
Fredag den 9. marts 2018: 

 
"Mine tanker bestemmer mit liv??” 
Mine tankebaner og tankemønstre har stor ind-
flydelse på mine følelser og handlinger – på godt 
og ondt. Fx kan tanker fyldt med bekymring tære 
på energi og humør. Negative tanker om eget værd 
kan påvirke frimodigheden til at påtage sig opgaver 
eller sige sin mening, hvorimod optimistiske tanker 
kan give mere energi og lyst til at give sig i kast 
med tingene. 

 
v/ narrativ samtaleterapeut Ellen Esmarch Pedersen, 
Hillerød 

 
 
Fredag den 4. maj 2018: 

 
”Skyld og skam” 
At bære sin skyld er at stå til ansvar for sine 
handlinger, give en undskyldning eller bede om 
tilgivelse. 
Skammen er en følelse af at være forkert. Hvilken 
hjælp kan den kristne tro give i disse forhold? 

 
v/ cand. pæd. Ingeborg Kappelgaard, København 

 
 
Fredag den 14. september 2018: 

 
”Hvorfor bekymrer du dig mit barn?” 
Hvorfor bekymrer vi os om stort og småt? 
Hvornår er det godt, og hvornår dræner det mere 
end det gavner? 
Har troen nogen betydning for bekymringen? 
Hvad kan der psykologisk være på spil, og hvad 
har Bibelen at sige om dette? 
 

v/ psykolog Louise Sølvsteen Nissen, Køge 

 
 

Fredag den 2. november 2018: 

 
”Hvordan påvirkes vi af kravet om 
konstant fornyelse og udvikling?” 
Umiddelbart har ord som forandring og udvikling 
en positiv klang, og vores samfundsstruktur lægger 
i den grad op til, at det skal være fortegnet for 
stort set alt vi har berøring med – på arbejde, i 
fritiden, i familien. Men hvad gør det ved os som 
mennesker, og hvad gør det ved vores 
fællesskaber? Hvad gør vi når kravet bliver en 
byrde? 
 

v/ psyko- og familieterapeut Merete Pihl Konrad, Århus 
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Praktiske oplysninger: 

 
Tidspunkt: Kl. 19.00 – ca. 21.30 
 
Sted: Luthersk Missions Hus, Stegholt 27,  
6200 Aabenraa. 
 
Tilmelding: Hanne Munk  
E-mail: hhmunk@get2net.dk 
Mobil/SMS: 6185 1813 
 
Kursusafgift: Pr. aften kr. 50,00 inkl. afsluttende 
traktement betales kontant eller via MobilePay  
 
Målgruppe: Kvinder med lyst til foredrag, debat, 
eftertanke, small talk, hygge og selskab. Vel mødt 
–  ta’ gerne andre med! Det er også for din nabo 
og arbejdskollega. Z X i kalenderen allerede nu. 
 
Arrangør: Luthersk Mission Aabenraa 
Mette Nørrelykke Nissen mobil 2120 1975 
Lydia Nørrelykke Gad mobil 3161 3330 
Hanne Munk mobil 6185 1813 
Lone Bruun Rasmussen mobil 2620 3306 

 
 
 
 
 
 
 

”Kun for kvinder” 

 
 
 

Kan du blive klogere på livet og 
samtidig hygge dig? 

 

Velkommen til 
 

spændende og udfordrende foredrag 

med afsæt i kristen tro og etik 
 

Forår/Efterår 2018 
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