
 

 
 
 

Supervisionskursus for åndelige vejledere 
 
 
Som åndelig vejleder har man behov for regelmæssigt at 
modtage supervision. Supervision kan være mange ting. Dette 
kursus tager udgangspunkt i den kontemplative supervisionsform, 
med hovedvægt på gruppesupervision. Kontemplativ supervision 
er kendetegnet ved sit fokus på, hvad der sker med vejlederen i 
mødet med konfidenten. 
 
Kurset veksler mellem fagligt input og sparring samt praktiske 
øvelser. Der er rig mulighed for, at deltagerne kan bringe deres 
egne erfaringer som åndelige vejledere op i gruppesupervision. 
Medbring gerne en case eller to. 
 
 
Kursets temaer er: 

 
 Hvad er ignatiansk spiritualitet? 

Vi vil bl.a. se på, hvorfor netop denne spiritualitet har vundet så stor 
indpas i vores sammenhæng. Hvordan påvirker denne spiritualitet 
den måde, som vi giver åndelig vejledning på? Hvad gør det ved 
vort fokus i mødet med vore konfidenter? 

 
 Hvad er supervision? 

Forskellen mellem supervision og konsultation. Gennemgang af 
forskellige former for supervision. 

 

 
 Hvorfor har åndelige vejledere brug for supervision? 

Hvad sker der med vejlederen i mødet med konfidenten? Hvad 
hjælper os til at være frie i mødet med den anden? Her gennemgås 
også de etiske retningslinjer, udgivet af Spiritual Directors 
International. 

 
 Hvad er gruppesupervision? 

Hvordan fungerer en gruppesupervision? Praktiske øvelser. 

 
 
Dagsrytme: 
Kurset veksler mellem fællessamlinger og praktiske øvelser i 
grupper. 
Kursusdagene rammes ind af morgenbøn med nadver og 
aftenbøn. Disse ledes af Poul Asger Beck og Bente Lybecker.  
 
 
Dato: Onsdag d. 7. sept. med ankomst fra kl. 11.30 (frokost 
12.30) til lørdag d. 10. sept. kl. 13. 
 
Sted: Ådalen retræte, Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV 
 
Kursusleder: 
Åndelig vejleder og supervisor Valfrid Botnen, der er født og 
bosat i Norge, og som taler et let forståeligt norsk.  
Nærmere præsentation på bagsiden af folderen. 
 
Tilmelding 
Pr. mail til info@aadalenretraete.dk eller tlf 42 43 59 47 til 
Ådalen Retræte, Heidi Lind Pedersen.  
 
Pris: 3650 kr. for enkeltværelse med toilet og bad samt fuld 
forplejning. Depositum ved tilmelding 500 kr., som indbetales på 
bankkonto: 7738 1328770 mrk. ”Supervisionskursus”. 
Sengelinned og håndklæder er inkluderet i prisen. 
 



 
  
 
 

 

 
 
 

Valfrid Botnen (Norge) er tidligere missionær i Japan (1980-1997) 
og har arbejdet med åndelig vejledning og retræte siden 1995. 
Hun har taget uddannelsen som åndelig vejleder på Center for 
Religious Developement i Boston (USA) i 2001-2002.  
 
Valfrid Botnen har stor erfaring med åndelig vejledning og 
supervision. Hun er bl.a. tilknyttet netværket for åndelig 
vejledning i Norge og i Sverige (Kompass) og den norske 
præsteforenings uddannelsestiltag inden for åndelig vejledning. 
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