Vil du støtte Avdeling SØR?

INSTITUTT FOR SJELESORG

Det kan du enkelt gjøre ved å benytte VIPPS!
Modum Bads Vipps-nummer er: 210 210
Merkes med: «Gave avd SØR»
Tusen takk!

Avdeling SØR

INSTITUTT FOR SJELESORG

Modum Bad, Vikersund

Et sted
for vekst
og hvile

Institutt for Sjelesorg (IFS), Modum Bad, er et ressurssted for Den norske kirke,
frikirker og kristne organisasjoner. IFS tilbyr rekreasjonsopphold med samtaletilbud til enkeltpersoner og par, arbeidsveiledning individuelt og i grupper,
samt kurs og utdanning i sjelesorg.

VENTIL

- GRATIS samtaletilbud til deg
mellom 18 og 30 år.
Vi holder til i Eilert Sundts gate 34 i Oslo.
Les mer og bestill samtale på:
www.ventiloslo.no

Besøksadresse: Einar Lundbys vei 13, 3370 Vikersund
Tlf. 32 74 98 30 - www.sjelesorg.no - sjelesorg@modum-bad.no
Avdeling SØR: Bergtoras vei 120, 4633 Kristiansand - sjelesorg.sor@sjelesorg.no

Veiledning,
sjelesorg og
undervisning

Institutt for Sjelesorg
AVDELING SØR
Før eller siden kan de fleste av oss trenge en
fortrolig samtale om livets mange utfordringer,
enten det dreier seg om konflikter, ensomhet,
sorg, relasjoner, tro og tvil eller andre vansker
vi sliter med.
Ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, er vi stadig vitne
til det helsebringende i å kunne snakke sant om livet.
Avdeling SØR er etablert på Sørlandet for å kunne tilby
den gode samtalen også til deg som bor i dette området.
Våre ansatte har taushetsplikt, og du trenger ingen
henvisning fra lege.

Avdeling SØR holder til i lokalene til NLA Mediehøgskolen,
Gimlekollen, Bergtoras vei 120, 4633 Kristiansand
Enkelt å finne frem ‒ gratis parkering

Kontakt oss på:
sjelesorgsor@sjelesorg.no eller Tlf. 32 74 98 30

Vi tilbyr også veiledning, som regel med søkelys på arbeidssituasjonen. Gjennom individuelle samtaler og gruppesamtaler ønsker vi å bidra til bedring av den enkeltes
arbeidssituasjon.

Velkommen til oss!

Leder for Avdeling SØR
er instituttlektor
Arne Tord Sveinall
Sveinall har i en årrekke vært en
profilert sjelesørger, tilknyttet
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad.
Han innehar en svært god
kompetanse innen sjelesorg,
veiledning og undervisning.
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