Har I lyst
til at blive klogere på hinanden,
så kom og vær med.
De 4 aftner er en god mulighed
for at sætte jeres ægteskab
på dagsordenen.
Hver aften vil indeholde
oplæg og mulighed for
spørgsmål/debat/samtaler.
Aftnerne afholdes i faste rammer
i Bethelkirken og med
udfordrende og opmuntrende
samtaler, der kan hjælpe jer
i samlivet.
Max og Tina Jalk vil lede aftnerne.
De er kendt af mange for deres
ægteskabskursus og har stor erfaring
med undervisning af par i alle aldre
og med uddannelse af ledere gennem
familieorganisationen 2=1.
Forvent engagerede undervisere
og kom og få et godt indspark
til jeres ægteskab.
Aftnerne er lavet i samarbejde med
Den Kreative Skole.

spændende
aftner om
det gode liv
sammen
i Bethelkirken
25. august og 1.+8.+15. september 2014

4 spændende aftner om det gode liv
25. august kl. 19.30-21.00

Gud i hverdagen

Hvad betydning har Gud i vores hverdag? Gør det nogen forskel, om vi tager Gud med
på råd? Er vores tro noget, vi skal dele med hinanden, og hvordan gør vi det?
1. september kl. 19.30-21.00

Enighed, ærlighed og forskellighed
At kunne leve et tæt og åbent liv sammen kan være udfordrende.  Hvordan bliver vi enige? Hvor
meget skal den anden vide om mig? Hvad gør vi, når vi ikke er enige?
Hvordan tilgiver man? Man siger „hurra for den lille forskel“ men…?  Hvem er rigtig eller forkert? Kan hund og kat leve sammen? Kan vores forskelle være en styrke?
8. september kl. 19.30-21.00

Sex
Hvad skal vi med det? Hvad gør vi når det ikke fungerer? Tips til et
bedre sexliv. Myter og fakta om sex. Udfordringer/forskelligheder/sæsoner.
15. september kl. 19.30-21.00

Hvor skal vi hen, du?
At have fælles drømme og mål giver energi og retning til et forhold. Hvad drømmer I om, og hvad er kald og visioner for noget?

Info om sted, pris, tilmeldingsfrist
Alle aftner afholdes i Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14 – kl 19.30-21.00.
Ved tilmelding, skal I comitte jer til alle 4 aftner, da der vil være en sammenhæng gennem temaerne.
Tilmelding skal ske senest den 17. august til Heine Grünewald på hgl@dbs.dk eller SMS 26111845.
Alle 4 aftner vil koste kr. 100,- pr. par. Betaling foregår den første aften.

