Helande & Själavård

Vi har sett att de andliga och själsliga behoven i samhället och i hela
vår region växer. Därför vill vi tydligare synligöra de möjligheter till
hjälp som finns till förfogande i Pingstförsamlingen i Ursviken.
I denna folder hittar du en beskrivning av olika samtals- och
själavårdsformer som församlingen erbjuder. Här finns även
information om vem du kan kontakta.
Ytterligare information om våra olika samtals- och själavårdsformer
hittar du på vår hemsida www.brukskyrkan.se
Alla i teamet har erfarenhet och utbildning i själavård eller vägledning
och arbetar under tystnadslöfte.

Välkommen att kontakta oss.

Själavård
Vårt liv påverkas av det vi möter på olika sätt och ibland kan det bli
så att vi fastnar i våra egna tankar och inte kommer vidare. Det kan
bli som man brukar säga ”att man inte riktigt kan sätta fingret på det”
Det kan även vara så att vi tyngs av sorg, oro, frestelser eller att vi
bara behöver samtala med någon om livet.
Då kan det ibland vara bra att samtala med någon utanför den egna
familjen och vänkretsen om det som sker i ens liv.
Församlingen erbjuder dig möjlighet till samtal med en lyssnande
medmänniska. Ett team bestående av människor med olika
erfarenheter står till din tjänst.
Själavårdssamtalet är kostnadsfritt.

Kontaktpersoner:
Sara Lilja, sara@brukskyrkan.se
Lillemor Ivansson, 0910 – 711 956, lillemor@brukskyrkan.se

Förbönssamtal
En alternativ form av den klassiska själavården är Förbönssamtalet.
Där får du sitta ned med ett par, en man och kvinna. Det du väljer att
lyfta fram kommer att bearbetas växelvis med samtal och förbön.
Förbönssamtalet består av en överlåtelsedel, en samtalsdel och en
förbönsdel och tar ca två timmar i anspråk. Ibland mer, ibland
mindre.
Förbönssamtalet är kostnadsfritt.
Kontaktperson:
Sara Lilja, sara@brukskyrkan.se

Familjeomsorg
Vi tror att fungerande familjer är en nyckel till ett bra liv och
ett välmående samhälle.
Relationer är det viktigaste men även det svåraste i livet.
Därför vill vi med hjälp av vår Familjeomsorg erbjuda
verktyg i relationsbyggande.
På hemsidan www.familjeoms.org kan du läsa mer om
våra olika verksamheter, och även hitta material och länkar
som vi vill rekommendera.
Vi erbjuder:
o
o
o
o

Samtal & Rådgivning
Föräldrakurser
Relationskurser
Föreläsningar & Kursdagar
Välkommen att ta kontakt med familjeomsorgen.
Kontaktperson:
Lillemor Ivansson, 0910 – 711 956, lillemor@brukskyrkan.se

