
inspiration og hjælp til livet

info

Kurset består af fem sammenhængende moduler. Tilmeldingen
gælder alle fem moduler. Det er ikke muligt kun at tilmelde sig
dele af kurset.

Kursussted: Agapehuset, Bredhøjsvinget 1, 8600 Silkeborg 

Tilmelding: Senest den 15. juni 2021 på www.agape.dk, men da 
der højest kan være 18 deltagere, gælder
“først til mølle-princippet”.   

Pris: For alle fem moduler inkl. kost og logi: 4.700 kr. 
Der kan søges om tilskud fra en støttepulje. Kontakt sekretariatet.
Mulighed for betaling i to rater.

Datoer: 
1. modul: 10.-11. september 2021
2. modul: 1. oktober 2021
3. modul: 29. oktober 2021
4. modul: 3. december 2021
5. modul: 21. januar 2022

Medbring: På første modul må man selv medbringe luftmadras,
sengetøj mv. til brug ved overnatning på kursusstedet. 
Overnatning sker på kontorer.

Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med 
diakoni, terapi, sjælesorg, kurser, foredrag og retræte.

inspiration og hjælp til livet

personlig udvikling

nårlivetgørondt

info

Tilmelding / Senest den 24. august 2012, men da der højest kan 
være 18 deltagere - gælder “først til mølle princippet”. Ring eller 
mail til Agapes sekretariat. Det er også muligt at tilmelde sig on-
line på Agapes hjemmeside.
   Kurset består af fem sammenhængende moduler. Tilmeldingen 
gælder alle fem moduler. Det er ikke muligt kun at tilmelde sig 
dele af kurset.   

Kursussted / Nordvestkirken, Frederiksborgvej 179, 2400 Køben-
havn NV

Pris / For alle fem moduler inkl. kost og logi: 3950 kr. Der kan 
søges om tilskud fra en støttepulje. Kontakt sekretariatet.
Studerende: 2450 kr. Mulighed for betaling i to rater.

Datoer / 1. modul: 14.-15. september 2012 / 2. modul: 5. oktober 
2012 / 3. modul: 2. november 2012 / 4. modul: 7. december 2012 
/ 5. modul: 1. februar 2013.
Modul 1 er fra kl. 15.00 fredag - lørdag kl. 16.00 og resten er fra 
kl. 9.00 - 16.30.

Medbring / På første modul må man selv medbringe luftmadras, 
sengetøj mv. til brug ved overnatning på kursusstedet.  Enkelt-
værelse kan evt. stilles til rådighed.

personlig udviklingForeningen Agapes sekretariat
Bredhøjsvinget 1
8600 Silkeborg

T 8680 6022

sekretariat@agape.dk
www.agape.dk

- styrk dit selvværd 
- find nye ressourcer

København • sept. 2012 - feb. 2013

Foreningen Agapes sekretariat
Bredhøjsvinget 1
8600 Silkeborg

T 8680 6022
info@agape.dk
www.agape.dk

- styrk dit selvværd 
- find nye ressourcer

Silkeborg • september 2021- januar 2022



Tavshedspligt / Hvad, der bliver fortalt af 
personligt stof på kurset, skal holdes fortroligt 
blandt kursisterne, således har både ledere og 
deltagere tavshedspligt, hvad angår private og 
personlige bemærkninger.

Mere info / Du er velkommen til at kontakte 
kursuslederen eller assistenten for at få ud-
dybende oplysninger om kurset, inden du 
tilmelder dig. Se mere på www.agape.dk

personlig udvikling
Vi er skabt med en bred skala af følelser, f.eks. glæde, begejstring, 
sorg, vrede. Følelserne kommer og går, det kan vi ikke gøre så 
meget ved, men ofte har vi tendens til at konkludere bestemte ting 
ud fra følelserne – konklusioner om os selv, om omverdenen, om 
fortiden, om fremtiden osv. Disse konklusioner er ikke altid sunde 
og heller ikke nødvendigvis sande, og nogle gange kan de komme 
til at binde os i uhensigtsmæssige mønstre og relationer. Når vi 
oplever dette, kan vi blive triste, frustrerede og skuffede over os 
selv.

Ved at kigge nærmere på vore følelser og de tanker og konklusion-
er, der knytter sig hertil, har vi mulighed for at få redigeret i dem 
og dermed at ændre ikke kun på vores adfærd, men også på vores 
forståelse af os selv. Det styrker vores selvværd og gør os i stand 
til at udvikle os personligt.

Det kan være en udfordring at deltage på kurset med venner eller 
andre, man kender, da vi arbejder med både personlige og private 
ting.
For nogle kan det også være en udfordring at deltage som par, 
men vi har erfaring for, at det også kan være en stor styrke. Dog 
er kurset ikke med fokus på parforhold, men et individuelt kursus 
med fokus på personlig udvikling.

Hvis par eller venner deltager på samme kursus, forsøger vi at 
tage højde for, at man kommer i hver sin gruppe ifm. det mere 
personlige arbejde.

Kursets mål / Målet er at hjælpe den enkelte med at finde nye 
ressourcer, opdage uhensigtsmæssige mønstre i tanker og adfærd 
og blive i stand til at ændre på disse.

Kursets form / Kurset består af fem moduler, der strækker sig 
over ca. et halvt år. Der vil på hvert modul gives inspiration til 
opgaver, man kan arbejde med for at fremme den personlige ud-
vikling. Kurset veksler mellem oplæg/undervisning, individuelt 
arbejde og gruppearbejde.

underviser

Suh Bjerg Jacobsen, autoriseret psykolog, 
cand.psych. www.suhjacobsen.dk.
   Assistent er Sinne Steen Ramild, psyko- og 
familieterapeut. Tlf.: 2174 6472.
Mail: sinneramild@gmail.com 

kursets fem moduler

1 / fredag 10. september 2021 kl. 15.00 - til lørdag 11. 
september kl. 16.00

Begrebet selvværd / introduktion og præsentation / selvværdets 
konstruktion / refleksion over den enkeltes aktuelle selvværd / 
opvækstfamiliens betydning for dannelsen af selvværd og selvfor-
ståelse - i teori og praksis. 

2 / fredag 1. oktober kl. 9.00 - 16.30

Min selvforståelse i nutiden set i lyset af fortiden / omver-
denens betydning for dannelsen af selvforståelsen / analyse af de 
tidlige relationer og hvordan de påvirker tanker og adfærd i dag / 
overtagelse af ansvar for sig selv.

3 / fredag 29. oktober kl. 9.00 - 16.30

At bryde gamle mønstre / fokus på negative tankemønstre og 
uhensigtsmæssig adfærd / identificér fjenden / idéer og inspira-
tion til ændring af nuværende mønstre / forsoning og tilgivelse / 
personlig midtvejsevaluering.

4 / fredag 3. december kl. 9.00 - 16.30

Hvem er jeg? / afdækning af egne ressourcer og hvordan man 
plejer og styrker dem / vores selvbillede under lup / at lære en ny 
mig at kende - og stå ved det!

5 / fredag 21. januar 2022 kl. 9.00 - 16.30

At gå ud i verden som den jeg er / afrunding af de temaer kur-
set har behandlet / vi arbejder videre med at finde nye og sundere 
reaktionsmåder / korte individuelle afslutningssamtaler med 
gruppelederen / fælles afslutning med egen evaluering.




