
Arrangörer, föreningen Kompass i samarbete med Svenska kyrkan

En erfarenhetsbaserad grundkurs  
i andlig vägledning i den ignatianska traditionen 

Vår första uppgift i möte med en annan 
person, ett annat folk, en annan kultur, 
är att ta av våra skor, 
för platsen vi står på är helig. 
Om inte, kan vi upptäcka 
att vi trampar på en annans dröm.
Ännu allvarligare, vi kan glömma 
att Gud var där innan vi kom.



datum och plats 
Delkurs 1: 15–22 augusti 2022, Stiftsgården, Skellefteå 
Delkurs 2: 17–27 april 2023, Stiftsgården, Skellefteå
De två delarna av kursen hör samman. Genom att tacka ja till att 
delta i kursen, förpliktar du dig att delta i både del 1 och del 2. 
Kursen börjar med kvällsmat kl. 19.00 den första dagen, efterföljt av 
information. Kursen avslutas efter frukost den sista dagen. 

kostnad 
Delkurs 1: Hotellstandard 12 305 kr, alternativt vandrarhems-
standard 10 730 kr (delad dusch och WC).
Delkurs 2: Hotellstandard 16 279 kr, alternativt vandrarhems-
standard 14 029 kr (delad dusch och WC).

logi 
Varje kursdeltagare bor i enkelrum. Handduk, tvål och lakan finns. 
Efter att du mottagit ditt antagningsbesked till utbildningen 
bokar du själv logi hos Stiftsgården i Skellefteå, 0910–72 57 00, 
info@stiftsgarden.se

kom ihåg 
Ge besked i förväg om du har behov av specialkost eller annan an-
passning som vi bör känna till.
Ta med dig Bibel, något att skriva på och en pärm eller mapp för lösa 
papper. Det finns tid till att promenera i den vackra naturen som 
omger stiftsgården, så ta även med dig kläder och bra skor till detta.

kursledare 
Kursen leds av Susanne Carlsson med team som alla har bred erfar-
enhet av den ignatianska vägledningstraditionen.

anmälan
För att anmäla dig till kursen kontakta kursledare Susanne 
Carlsson, susannefcarlsson@gmail.com

En grundkurs i att vandra 
tillsammans med andra

Kursen bygger på den ignatianska vägledningstraditionen och kan 
vara en hjälp att förstå din egen inre vandring och ge insikt om hur 
du kan använda den, både i ditt eget liv och i tjänst för andra.

Deltagare från tidigare kurs säger att hela kursen upplevs som en 
retreat. Även om det kan upplevas så, bör man vara förberedd på att 
detta är en kurs där avsikten är att lära och erfara, för att i sin tur 
kunna använda det i tjänsten för andra. Kursen ger dock inte någon 
form av godkännande som andlig vägledare.

målgrupp
Kursen vänder sig till dig som har deltagit i en ignatiansk sex till 
 åttadagarsretreat med personlig vägledning, som har upptäckt att 
den ignatianska andligheten har varit en hjälp till växt och mognad 
och nu önskar upptäcka mer.

kursinnehåll
• Erfarenhet och praktik av att lyssna kontemplativt till den andra.
• Kontemplativt lyssnande som en utgångspunkt för lärande.
• Daglig personlig bön och reflektion och därefter delande i

grupp, lyssnargrupp.
• Undervisning om den grundläggande dynamiken i Ignatius And-

liga Övningar och det andliga livet.
• Möjlighet till att lyssna till andra och bli lyssnad till under en

tre-dagars retreat med personlig vägledning.
• Dynamiken och praktiken i att som vägledare lyssna till den

andre.
• Individuell supervision, handledning.




