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Man kan opleve samtaler med mennesker både nærende

og tærende. I samtalen lukkes vi af og til ind i et levet liv, hvor

meningsløshed og håbløshed får ord til at blegne. Af og til

kan man opleve sig mislykket som samtalepartner, fordi man

gerne ville sige det forløsende, men oplevede sig magtesløs.

Hvad er forskellen på en god samtale mellem venner, sjæle-

sorg og terapi? Hvornår er en samtale en god snak, hvornår

bliver den terapi, og hvornår er den sjælesorg? Vi vil arbejde

med opmærksomheden på, hvordan vi skaber de rum, hvor

samtale om tro, tvivl og sorg kan give fornyet livsmod og håb

midt i smerte og lidelse. Workshoppen består af oplæg samt

drøftelser og øvelser i mindre grupper. Varighed: 90 min.



Håb

Tro på nye muligheder



Case Anton
på sommerlejr

”Jeg skulle slet ikke 

have været her!”

• Hvad er der sket?

• Hvad hører I?

• Hvad vil I sige?

• Hvad vil I gøre?



Håb giver mening

Håbløshed giver meningsløshed

At gå sammen med et menneske fyldt af håb

• løfter en op, når man kan glæde sig sammen

• vækker afsky/misundelse/irritation, når man ikke 

selv har håb

Sådan opleves vi også, når rollerne er omvendt

Er håbet ”et tredje”, er begge håbets medvandrere!



Der er forskel på samtaler

• Venskabssamtale

• Diskussionssamtalen

• Omsorgssamtalen

• Sjælesorgssamtalen

• Terapisamtalen

Menneskesynet Dialog mellem ligeværdige personer

Diakonisynet Symmetrisk og asymmetrisk samtale



Fortrolig samtale opstår, når tilliden er tilstede

Når tryghedsniveauet er højere end angstniveauet, 

åbner et menneske sig.

• Mød mennesket med gæstfrihed!

• Mød mennesket med ydmyghed!

• Mød mennesket med kærlighed!

• Vær dig selv!



Når mennesker fortæller om deres sårbare liv

• Lyt!

o med hovedet

o med munden

o med hjertet

o med maven

• Moderinstinktet vil trøste

• Faderinstinktet vil fixe



Vi må lytte på flere kanaler på én gang

Ordene / livshistorien

Temaerne

Følelserne

Åndelige / eksistentielle temaer

Håbet

Kropssproget



Afmagt er en modbydelig følelse

Hvad sker der, hvis moderinstinktet tager over?

Hvad sker der, hvis faderinstinktet tager over?

Hvad sker der, hvis vi bliver i afmagten sammen?

• du er håbets medvandrer

• du kan for en tid være håbsagent (Agent of Hope)



Ret og pligt

• Tavshedspligt

Moralsk forpligtelse

• Underretningspligt

gælder børn under 18 år

• Afværgepligt

gælder uanset alder

Du er ikke alene – sparring!

Grænser

• Mødestedet 
(kontaktoplysninger)

• Hyppigheden

(tid og kræfter)

• Økonomien

• Relationen



Case Bente
i FamilieNetværket

Hvordan kan I være 

håbets medvandrere 

for Bente?

• Væremåde?

• Ord?

• Handlinger?


