
Foredragsholdere

Dan M
ånsson

Kontaktinfo: Tlf: 29 26 44 34
E-m

ail: post@
sjaelesorg.dk  

Emne 1: 
Barnet og menigheden
Det døbte barn er en del af den 
kristne menighed. Ved festlige 
lejligheder klapper vi ad børne-
ne. Oftest kører vi dem ud på et 
sidespor eller overser dem. Ud-
fordringen er at give alle i menig-
heden en oplevelse af at være 
fuldgyldige deltagere i menighe-
dens liv. Hvordan gør vi det?

Foredraget kan målrettes 
forskellige tilhørergruppen, fx 
præster, sognemedhjælpere, 
børnemedarbejdere. 

Emnet lægger op til samtale i 
grupper eller i plenum.

Præsentation: 
Født 1963. Sjælesørger og foredragsholder, Nykøbing F.
Uddannet cand. teol. og videreuddannelse i sjælesorg.
Tidligere beskæftigelse:  Sognepræst gennem 14 år. Landsleder LM Kids.
Gift med Kirsten. Far til fire børn.

Emne 3: 
Den åndelige samtale med 
børn
Hvordan taler vi voksne med 
børn om tro, mening, Gud og 
alt det andet, som børn un-
dres over? Med udgangspunkt 
i bibelske, religionspsykologi-
ske og religionspædagogiske 
overvejelser gives et bud på, 
hvordan forældre, skole, kirke 
og børns fortrolige kan hjælpe 
børn med at sætte ord på de-
res spørgsmål og give svar på 
de store spørgsmål i livet.

Foredraget kan målrettes 
tilhørergruppen alt efter den 
sammenhæng, det holdes i. 

Emnet lægger op til samtale 
i grupper eller i plenum.

Emne 2: 
Engagerende forkyndelse for 
børn
”- Det er kedeligt!” Når en 
medarbejder i det kristne bør-
nearbejde hører det, gør det 
noget ved ham eller hende. Og 
det gør noget ved forkyndelsen 
for børnene. Nogle gange er 
forkyndelsen så kedelig, at selv 
vi voksne oplever det. Men vi 
ville jo gerne formidle det krist-
ne budskab på en levende og 
engageret måde. Hvordan gør 
vi det så?
 Foredraget kan kombineres 
med efterfølgende praktisk 
undervisning og øvelser i for-
kyndelse. Det henvender sig 
primært til mennesker med 
forkynderopgaver blandt børn 
og juniorer.
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 Emne 1: 

Ær din far og din mor!
Gud har givet vores børn (og 
os!) et stort bud: Ær din far og 
din mor. Hvis vi mener, Guds 
bud er vigtige, må vi som for-
ældre gøre det muligt for vores 
børn at holde dem – og i hvert 
fald ikke lægge hindringer i ve-
jen for dem. Hvordan hjælper 
vi bedst vores børn til at holde 
det fjerde bud?

Emne 2: 
Livet i netværket – om net-
værksunge og de sociale 
medier
Før var medierne kun noget, 
man kiggede på. Nu er de 
blevet sociale. Internettet 
er ikke længere noget, man 
kun opsøger for at skaffe in-
formation, men et netværk, 
man hele tiden befinder sig 
i og er en del af. Hvad bety-
der det for voksenrollerne? 
Har voksne stadig mulighed 
for at påvirke og hjælpe 
unge til selvstændighed? Og 
hvordan har præmisserne 
for kristendomsforkyndelse 
ændret sig i forhold til net-
værksmennesket?

Emne 3: 
Fra opdrager til vejleder. Om 
forældrerollen, når børn bli-
ver teenagere
Når børn bliver teenagere, er 
det ikke kun dem, der foran-
dres. Også forholdet til for-
ældrene og forældrerollen 
gennemgår en forandring. 
Vores børn har stadig brug for 
vores kærlighed, respekt og 
opmærksomhed, men bare på 
en anden måde.

Præsentation: 
Født 1973. Efterskoleforstander, Løgumkloster. 
Uddannet bachelor i teologi samt lærer med videreuddannelse.
Tidligere beskæftigelser: Rejsesekretær, lærer, pædagogisk konsulent i KPI.
Gift med Birgitte. Far til to børn.


