Andlig vägledning II
28 januari
11 – 17–januari
4 februari
2021
2022
Lia Gård, Norge
Fördjupningskurs
Fördjupningskurs
i andlig
i andlig
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Ignatius uttrycker det så:
“Få människor anar vad Gud kunde göra av dem, om de
utan förbehåll ville överlämna sig åt nådens ledning,
om de fick distans till sig själva och helt överlämnade
sig åt den gudomlige Mästaren, så att han kunde forma
deras själar mellan sina händer”.
Ignatius av Loyola berättade inte för den som kom till
vägledning om vad de skulle göra. I stället hjälpte han
dem att upptäcka och urskilja Guds fotspår i sina liv.
Det är tredje gången vi erbjuder denna kurs, och den är
för de som har utbildning och erfarenhet av andlig
vägledning och som vill utveckla sina färdigheter som
vägledare i den ignatianska traditionen. Det är en
erfarenhetsbaserad kurs, med en växling mellan teori
och praktik, där man arbetar med teman knutna till de
Andliga Övningarna. Vi kommer att jobba med ’case

study’ och du behöver därför ta med ett samtalsreferat
/case från din egen erfarenhet.
Teman som kommer att vara i fokus är bland annat:
✓ Dynamiken i de Andliga Övningarna och 19
anmärkningen
✓ Bönen i olika faser: Hur bönen förändras
✓ Andlig urskiljning och val
✓ Supervision/handledning
✓ Arbete med case, rollspel
✓ Arbete i grupper med olika tema
✓ Tid till egen reflektion och bön över erfarenheter
och utmaningar som vägledare
Kom ihåg att ta med en Bibel, Ignatius Andliga Övningar
och något att skriva på.
Kursen leds av Susanne Carlsson, Mikael Landgren,
Lasse Törnqvist, Kompass Sverige, och Valfrid Botnen
och Virve Tynnemark, Lia Gård, Norge. Alla har bred
erfarenhet av den ignatianska vägledningstraditionen.
Kursen blir delvis på svenska och delvis på norska.
Kursen ges i samarbete mellan Lia Gård och
Föreningen Kompass. Kursen ger inte någon formellt
godkännande eller studiepoäng som andlig vägledare.
För att anmäla dig till kursen kontakta:
Susanne Carlsson susannecarlssons@hotmail.co.uk

Hvordan kommer du til Lia Gård?
Lia Gård ligger i Østerdalen ca halvveis mellom Oslo og
Trondheim, 250 km til Oslo, 280 km til Trondheim.
Med bil: Se kartet, GPS-koordinator 61.56402, 11.17756. Se
hjemmesidan eller ta kontakt med Lia Gård.
Med tog: Rørosbanen (Hamar/Røros/Trondheim) til Koppang
stasjon. Se oppdatert ruteliste for tog på www.vy.no
Med fly: Gardermoen flyplass, tog videre till Koppang.
Henting på Koppang stasjon: Kr 60,-, hver vei
Logi på Lia Gård och Kursavgift:
Betaling for kurs i norske kroner:
Rom med eget bad NOK 8500,- derav kr 3000,- i kursavgift
Rom med bad på gangen/hytter med eget bad kr 7900,- derav
kr 3000,- i kursavgift.
For mer informasjon:
Lia Gård, N-2481 Koppang, Norge
Tel: +47 62 46 65 00
E-mail: retreat@liagard.no
Hjemmeside: www.liagard.no

