
Øvrig informasjon  
Prøvevakter 
Du vil i løpet av kursperioden gjennomføre tre prøvevakter med en erfaren fadder. Disse vil 
være ved vårt vaktrom ved Julsundvegen.  Deltakerne setter seg opp på vakter i løpet av 
kursperioden etter en fastsatt plan. 

PROGRAM Kirkens SOS 

Molde 
Innføringskurs for nye frivillige høst 2017 

Sted: Fylkehuset i Molde og  St. Carolus  
Kl 17 .00 – 20.00  

(3 Prøvevakter med veiledning er en del kurset) 

Ta kontakt for mer informasjon og søknadsskjema, 70100992 
more-romsdal@kirkens-sos.no      www.kirkens-sos.no 

 

 

DATO TEMA INNLEDER Sted 
  6. september 

 
Kirkens SOS  

Visjon, holdninger,verdier. Taushetserklæring 

Hilde Lillestøl Fylkeshuset 

Rom 111 

  13. september 

 

Samtalen – en prosess 

Om KSOS sin samtalemetodikk 

Hilde Lillestøl 

 

St.Carolus 

  20. september 

 
Selvmordssamtaler 

Å lytte etter og utforske selvmordstanker, 

vurdering av risiko og hvordan en kan håndtere de 

ulike samtalene. 

Hilde Lillestøl 

Unni Lise Gjerde 

St.Carolus 

  7.-26. 

september 

Prøvevaktperiode:1 vakt   

  27.september Erfaring etter prøvevakt 

Hvem er jeg på vakt? 

Veiledning og Grensesetting 

Hilde Lillestøl 

Unni Lise Gjerde 

St.Carolus 

  Lørdag 30.     

september 

 Kl 11:00-15:00  

 Ålesund 

  

Fagseminar: 

Møte med mennesker i langvarige kriser 

Arnhild Lauveng, phD og 

psykolog - Nasjonalt senter  

for erfaringskompetanse 

NLM Ålesund 

Misjons-

forsamling v/ 

Myrabakken 

Næringssenter 

  4. oktober  SOS-chat 

Det skrivende medmennesket 

Oda Ellingsen St.Carolus 

  17. oktober *  

 Merk dag 

Når tro møter tro  

KSOS som diakonal virksomhet 

Håvard Ervik 

 

St.Carolus 

   1. november Møte med den som har vært eller er utsatt for 

seksuelle overgrep og krenkelser. 

SMISO Møre og 

Romsdal 

St.Carolus 

  2.11-21.11 Praksisperiode : 2 vakter  

 

 

  22. november Medarbeider ved Kirkens SOS 

Tilbakeblikk og oppsummering 

Veiledningsgrupper, kontrakt, turnusverktøy etc. 

Hilde Lillestøl St.Carolus 

Kursansvarlig: Hilde Lillestøl, daglig leder Kirkens SOS Møre og Romsdal  48068328    

mailto:more-romsdal@kirkens-sos.no
http://www.kirkens-sos.no/


 Kursholdere 
Kurset holdes av de ansatte ved Kirkens SOS i Møre og Romsdal samt eksterne bidragsytere. 
Fagseminaret med Arnhild Lauveng avholdes i Ålesund og er felles for både nye og etablerte 
frivillige. 
 
Arnhild Lauveng er spesialist i klinisk samfunnspsykologi, forfatter og foredragsholder. Hun 
hadde tidligere diagnosen schizofreni, og  har selv ringt Kirkens SOS mange ganger. I år 
disputerer hun med sin avhandling ” Å vokse som menneske”. Hun vil undervise om 
mennesker i langvarige kriser som trenger Kirkens SOS ofte. 
For mer informasjon – se eget kursprogram for fagseminaret 
 
Kurslokale og kursmateriell 
Kurset avholdes ved Møre og Romsdal fylkeskommune sine lokaler ved Fylkeshuset og ved 
St. Carolus i Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 i 1. etasje. Parkering på baksiden av bygget. 

 
 
Kursmateriell 
Kursmateriell vil bli utdelt på kurset. Dersom du velger å slutte i løpet av kursperioden, ber vi 
deg levere tilbake utdelt kursmateriell.  
  
Det vil være kaffe og te tilgjengelig på alle kurssamlingene.  Første og siste samling blir det 
også enkel servering, og ved fagseminar serveres det lunsj.  Deltakerne som ønsker å bidra 
med noe til fellesskapet på øvrige kurskveldene er velkommen til å sette seg opp på en liste 
hvor ansvaret for dette fordeles.  
 
Fravær 
Alle kurssamlingene er viktige, og eventuelt fravær må meldes fra på forhånd. Vi kan 
godkjenne inntil to kurskvelder fravær (kan tas igjen neste semester). Skulle du bli forhindret 
fra å starte på kurset, ber vi deg si fra til oss så raskt som mulig.  

 
Hjertelig velkommen på inntakskurs! 


