Temadage om

Ægteskab
og

familieliv
d. 10. september og
d. 12. november 2022 i

Hans Tausens Hus
Boyesgade 7A, Viborg
Arr. Indre Mission i Viborg

Emnerne for de 2 temadage, som er for
par i alle aldre, er:
D. 10. september:

1. Værdier og prioriteringer i
familien v/Birgitte og Erik Laursen
2. Sex og seksualitet
v/Birgitte og Erik Laursen
D. 12. november:

1. Kommunikation i ægteskabet
v/Inger og Per Larsen

2. Engagement og forpligtigelse
i ægteskabet
v/landsleder i IM’s familiearbejde Brian
Kallestrup Nielsen

Dagsprogram:
9.30: Ankomst og kaffe.
10.00 - 12.00: 1. tema/oplæg
12.00 - 13.00: Frokost
13.00 - 15.00: 2. tema/oplæg
15.00 - 15.30: Afrunding og kaffe.
Der vil i løbet af temadagene blive givet spørgsmål,
som parrene kan drøfte indbyrdes. Ingen bliver bedt
om dele noget med andre end ens partner.
Dagene er for par i alle aldre. Dog er alle velkomne.
Man skal være fuldstændig frigjort fra børnepasning,
sådan at der kan være fuld koncentration om temaerne.
Dagene er tænkt som et samlet hele. Derfor vil vi
stærkt opfordre til, at man melder sig til begge dage.
Det er dog også muligt kun at deltage en af dagene.
Pris inklusiv kaffe og frokost: 100 kr. pr. dag pr. person
For tilmelding og yderligere oplysninger, skriv til:
arne.holmgaard@gmail.com eller hanne@fmoller.dk.
Vi kan også kontaktes på 29 87 20 52 eller 30 13 58 52.

Tilmelding senest lørdag d. 3. september.

Få fornyet nærhed og
glæde i ægteskabet!
At skabe et godt parforhold og en tryg familie er et stort ønske
for de fleste. Derfor er der god grund til at bruge tid på at give
kærligheden gode betingelser i en travl og måske
udfordrende hverdag.
Forelskelsen kommer af sig selv, men kærligheden skal holdes
vedlige.

Temadagene eller inspirationsdagene er derfor
for alle:
Det er for dem, der tænker, at det hele går da meget godt.
Det er for dem, som synes, at de har nogle udfordringer og
noget at kæmpe med i deres ægteskab og familie.
Der bliver i løbet af dagene givet mulighed for indbyrdes
samtale.

Gør gode ægteskaber bedre!!

