Fredagskvällarna möts vi i Korskyrkan,
Östra Storgatan 93, Jönköping.
Datum att planera in är 2 februari, 23 februari,
9 mars, 23 mars och 20-21 april.
Kursens pris är 2400 kr/par. Innehåller arbetshäfte 2 st,
7 st föredrag, hotellkostnad med del i dubbelrum
samt kvällsmat, frukost, fika och lunch,
Tillkommer gör frivillig avgift för måltid i Korskyrkan
vid 4 tillfällen.
Senaste anmälningsdag 23 januari 2018 till
info@korskyrkan-jkpg.se eller tel. 036-12 65 14.
Där kan man också får mer information.
Kursavgiften betalas till Korskyrkans Bg 545-1224 alt.
Swish 123 691 91 79 och betalas senast 24/1 2018.
Märk betalningen med Ä-kurs
Observera att deltagarantalet är begränsat!
Anmäl er därför redan nu!
Samverkan sker med studieförbundet BILDA.
Ledarteam:
Inger & Roland Andersso, Sara &Magnus Elofsson,
Eleonor & Anders Källner, Harriet & Roger Svensson
och Hanna & Tobias Ceder

BYGG EN RELATION
FÖR LIVET!
Inbjudan till
Äktenskapskurs
vårvintern 2018

Vad behövs för att bygga en kärleksrelation
som klarar det som livet bjuder? Hur kan vi
tillsammans klara medgång och motgång?
Hur möter vi livets smärta tillsammans, när
vardagen är grå och vi bara går förbi varandra
till dagar när allt känns härligt och soligt som
en underbar sommardag?
Det är värdefullt att ge särskild tid och uppmärksamhet till varandra, att lyssna på undervisning och samtala om sitt förhållande. Detta
oavsett om vi gjort en kortare vandring eller
en mångårig resa tillsammans.
Äktenskapskursen hjälper par att bygga en
hälsosam relation som varar för livet. Kursen
utgår från ett material som är utgivet av organisationen Alpha. Det tar upp viktiga aspekter
som man möter i ett äktenskap. Det blir både
hjärna och hjärta, kunskap och romantik!

Äktenskapskursens recept är skön atmosfär, god måltid, användbara föredrag, egen
samtalstid, inga grupparbeten.
En kväll börjar 18.30 med en måltid
följt av ett undervisningspass. Sedan får
varje par enskilt jobba med några frågor.
Kvällen slutar 21.00. Kursen går på fyra
fredagkvällar och en fredag-lördag med
övernattning i en trivsam miljö.

Huvudrubriker
•
Att bygga en stark grund
•
Konsten att kommunicera
•
Konfliktlösning
•
Kraften i förlåtelse
•
Familjens betydelse - tidigare och
nuvarande
•
Bra sex
•
Aktiv kärlek

