utbildningen till gruppledare i ”Livsnära samtal” är fördelad
över två tillfällen. Hösten 2022 möts vi:
Tisdagen 6 september kl. 13.00 – 15.00 då teorin och
metodiken presenteras, samt ett par gruppövningar.
Onsdagen 28 september kl. 10.00 – 16.00 då vi gör
gruppövningar samt pratar om rekrytering av deltagare och
praktiska frågor. Kaffe/te och lunch ingår.
Plats
Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm

Avgift
Utbildningen är kostnadsfri för deltagare då Sociala Missionen
tillsammans med Studieförbundet Bilda ansvarar för kostnaden.
Utbildare
Ansvarig för utbildningen och nätverket ”Livsnära samtal” är
Frank Åkerman. Pastor med lång erfarenhet inom diakonalt
arbete både i församling, Sociala Missionen och Hela
Människan.

Information
Kontakta gärna Frank Åkerman för att få mer information
om utbildningen och nätverket.
Frank Åkerman
0704-151203 frank.akerman@hotmail.com
Mikael Ivarsson
Mikael.ivarsson@bilda.nu
Anmälan till gruppledarutbildning

Anmälan gör du på vår anmälningssida:
bilda.nu/livsnärasamtal_ledare

