Att urskilja
i grupp

Utbildning i ett ignatianskt
förhållningssätt till att leda grupper
15 – 21 november 2021
Stiftsgården Rättvik

Föreningen Kompass bjuder in till en utbildning i Att urskilja i grupp.
Kursen vänder sig till dig som leder olika typer av grupper och som
längtar efter att utifrån den ignatianska traditionen ge möjlighet för en
grupp att växa i gemenskap och i att fatta gemensamma beslut.
Utbildningen ges på engelska under ledning av det ignatianska
internationella nätverket ESDAC (Excercices Spirituels pour un
Discernement Apostolique en Commun).

Kursen ger redskap för att en grupp
tydligare ska kunna;
- hitta sin identitet
- se sitt uppdrag och sitt mål
- ge utrymme för allas inre liv och
att lyssna in varandra
- identifiera motstånd och hinder
- urskilja Andens ledning

Utbildningen är interaktiv vilket innebär att mycket av innehållet lärs ut
genom att deltagarna själva praktiserar. Gemensam och personlig bön
med tid för att lyssna in Gud, delande i smågrupper samt vidgande av
perspektiven i den stora gruppen bildar tillsammans en helhet i
pedagogiken. De teoretiska perspektiven utgår ifrån Ignatius andliga
övningar, med öppenhet för människan utifrån det humanvetenskapliga
kunskapsområdet.
Det är en fördel att känna till och i viss mån ha praktiserat ignatiansk
andlighet tidigare, men det går bra att delta i kursen även utan den
erfarenheten.

Ledarteam:
Françoise Uylenbroeck, Belgium
In 1978, I went to live in Honduras in the little l´Arche community
and stayed in Latin America for 20 years. In those years, I had the
great chance to be accompanied by Jesuits and I have received a
lot of the Ignatian spirituality to find my deep inner call. When I
came back to Belgium, I had the opportunity to receive formations
in the Ignatian spirituality, in discernment in common and became
a facilitator in Esdac. I was called to coordinate the Belgian team
and now I have served in the international team for 3 years. I had the chance to be
part of the Esdac team for a congregation in Lesotho, and also for the CLC family
(Christian Life Community, based upon the spirituality of St Ignatius of Loyola) in
their international Assembly in Buenos Aires, Argentina. It is a pleasure to come to
Sweden, to learn about your reality and to be a part of the team for this formation.

Allard Kouwenhoven, Holland
I am Dutch but live since 30 years in the French Alps. I am a part
of CLC since 25 years. My career was for a part in
the computer industry, but I have now my own activity as Coach
and Therapist for individual guidance. As animator for ESDAC I
am fascinated by working with groups and it is always a privilege
to see in sessions the work of the Spirit who is wise, full of strength
and love. I am very much looking forward to the training in Sweden and sharing the
ESDAC approach further!

Sandra Chaoul, Lebanon
I grew up in Beirut in the 1980s during wartime. Looking back, I
can see how this shaped me and nurtured an interest in
community building and facilitating change. I studied Economics
and Finance but have always found myself drawn to leadership
development. I joined a leadership institute and for 6 years, I
helped in the design and facilitation of corporate trainings in the
Middle East. My introduction to Ignatian spirituality as well as the
experience of accompanying individuals and groups at the frontiers in a turbulent
region has transformed in some ways my practice and understanding of leadership.
I have slowly learned the importance of building authentic connections and opening
spaces for the Spirit accompanying us on this journey. I am looking forward to
meeting all of you in Sweden and witnessing the work of the Spirit in our group!

Observera att undervisningen är på engelska utan tolk

Övrig info
Plats: Stiftsgården Rättvik, naturskönt läge vid Siljans strand
Ankomst: Lunch måndag 15 nov. 2021
Avresa: Söndag förmiddag 21 nov. 2021 (anpassat till tåg mot Borlänge)
Kursavgift: 3 900 kr
Helpension och logi:
Enkelrum med dusch: 7680 kr
Enkelrum utan dusch: 6180 sek
Dubbelrum med dusch: 6180 sek
Endast måltider & fika: 3000 sek
Alla rum är rökfria. Lakan och handdukar ingår.
Anmälan:
Senast 15 maj 2021 till samordnare@foreningenkompass.se. Ange även
vilket boendealternativ du önskar samt ev. allergier. Avbokning tidigare än
fem veckor före kursstart är kostnadsfritt, därefter debiteras 50 % av
kostnaden för kost & logi.
Frågor: maila till samordnare@foreningenkompass.se
Länkar:
www.esdac.net
www.foreningenkompass.se
www.stiftsgardenrattvik.se
Gå gärna med i Kompass Facebook-grupp ”Kompass – förening för
ignatiansk andlighet” för att få kontakt med andra kursdeltagare vad gäller
möjlighet till samåkning.

Välkommen!
Föreningen Kompass är en ekumenisk ideell förening som verkar för att
främja andlig vägledning utifrån den ignatianska spiritualitetens tradition.

