Info
Arrangør:

info

weekend for
Familieskolens
			samlivskurs
unge par

Familieskolen er et samarbeid
mellom Trondheim frikirke,
Betania Misjonsforsamling(NLM),
Varighet fra og
25. - 26. april 2014
Salem menighet (Normisjon)
Pinsemenighetenkl.
Betel.
18.00 til kl. 22.30
Tid, sted og pris:

Sted: Salem Menighet, Prinsens gt 22 B,
7012 Trondheim.

Kurset holdes i Trondheim Frikirkes lokaler i
Brøsetvegen 154A. Kursdatoer og pris ligger
Pris: kr. 1.500 pr. par.
på
Dette inkluderer mat.
www.trondheimsamtalesenter.no
Påmelding:

NB - begrenset plass. Vær tidlig ute!

Send e-post til
Påmelding innen
post@trondheimsamtalesenter.no,
eller ring til Trondheim
Samtalesenter på
10.04.2014
telefon 45619818.
For sms-påmelding og nærmere informasjon
E-post:
se www.familieskolen.org

kjellaug@trondheimsamtalesenter.no
Telefon: 45 61 98 18

7 SALEM
kvelder
om
være
to
Trondheim
Samtalesenter/
MENIGHET
// 29å-30
APRIL 2011
Salem menighet 25 - 26. april 2014

www.trondheimsamtalesenter.no

Dette er en kveld hvor hvert
enkelt par skal få ta imot noe godt..

Samlivskurset tar opp syv av de viktigste sidene ved
ethvert samliv. Kurset er designet for å være til hjelp
for alle par, uansett livssyn, som ønsker å utvikle,
forbedre og styrke forholdet.
Hvordan er kurskveldene lagt opp?
Vi begynner med middag kl.19.00 med påfølgende
undervisning og bearbeidelse av stoffet som blir
presentert.
Kurset består av undervisning og individuelt arbeid
der det enkelte paret skal arbeide med spørsmål
som undervisningen tar opp. Parene skal ikke ha
gruppesamtaler med andre par, men arbeider hver
for seg.
Kvelden avsluttes ca. kl. 21.30.

..både for hode,
			hjerte og mage.

Det er ca. en måned mellom kursdagene.
At det er en stund i mellom kursene kan
gjøre at dere får bedre
tid til å bearbeide
stoffet og jobbe med
parforholdet til neste
gang.

Det blir undervist i følgende emner i denne rekkefølgen:
* Å bygge et sterkt fundament
* Kunsten å kommunisere
* Konfliktløsning
* Tilgivelsens kraft
* Familiens betydning - fortid og nåtid
* Et godt sexliv

