
i samarbete med 
lokala kyrkor i Göteborg

Göteborg 2021 - 2022

en erfarenhetsbaserad grundkurs 
utifrån den ignatianska traditionen



AV 1 är en nybörjarkurs i att ge andlig vägledning utifrån den
ignatianska traditionen och vänder sig till dig som har någon
erfarenhet av retreat och andlig vägledning. Kursen kan vara en
hjälp att förstå din egen inre vandring och ge dig insikt om hur
du kan använda den, både i ditt eget liv och i tjänst för andra,
t.ex. som vägledare. Även om kursen kan upplevas som en
retreat för egen del så är avsikten att lära och erfara för att
kunna använda det i tjänsten för andra. Kursen ger inte något
skriftligt intyg av att vara andlig vägledare, men det finns
möjlighet att bli en del av Kompass nordiska nätverk av
vägledare. En önskan med kursen är att det blir fler vägledare
inom Göteborgsregionen som kan samverka tillsammans.

INNEHÅLL

• Undervisning om de grundläggande delarna av Ignatius 
Andliga Övningar och det andliga livet

• Erfarenhet och praktik av att lyssna kontemplativt, och 
att använda detta som en utgångspunkt för lärande

• Bibelmeditationer med bön och reflektion samt delande
i lyssnargrupp (6 pers.)

• Övning i att ge personlig vägledning i smågrupper (3 pers.)
• Litteraturstudier och hemuppgifter
• Under kursens gång går du själv regelbundet i andlig 

vägledning. Kursledarna kan tillfrågas om möjliga vägledare 
vid kursstart



Kursdeltagarna möts en gång i månaden (oftast lördag) i olika
kyrkor i centrala Göteborg. Kursen innehåller inte några
övernattningar. Varje kurstillfälle har ett tema för fm resp. em. som
t.ex. ”Om gudsbilder och självbilder” eller ”Att följa Jesus och göra
val” (ett schema med alla teman kan ges vid intresseanmälan).

UPPLÄGG

Kursledare är Maria Fässberg Norrhall (pastor & föreståndare i S:t 
Jakobs kyrka), Daniel Dalemo (pastor & föreståndare i Saronkyrkan) 
samt Mats Enander (präst i Johannebergskyrkan). Samtalsledare är 
Anette Johansson, Henrik Bäckdahl samt Skander Kurtin.

Deltagaravgiften är 300 kr. Litteratur, lunch på restaurang & fika 
till självkostnadspris under kursdagarna tillkommer.

KOSTNAD

2021:
3 sept. 18.00 – 21.00 & 4 sept. 9.00 – 18.00, Saronkyrkan
2 okt. 9.00 – 18.00, Johannebergskyrkan
13 nov. 9.00 – 18.00, Saronkyrkan

2022:
8 jan. 9.00 – 18.00, S.t Jakobs kyrka
5 feb. 9.00 – 18.00, Saronkyrkan
12 mars 9.00 – 18.00, S:t Jakobs kyrka
23 april 9.00 – 18.00, Johannebergskyrkan
22-25 sept. resp. 20 – 23 okt. Retreat i vardagen för halva 
gruppen, övriga vägleder de i retreat samt har en egen samling 
under lördagen (heldag).
3 dec. 9.00 – 18.00



ANMÄLAN
Intresseanmälan skickas till Ingrid Fränne, samordnare i Kompass;
samordnare@foreningenkompass.se. Du får då ett formulär att
fylla i, där det bl.a. ingår att ange en rekommendation av präst /
pastor eller motsvarande. Anmälan är slutförd efter att du har sänt
tillbaka denna samt fått svar om du är antagen. Ansökningar från
personer i Göteborgsregionen prioriteras.
För planeringen önskar vi helst anmälan innan 24 juni 2021.
Begränsat deltagarantal.

“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.”

Ekumeniska föreningen Kompass i samarbete med Saronkyrkan
(EFK), Johannebergskyrkan (Svenska Kyrkan) samt S:t Jakobs
församling och själavårdsnätverket i Equmeniakyrkan Region
Väst.

Vid frågor om kursen kontakta någon av kursledarna:
daniel.dalemo@saron.se, maria.fassberg.norrhall@stjakob.se, 
mats.enander@svenskakyrkan.se

Läs mer om Kompass: www.foreningenkompass.se

ARRANGÖRER
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