
BEDRE 
SAMTALEPARTNER!

… bli en



BLI EN BEDRE SAMTALEPARTNER PÅ TO TIMER!

«Kjempebra! Absolutt  alle tema og råd kan brukes både i jobbsammenheng 
og på privat basis. Kunne ha hørt på dere i to ti mer ti l» 

Tilbakemelding fra ti dligere kursdeltaker



Hvert døgn besvarer Kirkens SOS mer enn 500 henvendelser 
fra folk i følelsesmessig krise. Det har gjort oss ti l gode samtalepartnere, 
og gitt  oss en unik kompetanse – kompetanse som du nå kan få ta del av.

Store og små utf ordringer – i hverdag og på jobb – gjør at 
mange mennesker rundt oss trenger en god samtale. 
Det vet vi av erfaring, og derfor har vi utviklet «God å snakke med». 

«God å snakke med» er et to-ti mers kurs for deg som ønsker å bli en 
bedre samtalepartner – en å snakke med når livet føles vanskelig. 
Kurset gir konkrete råd og ti ps om hvordan du kan håndtere samtaler 
i ulike situasjoner; på jobb, på friti den, og blant venner og familie.

BLI EN BEDRE SAMTALEPARTNER PÅ TO TIMER!

«God å snakke med» er basert på erfaringer og kunnskap 
fra millioner av samtaler som Kirkens SOS har gjennomført 
i våre over 40 år som krisetjeneste.

«God å snakke med» lærer deg å refl ektere over 
hva en god samtale er i ulike situasjoner. 
Du lærer også enkle teknikker, som du kan bruke 
for å skape det nødvendige rommet for de ulike samtalene.
Kurset passer for 10 ti l 40 deltakere. 



MELD DERE PÅ KURS I DAG!
På kurset «God å snakke med» lærer du å bli en bedre samtalepartner. 

Kurset passer for både bedrifter, organisasjoner og foreninger. 

Ta kontakt med oss på: samtalekurs@kirkens-sos.no
…eller på telefon 23 08 13 80

PS: Alle inntekter fra «God å snakke med» går til den daglige driften av 
Kirkens SOS, som er landets største døgnåpne krisetjeneste 

på telefon og internett.
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MER INFORMASJON PÅ: KIRKENS-SOS.NO/SAMTALEKURS


