
Roskilde Stifts Nytårsmøde 16. jan. 2019 kl. 9- 15 i Landemodesalen 

Sjælesorg 

Kl. 9.00 Velkomst ved biskoppen; morgen kaffe/te og brød 

 

Kl. 9.30-11.00 Jorit Tellervo: Den ny sorgforståelse 

Jorit Tellervo er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har mange års praktisk 

erfaring inden for den palliative sygepleje. Hertil har hun flere videreuddannelser i 

bagagen og de seneste 5 år har hun været ansat som projektleder i Palliativt 

Videncenter i København. Tellervo har modtaget flere priser for sit arbejde, herunder 

Journalistforbundets Werther-pris i 2016. 

I sin tid som projektleder har hun bl.a. stået for projektet 'Når to bliver til én - omsorg 

i sorgen' og befolkningsprojektet 'Når ægtefællen dør'. Hun har stor praktisk indsigt i 

sorgforløb og er stor fortaler for den nye sorgforståelse, 'to-sporsmodellen'. 

 

Kl. 11.15-12.45 Tor Johan Grevbo om sjælesorgens kirke 

Tor Johan Grevbo vil tale om, at kirken må være en profileret sjælesørgerisk kirke, 

hvis den skal have relevans, bevare sin identitet og fortsat gøre sin gerning i vor del 

af verden. Dette er også et vigtigt aspekt i hans seneste bog fra 2018: «Sjælesorg i 

teori og praksis. En lærebog og håndbog med mange perspektiver». Kunsten består i 

at praktisere sjælesorg som en varieret teologisk og kirkelig disciplin med bredt 

nedslagsfelt, men samtidig give plads til en række tværfaglige impulser, også ud over 

det pastoralpsykologiske, samt at møde mennesker seriøst i deres mangfoldige socio-

biografiske kontekst. Dette grundsyn kan frigøre sjælesorgen fra et individuelt og ret 

isolerende fangeskab, åbne for spændvidden i dens kollektive og specielle former og 

således udvikle sjælesorgen på ny som kirkens egentlige modersmål. 

Tor Johan Grevbo er nu emeritus, tidl. professor i sjælesorg ved Højskolen 

Diakonova i Oslo og det Teologiske Fakultet i København. Han har udgivet en række 

fagbøger og –artikler og haft centrale hverv i den internationale sjælesorgbevægelse.  

 

Kl. 12.45 – 13.30 frokost 

 

Kl. 13.30-14.30 Provst og ledende beredskabspræst Ulla Thorbjørn Hansen om 

dødsbud og sjælesorg.  

Ulla Thorbjørn Hansen udgav bogen ”Dødsbud” i april 2018. På baggrund af sin egen 

erfaring, en Master i sjælesorg og en omfattende interviewundersøgelse af både 

budbærere og pårørende taler hun om dødsbud og sjælesorg.   

 

Kl. 14.30-15.00 Opsamling på dagen – fælles drøftelse, overvejelser. 

Tilmelding til Roskilde Stift her senest torsdag d. 10. januar 2019  

Med venlig hilsen bestyrelsen for Roskilde Konvent 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5YQYQucclabmPfp7J4p-D6TXEiR_s_BYOLkhmInqQyvXJog/viewform?c=0&w=1

