Synzygus er dannet på oppfordring fra Pinsevennenes Predikantkonferanse
og har siden 2002 hatt administrativ tilknytning til Ressurs- og Kompetanseavdelingen i Filadelfia, Oslo. Det økonomiske grunnlaget fra virksomheten
utgjøres av bidrag fra landets pinsemenigheter og fellestiltak og gjennom
inntekter fra avtalt kursvirksomhet.

NYTT KONTOR SENTRALT I OSLO
Synzygus er fra 1. juni 2009 etablert med et
eget kontor i tilknytning til Diakonissehuset
Lovisenberg i Oslo. Her blir kontoret en del av
et større
fellesskap innen sjelesorg og veiledning.

TA KONTAKT
Adresse
Lovisenberggt 15 A, 0456 OSLO

Lovisenberg ligger sentralt plassert i Oslo med
gode parkeringsmuligheter, effektiv offentlig
kommunikasjon (buss hvert 7. min) og mulighet
for overnatting.

Telefon
22 35 83 04

Offentlig transport
Buss 37 (Helsfyr-Nydalen) til Lovisenberg

MED FOKUS PÅ
LIVET OG TJENESTEN
SYNZYGUS FRIGJØR LIV TIL TJENESTE

Bankkonto
1594 14 91038
E-post:
post@synzygus.no
Svein Jacobsen
901 10 939 svein.jacobsen@synzygus.no

www.synzygus.no

Marit Landrø
480 73 705 marit.landro@synzygus.no

kontor for sjelesorg
og veiledning

Formidler sjelesorg, veiledning og forebyggende tiltak til enkeltpersoner og grupper av
ansatte og tillitsvalgte i norske pinsemenigheter og andre organisasjoner og menigheter.

Synzygus utgjør en del av de samlede personaltiltak i tilknytning til norsk
pinsebevegelse. Synzygus ble opprettet i 1998 og har til fulle vist sin
eksistensberettigelse. I løpet av disse årene har et stort antall medarbeidere
fått hjelp gjennom sjelesorgsamtaler. Mange har også deltatt i veiledningsgrupper. Medarbeiderne i Synzygus utgjør en beredskapsstyrke når livet blir
vanskelig og tjenesten oppleves som krevende!

HVA TILBY R S YNZYG U S ?
Sjelesorg etter avtale
En stor del av Synzygus’ oppgaver så langt har vært
knyttet til sjelesorgsamtaler. Disse kan finne sted
på vårt kontor hvor forholdene nå ligger veldig godt
til rette. eller det kan avtales alternative møtesteder. Noen samtaler finner også sted over telefon.
Diskresjon er en forutsetning og sjelesorgsamtaler
for ledere og tillitsvalgte i pinsebevegelsen er alltid
gratis.
Individuelle veiledningssamtaler
Det kan gjøres avtale om individuell veiledning med
utgangspunkt i liv og tjeneste.
Undervisning og seminarer
Synzygus tilbyr kurs og veiledning for lederskap
og menighet. Målsetningen er å øke menighetenes
beredskap for å ivareta mennesker i lokalmiljøet.
Be om forslag og tilbud på ”pakke-løsning”!

Grupper i arbeidsveiledning
Gruppene, som består av 5-7 personer, møtes hver
tredje uke, har 6 samlinger hvert semester og går
over 2 år. Så langt har det vært arrangert slike
veiledningsgrupper i Oslo. Synzygus håper i løpet
av de kommende årene å bygge ut et tilbud som skal
omfatte alle ledere og forkynnere i bevegelsen.
Grupper i «Troshistorie»
Dette er grupper hvor vi har som målsetning å hjelpe
deltagerne til å sette ord på egne livs- og troserfaringer, kallsbevissthet og livsvisjon.
Førutreise- og hjemkomstsamtaler for
misjonærer
Synzygus har inngått en avtale med PYM,
Pinsevennenes Ytre Misjon om å tilby samtaler til
misjonærer som er på vei ut eller som kommer hjem
etter avsluttet periode. Synzygus betjener også
andre misjonsorganisasjoner.

SY N Z YG US M AN N SKAP
Svein Jacobsen er daglig leder i Synzygus. Han kommer fra stillingen
som generalsekretær i PYM og har tidligere vært misjonær i Swaziland
og forstander og forkynner i Pinsebevegelsen. Svein Jacobsen har vært
stipendiat ved Institutt for Sjelesorg og tatt pastoralklinisk utdanningskurs (PKU). Han har en Bachelor i kultur- og samfunn fra MF og grunnfag i
sjelesorg ved Høgskolen Diakonova.
Marit Landrø fortsetter sin tilknytning til Synzygus med spesielle oppgaver relatert til oppfølgning av veiledningsgrupper og sjelesorgsamtaler.
I tillegg finnes et nettverk av medarbeidere på ulike steder i landet.
Geografi og bosted skal ikke behøve å være noen hindring når man
trenger noen å snakke med.

Synzygus legger vekt på høy faglig kompetanse gjennom medarbeidernes utdannelse
og erfaring. Synzygus støtter seg til et fagråd med kompetanse innen psykiatri,
psykologi, teologi og sjelesorg. Medarbeiderne er underlagt taushetsplikt.

