
Program for uddannelse som Spiritismens Formidler 
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• Aktivitetsforløb

• Ansøgnings- og optagelsesproces

• Modulerne i uddannelsens opbygning

• Uddannelsesmodul 1-5 

• Eksamen

• Andet praktik 

• Tidslinje
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Introduktion

• Introduktion

• Indsigt i Spiritismens Trossamfund

• Motivation for stiftelse, dets formål og opbygning

• Hvad tilbyder trossamfundet 

• Spiritismens Formidler

• Rollen 

• Egen refleksion  
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Aktivitetsforløb

• Ansøgnings-deadline er den 1. september, og optagelsesproces (personlige samtaler) er i september 2022

• Svar om optagelse er den 1. oktober 2022

• Uddannelsesstart er den 29.-30. oktober 2022 
- Min. 6 studerende før uddannelsesopstart. Ellers nyt uddannelseshold i foråret 2023

• Personlige evalueringer undervejs

• Uddannelsen slutter den 11. juni 2023

• Eksamen, uddannelsesbevis / certificering 

• Obligatorisk 2 dags vielseskursus (krav fra Kirkeministeriet)

• Ansættelsesforhold til Spiritismens Trossamfund

• Vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet (ikke gældende i Grønland og på Færøerne)  
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Ansøgnings- og optagelsesproces

• Optagelseskriterier:

• Min. 18 år, dansk statsborger og bosat i Danmark. Undervisning foregår på dansk.

• Optagelses-/vurderingskriterier: Medlem, personlighed, fagligt (kommunikation), match med værdier mv.

• Ansøgningsproces:

• Motiveret ansøgning og CV (alder, bopæl, billede, personlig beskrivelse, bevæggrund mv.)

• Ansøgningsfrist for modtagelse af personlig ansøgning er til og med den 1. september 2022 og fremsendes til 
dialog@spiritismenstrossamfund.dk

• Personlig samtale mellem ansøgeren og Bestyrelsen i et fysisk møde. Det er ikke en forudsætning, at alle inviteres

• Svar om optagelse den 1. oktober 2022

• Anbefaling: Deltage i trossamfundets arrangementer under uddannelse (gratis). Hvorfor? Vidensgrundlaget, som 
trossamfundet bygger på, belyses også her, og kendskab er brugbart. 
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Modulerne i uddannelsens opbygning 

• Uddannelsen består af 2 semestre + 2 dagskursus på Københavns Professionshøjskole 

• 1. semester er Modul 1-2 til prisen: 12.500 kr. pr. person. Betalingsfrist den 10.10.2022.

• 2. semester er Modul 3-5 til prisen: 12.500 kr. pr. person. Betalingsfrist den 01.03.2023.

• 2 dagskursus: Familieret, frihed og folkestyre til en pris på: 5.100 kr. ekskl. moms pr. person

• Modul 1: Spiritismen i Spiritismens Trossamfund

• Modul 2: Ritualerne i Spiritismens Trossamfund

• Modul 3: Kommunikation og formidling som Spiritismens Formidler

• Modul 4: Ritualtekster, prøvepersoner og vidensdeling/netværk 

• Modul 5: Spiritismens Trossamfunds organisering og forkyndere som ambassadører
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Uddannelsens Modul 1

Spiritismen i Spiritismens Trossamfund:

1. Indhold:

1.1: Indblik i Spiritismens Trossamfund som statsanerkendt organisation (formål, forpligtelser, fremtid)

1.2: Trossamfundets 5 Hovedpunkter, læregrundlag, identitet og værdier

1.3: Varighed:

- 1 weekend er den 29. og 30. oktober 2022 kl. 9.30-16.30 + pensum som forberedelse

- Anbefaling: Øve og udvikle sig med medstuderende og 3. parter

2. Fra teori til praksis: Øve formidling af de 5 hovedpunkter

- 1 øvedag blandt medstuderende den 20. november (fysisk fremmøde) kl. 10.30 
- Minimum 1 eksternt foredrag i januar måned enten ved et arrangement eller et informationsmøde

i trossamfunds regi (eks. den 21. januar 2023).
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Uddannelsens Modul 2

Ritualerne i Spiritismens Trossamfund:

1. Teori: Livsvelsignelse, dåb, vielse og begravelse/bisættelse

- Ritualernes indhold samt processen fra start til slut

- Varighed: 1 weekend (digitalt) den 4. og 5. februar 2023 kl. 9.30-16.30 + pensum som forberedelse  

2. Anbefaling: Øve og udvikle med medstuderende og 3. parter

Afrunding af 1. semester (midtvejsevaluering)

1. Evaluering og refleksion i personlig samtale mellem den enkelte studerende og undervisere

- Varighed: 1½ time pr. studerende (digitalt eller fysisk) i februar måned

- Samarbejde kan ophøre fra begge parters side efter 1. semester (i yderste tilfælde). Man er ikke forpligtet 
økonomisk til 2. semester.
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Uddannelsens Modul 3

Kommunikation og formidling som Spiritismens Formidler

1. Indhold:

1.1: Rollen som Spiritismens Formidler

- Myndighedsperson, professionel, neutralitet, forventning, ingen missionering

1.2: Kommunikation

- Terminologi, tillid, lytte, empati, forventningsafstemme, pædagogik, rummelighed mv.

1.3: Samtaler med hovedpersonen/hovedpersonerne og nærmeste pårørende

1.4: Samarbejde med andre interessenter

- Offentlige myndigheder, bedemand, ejere af lokation mv. 

2. Varighed: 1 weekend (evt. digitalt) den 18. og 19. marts 2023 kl. 9.30-16.30 + pensum som forberedelse
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Uddannelsens Modul 4

Ritualtekster, prøvepersoner og vidensdeling/netværk

1. Indhold og varighed:

1.1: Samtaler med prøvepersoner til ritualerne: Spiritistisk dåb, vielse og bisættelse/begravelse

- Foregår fysisk den 16. april 2023 og – hvis behov – digitalt den 15. april 2023.

1.2: Hjemmearbejde: Udarbejde personlige tilpassede ritualtekster pba. samtaler med prøvepersoner 
- Benytte fælles data-drev for alle Spiritismens Formidleres tekster (vidensdeling & inspiration)

1.3: Øvelse: Forestå praksisudførelse af ritualerne (gerne medstuderende som publikum)  

- Foregår fysisk (evt. digitalt hvis behov) den 13. og 14. maj 2023.

1.4: Fælles evaluering-/opfølgningsmøde en hverdagsaften mandag, den 15. maj 2023. 

2. Evaluering/refleksion i personlig samtale ml. den enkelte studerende og underviserne den 4. juni 2023.
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Uddannelsens Modul 5

Spiritismens Trossamfunds organisering og forkyndere som ambassadører

1. Indhold:

1.1: Spiritismens Trossamfund som organisation (opbygning, ledelse, ansvar, værdigrundlag)
- Rapporteringskrav til Kirkeministeriet (indberetningspligt vedr. protokol for ritualudførelse)

- Bestyrelsen fastsætter priser for udførelse af ritualerne 

1.2: Spiritismens Formidler er fyrtårn/ambassadør i Spiritismens Trossamfund

1.3: Ekstern kommunikation og markedsføring (presse, interviews, artikler, henvisninger fra egen  
hjemmeside mv.) skal godkendes af Spiritismens Trossamfunds bestyrelse 

1.4: Vidensdeling (fælles datadrev) og netværk/sparring (forkyndere mødes hvert halve år)

1.5: Eksamen, uddannelsesbevis, ansættelseskontrakt, etik og opsigelse af samarbejde

2.     Varighed: 1 dag den 11. juni 2023 – og herefter proces med Kirkeministeriet. 
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Andet praktik (1)

• Der er mødepligt til alt undervisning

• Undervisningen optages så vidt muligt og må ikke deles blandt andre end os på uddannelsen

• Kan være behov for at sætte ekstra tid af til ad hoc tjek-ind og sparringsmøder efter behov 

• Forventet tidsforbrug?

• Estimeret deltagertimer på Modul 1-5 (ekskl. transport) er 140 timer inkl. forberedelse pr. person

• Undervisernes tid pr. person er 250-300 timer

• Hvis muligt tilbydes deltagelse ved Jens’/Christinas udførelse af ritualer undervejs, hvis 
hovedpersonen/hovedpersonerne tillader dette  
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Andet praktik (2)

• Selv sørge for transport og medbringe devices under uddannelsen. 

• Trossamfundet sørger for forplejning ved fysisk fremmøde

• Husk: 2 dagskursus på Københavns Professionshøjskole

• Ansættelsesforhold til Spiritismens Trossamfund

• Vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet (ikke gældende i Grønland og på Færøerne)
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Andet praktik (3)

• Oversigt over Spiritismens Formidlere vil fremgå af vores hjemmeside med kontaktinfo, geografisk og billede

• Prisen for ritualerne (opdateret juni 2021)

• 7.000 kr. inkl. moms ekskl. transport for vielse, dåb og ”konfirmation” (under Livsvelsignelsen)

• 5.600 kr. (ingen moms) ekskl. transport for begravelse/bisættelse

• Livsvelsignelsen aftales separat med hovedpersonen/hovedpersonerne

• Pris for ritual

• Gennemsnitlig timeforbrug pr. ritual er 10-15 timer

• Timeprisen før skat: 560 kr. - 460 kr. 

• Plus skattefrit kørselstillæg

• Man stiller selv IT-udstyr (telefon, pc mv.)
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Tidslinje
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Ansøgnings- og 
optagelsesproces

Modul 1: 
Spiritismen i 
Spiritismens 
Trossamfund

Modul 3: 
Kommunikation 

og formidling 
som Spiritismens 

Formidler

Modul 2: 
Ritualerne i 
Spiritismens 
Trossamfund

Modul 5: 
Trossam-
fundets

organisering. 
forkyndere 

som ambas-
sadører og 
eksamen

Modul 4: 
Ritualtekster, prøve-

personer og vidensdeling
/netværk 

1. sept 2022:
Ansøgnings-

deadline

Sept 2022: 
Personlige 
samtaler

1. okt. 2022: 
Svar om 

optagelse

29.-30. okt. 
2022:

kl. 9.30-16.30: 
Teori i 

Aktivhuset 
Olsbækken i 

Greve

20. nov. 2022: 
Øvedag, 

Aktivhuset 
Olsbækken

Jan. 2023: 
Minimum ét 

eksternt 
foredrag (21. 

januar i Greve) 
eller informa-

tionsmøde

4. og 5. feb. 2023:
kl. 9.30-16.30: Teori, 

digitalt via Teams

Feb. 2023: 
1½ times 
personlig 

samtale, enten 
fysisk eller 

digitalt

18.-19. marts 2023: 
kl. 9.30-16.30, 
gerne fysisk i 

Aktivhuset Olsbækken
ellers digitalt

16. april 2023:
kl. 9.30-16.30, 

fysisk, samtaler 
med prøve-

personer

13.-14. maj 2023: 
kl. 9.30-16.30, 

praksis udførelse

15. maj 2023: 
digitalt fælles 
evaluerings-

møde

4. juni 2023:
personlig samtale

11. juni 2023:
kl. 9.30-16.30,

fysisk i 
Aktivhuset 
Olsbækken


