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Vi er rigtig glade for, at du har valgt at holde Ægteskabskursus, og vi 
håber du får en lige så god oplevelse med kurset som vi altid har. 
haft. Vi har afholdt kurset tre gange om året siden 1996, og vi elsker 
det! For os er den største tilfredsstillelse at se deltagernes parforhold 
blive styrket, og i nogle tilfælde forvandlet, i løbet af de 7 sessioner. 

Ledermanualens formål er, at du hurtigt kan bladre den igennem 
for at finde info om de enkelte aftener. Vi synes selv den er meget 
god at have med os rundt, når vi afholder kurset. Cheklisterne og 
tidsplanerne er særligt brugbare og hjælper os med at holde styr på 
detaljerne.

Kontakt os endelig med spørgsmål og fortæl os om dine oplevelser 
med at bruge kurset. Vi elsker at få feedback fra alle som afholder 
kurset.

Nicky og Sila Lee
Skaberne af Ægteskabskursus

Velkommen
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Ægteskabskursus ("The Marriage Course") blev første gang afholdt i 
1996 i kirken Holy Trinity Brompton i London, og det første materiale blev 
udgivet i 2001. Sidenhen er der blevet afholdt tusinder af kurser over 
hele verden. 

Kurset er designet til at kunne bruges af alle gifte og samlevende par, 
lige meget om de har været sammen 1 år eller 61 år og ligemeget 
om de har et godt forhold eller kæmper med store problemer. De 
praktiske redskaber i kurset kan benyttes af alle.

Kurset består af syv sessioner og en festaften til sidst, hvor parrene kan 
invitere deres venner med, så de kan se, om de vil deltage på næste 
kursus. 

Hver session starter optimalt set med et måltid, som giver gæsterne 
en chance for at slappe af og snakke med deres partner i 
romantiske omgivelser. At skabe en romantisk atmosfære er en vigtig 
del af kurset. Det er også vigtigt at vise, at kurset ikke indeholder 
gruppediskussioner, da mange par ikke ville have lyst til at være en 
del af kurset, hvis de fik indtryk af, at man skal dele intime detaljer fra 
sit ægteskab med andre.

Introduktion
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Efter måltidet, siger lederne velkommen til gæsterne, giver et par 
meddelelser og gennemgår kort den seneste session. Derefter 
afholdes dagens oplæg eller videoen med oplægget vises 
(videoer med danske undertekster kan findes på 
ægteskabskursus.dk).

Under hver session er der indlagt pauser, hvor parrene får tid til at 
snakke om nogle af de emner, som er blevet bragt på banen i løbet 
af oplægget. Parrene sidder langt fra hinanden, og der bliver spillet 
baggrundsmusik, for at sikre, at ingen kan høre de andres samtaler.
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Kurset er designet, så det er meget let af afholde, både hvis man 
selv holder oplæggene, eller hvis man bruger videoerne. Hvis det er 
første gang, I afholder kurset, anbefaler vi, at I bruger videoerne, da I 
så kan koncentrere jer om at være gode værter og skabe den rette 
atmosfære for kurset.  

Lige meget hvordan du holder kurset, skal du sørge for, at hver 
deltager har en deltagermanual. Disse indeholder øvelserne som 
parrene skal lave i forbindelse med hver session. 

Brug video
Alle sessioner til kurset kan hentes på video på vores hjemmeside 
Ægteskabskursus.dk. Nicky og Silas oplæg blev filmet i et TV studie 
og hver session indeholder deres oplæg samt gadeinterviews fra 
rundt omkring i verden, sofainterviews (gifte par som fortæller om 
deres parforhold) og et hovedinterview med et par, som fortæller om 
emnet. 

Videoerne viser, hvornår man skal holde pause. Du kan også få et 
overblik over dette i tidsskemaerne på side 16–32 i denne guide.

Hvordan  
holde kurset

Vigtigt tip
At bruge video gør, at du 
kan fokusere på at være en 
god vært og skabe en god 
atmosfære
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Hold selv oplæggene 
Hvis du selv vælger at holde oplæggene kan det være en 
overvejelse at bestille "The Leaders’ Toolkit" (som i skrivende stund 
kun findes på engelsk). Heri kan du finde:

	 •  manuskripter med noter 
	 • filmede klip (sofainterview, gadeinterviews og    
  hovedinterviews)
	 •  instruktioner til at bruge manuskripterne 

NB: Der er flere "sofainterviews" til hver session end du har brug 
for. I The Leaders Toolkit kan du læse vores anbefalinger til hvilke 
klip vi anbefaler. 

Forslag til forberedelse

	 • se videoen fra sessionen. Du kan også drage nytte af at  
  læse det relevante afsnit i The Marriage Book (på dansk  
  Skab det Ægte Ægteskab, Mediacellen)
	 •  afgør hvem som siger hvad i oplægget og vær sikker på, 

at I begge får sagt noget
	 •   vær enige om, hvilke historier I vil dele fra jeres eget forhold
	 •   tilpas manuskriptet (som I finder på CD'en i Leaders’ 

Toolkit) og tilføj eksempler fra jeres eget forhold



10  |  Strukturen for en almindelig aften

Strukturen for  
en almindelig aften
for Session 1–7

Hele sessionen, inklusiv mad, varer cirka 2 og en halv time, men kan 
gøres lidt kortere ved at skære ned på længden af oplæggene. Vi 
anbefaler kraftigt, at I ikke skærer på tiden til opgaver, da disse er den 
vigtigste del af hele kurset. På side 16–32 kan I finde tidsoversigter for 
hver session.  

1. Velkomst
  Nogle vil være utrygge den første aften, så lidt at drikke og en 

varm velkomst kan være en stor hjælp for at få dem til at slappe 
af.

2.  Måltid  
(30 minutter) 

  Mange deltagere på kurset 
har sagt, at måltidet har 
gjort, at det har føltes som 
at være på en date. 

3.  Beskeder og 
inputs  
(op til 10 minutter)

  Vi anbefaler, at I starter med nogle korte beskeder og så giver 
parrene mulighed for at komme med nogle inputs i forhold til 
seneste session(er). 

4.  Oplæg og korte øvelser 
  Oplæggene har indflettede øvelser og muligheder for, at parrene 

kan tale sammen (De korte øvelser varer mellem 5–10 minutter.) 

Vigtigt tip: 
Det kan ofte være særligt svært 
for mænd at komme på kurset. 
Derfor kan det være en god 
hjælp, at det er en mand, som 
siger velkommen. 
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 Sørg for, at der spille baggrundsmusik, så parrene ikke kan høre   
 hinanden.  

5. Hovedinterview (5 minutter)
  Hver session indeholder et hovedinterview (engelsk ‘feature 

couple’) – et kort videoklip med et ægtepar, som fortæller om 
en historie om, hvordan Ægteskabskurset har haft indflydelse på 
deres forhold. Alternativt kan I også selv få et par fra et af jeres 
tidligere Ægteskabskurser til at fortælle en historie om, hvad denne 
specifikke session har betydet af forskel i deres parforhold. Brug 
gerne interviewform, så I lettere kan styre indhold og længde.  
Både mand og hustru skal have taletid. Øv gerne interviewet 
igennem på forhånd. Forslag til spørgsmål:

	 	 • hvorfor deltog I på Ægteskabskursus? 
	 	 • hvad skete der for jer hver i sær i løbet af denne specifikke  
   session? 
	 	 •  hvilken forskel gjorde det i jeres forhold?

6.  Lang øvelse (30–35 minutter) 
 Sørg for at hvert par har deres eget bord og god plads og sørg for  
 baggrundsmusik. Kaffe og te serveres af de frivillige på teamet. 

7.  Konklusion 
  Gæsterne opfordres til at planlægge "Partid" i løbet af den 

kommende uge. Fra Session 3 og fremad opfordres parrene 
desuden til at bede sammen eller udtrykke deres støtte på en 
anden måde. Lederne afslutter hver aften med en kort bøn 
(enten på videoen eller live). 

8.  Feedback
  I materialet 'Leaders Toolkit' kan I finde et spørgeskema, som kan 

udleveres i løbet af Session 7. Målet er at give gæsterne på kurset 
mulighed for at give konstruktiv kritik og hjælpe lederne af kurset 
med at gøre kurset endnu bedre fremadrettet. 
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Grund 
elementer

Vigtigt tip:
'The Leaders’ Toolkit' indeholder forslag 
til musik som kan hjælpe med, at 
parrenes samtale ikke bliver overhørt 
af andre. 

Fire tips til at skabe en god atmosfære 
At skabe en god atmosfære er afgørende for at Ægteskabskursus 
bliver en succes. Det er vigtigt, at gæsterne føler sig afslappede og at 
de har mulighed for at tale med deres partner om følsomme emner; 
det kan en god atmosfære hjælpe med. (Se Leaders’ Toolkit for flere 
idéer.)

1.  Vælg det rigtige sted
  Det er vigtigt at finde det rigtige sted, hvor I kan skabe en god 

atmosfære og servere et måltid mad:

	 	 •	 	hvis	I	er	færre	end	5	par,	kan	et	hjem	være	det	bedste	sted
	 	 •		 større	kurser	kan	afholdes	i	en	kirke,	en	restaurant,	på	en	cafe	
efter lukketid, et hotel olign. Selv det mest uinspirerende rum kan gøres 
rigtig hyggeligt, hvis man bare er lidt kreativ.
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Godt tip:
Hvis bordet er dækket pænt, der 
er en foldet serviet, en blomst og et 
stearinlys, så får deltagerne lettere 
en oplevelse af at være på date. 

2.  Se det som en romantisk date: intimt, hyggeligt, særligt
	 	 •	 hvis	kurset	ikke	afholdes	i	et	hjem	men	i	stedet	et	lidt		 	
   uinspirerende sted, find da en person som godt kan lide   
   at få ting til at føles hyggeligt, som kan sørge for, atmosfæren  
   bliver hyggelig og romantisk
	 	 •	 	små	borde	til	to	personer,	med	god	luft	omkring,	er	ideelle,	da	

de giver hver par en oplvelse af at kunne være private
	 	 •	 	hyggelig	belysning	og	stille	baggrundsmusik	under	måltidet	

og samtalerne hjælper med at give en oplevelse af at være 
på date 

3. Mad
	 	 •	 	når	man	serverer	et	måltid	mad	før	et	kursus,	hjælper	man	

gæsterne med at falde ned og slappe af. Det betyder også, 
at folk har mulighed for at komme direkte fra arbejde uden at 
skulle tænke på at spise først

	 	 •	 	tidspunkt	–	vi	foreslår,	at	I	spiser	maden	før	sessionen	starter.	
Kaffe og te og eventuelt en simpel dessert kan så serveres 
under den lange pause med opgaver 

4. God service
	 	 •	 	nogle	par	er	nervøse	ved	at	komme	på	Ægteskabskursus,	og	

det kan være en stor hjælp, hvis de oplever et venligt team, 
som gør alt hvad de kan for at få gæsterne til at føle sig godt 
tilpas

	 	 •	 det	er	godt	hvis	lederne	kan	hjælpe	med	at	servere	kaffe	og		
   te under den lange pause med opgaver. 
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For alle kurser (både dem som bruger video og live-oplæg)

  Ledermanual

 Ægteskabskursus videoer (for dem som bruger dem)

 Deltagermanual (en pr person)

  Musik (og noget at afspille det på) – som skal bruges under 
måltiderne, samtalerne og i slutningen af hver session

  Mad (måltiid, drikkevarer, kaffe, te og dessert)

 Borde og stole, passende belysning, duge, servietter, stearinlys,  
 blomster og vaser

 Tallerkener, bestik, glas og kopper

  Deltagerliste og navneskilte

  Ekstra kuglepenne og Deltagermanualer (hvis nogle har glemt 
deres)

Vigtigt Tip:
Overvej at have et eksemplar 
af bogen 'Skab det ægte 
ægteskab' af Nicky og Sila til folk 
som gerne vil læse grundigere 
om et af emnerne

 
Tjekliste
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Vigtigt tip:
For at sikre dig, at du altid har det 
mest opdaterede materiale, beder 
vi dig tjekke vores hjemmeside 
løbende: ægteskabskursus.dk

  Bogbord (hvis I vil præsentere gæsterne for nogle gode bøger)

  Talerpult/nodestativ og mikrofon (for større forsamlinger)

  Links til videoer, som I kan give til deltagere, som ikke kunne 
være med til en session

  TV eller projektor og udstyr til at afspille videoerne

Særligt for dem som holder live-oplæg 

 Manuskripter til oplæggene (fra den engelske bog 'Leaders’   
 Toolkit')

 Videoklippene som skal bruges i forbindelse med oplægget   
 (fra Leaders’ Toolkit)

  Projektor til at vise diagrammer fra Leaders’ Toolkit (frivilligt)

  Et par som har sagt ja til at blive interviewet om deres oplevelser 
af et tidligere Ægteskabskursus (eller videoklippene med dette 
fra Leader's Toolkit)
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Session 1 – Opbyg et solidt fundament
1. Overblik
Denne session hjæper parrene med at få kigget på deres livsstil 
og den måde det påvirker deres parforhold og at lære hinandens 
behov og ønsker bedre at kende – særligt på et følelsesmæssigt 
plan. 

2. Tjekliste
•	 gennemgå materialerne fra 'Tjeklisten' på side 14–15 
•	 videoklip (kun til live oplæg): farvet papir

3. Tidsplan 
 18.30 Klargøring (En del gæster kommer før tid)

 18.45 Velkomst og drikkevarer

 19.00 Mad

 19.25 5 minutters advarsel

 19.30 Velkomst og beskeder

 –   ‘Hvis I går i stå i løbet af kurset, så sig det endelig'

 –   'Vi eller andre par vil gerne mødes med jer privat. Vi 
har også kontakt til professionelle parrådgivere, som vi 
kan sætte jer i kontakt med, hvis I finder ud af, at det er 
’nødvendigt

 –   ‘Sig til, hvis der er en aften, I ikke kan komme. Så sørger vi 
for et link til videoerne. 

 –   ‘Slap helt af! Det vil ikke på noget tidspunkt blive krævet af 
dig at du skal fortælle om noget privat fra jeres forhold’

Bemærk: De følgende tidspunkter følger de præcise tidspunkter fra 
videooplægge 
 
 

Overblik  
og tidsplan for
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 19.35 Start videoen eller påbegynd live-oplægget

 19.44 Opgave 1 (5 minutter) – Da I mødte hinanden: ‘'Fortæl   
    hinanden om, hvad I husker tydeligst fra første gang I   
   mødtes, og fortæl hinanden, hvad I blev tiltrukket af ved   
   hinanden'

 19.49  Oplæg – Hvad er et ægteskab? 
Live oplæg: første del af eksempel – hold to stykker papir 
sammen

 19.54  Oplæg – Ægteskabets fire sæsoner 
Live oplæg: anden del af eksempel – prøv at hive to stykker 
papir fra hinanden som er limet sammen

 20.12  Opgave 2 (5 minurter) – At arbejde under pres:  
‘Reflekter over det, i har hørt indtil nu. Snak sammen om de 
pressede situationer, I har været i indtil nu i jeres forhold og om 
det pres I eventuelt oplever lige nu’

 20.17  Oplæg – Ægteskabshjulet og overblik over sessionerne

   Hovedinterview: Doug og Angela (fra Leaders’ Toolkit filmed   
   inserts – Session 1 Insert 23) eller et liveinterview

 20.28 Opgave 3 (30 minutrer) – Gør regnskab over jeres forhold 
 20.53 5 minutters advarsel

 20.58 Oplæg – Sæt tid af til hinanden

 21.08  Opgave 4 (5 minutter) – Særlige tidspunkter ‘Fortæl din 
partner, hvilke tidspunkter som for dig har været de mest 
særlige i jeres tid sammen. Vær specifik. Forklar hvorfor de var 
særlige for dig.’

 21.13 Oplæg – Tag vare på hinanden

 21.18 Opgave 5 (10 minutter) – Knowing Me, Knowing You 

 21.28  Konklusion – Opmundre parrene til at booke Partid i 
kalenderen hver uge

 21.31  Live oplæg: Afslut med en kort bøn.  
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Session 2 – Kunsten at kommunikere
1. Overblik
At lytte er en afgørende egenskab i et stærkt ægteskab. I denne 
session skal parrene øve at kommunikere deres følelser og lytte 
effektivt til hinanden. 

2. Tjekliste
•	 Materialerne fra 'Tjeklisten' på side 14-15
•	  Til lederens demonstration af Effektiv lytning (kun til live-

oplæg): et emne at diskutere, to stole, en serviet eller et 
lommetørklæde (som skal holdes af den som taler)

3. Tidsplan
 18.45 Velkomst og drikkevarer

 19.00 Mad

 19.25 5 minutters advarsel

 19.30 Velkomst og beskeder

   –   Mind parrene om hvor vigtigt det er, at de prioriterer 
Partid og forsøger at sætte sig ind i hinanden tanker og 
følelser 

 –   ‘Fortæl din mand eller hustru, uden at kigge i manualen, 
hans/hendes top 3 ønsker i opgaven – Knowing Me, 
Knowing You – for at se om du kan huske dem’

 –   ‘Find ud af hvad der var vigtigst for din mand eller 
hustru, fra Session 1'

 19.40 Start videoen eller påbegynd live-oplægget - Introduktion

   - Effektiv kommunikation  

 19.53 Opgave 1 (5 minutter) – Grunde til ikke at tale om følelser

 19.58 Oplæg – Det er vigtigt at lytte 
 20.00 Opgave 2 (5 minutter) – Vigtigheden af at lytte 

 20.05 Oplæg – Hindringer mod at lytte: ffiltre og dårlige vaner

 20.20 Opgave 3 (4 minutter) – Identificer de dårlige vaner 

 20.24 Oplæg – Hindringer mod at lytte (fortsat)

 20.26 Opgave 4 (6 minutter) – Et dejligt minde

 20.32 Oplæg – Principper for effektiv lytning

 20.37 Live-oplæg: Lederens demonstration af effektiv lytning: 
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 –   En af jer skal have tænkt over et emne som du gerne 
vil diskutere. (Vælg ikke et emne som kan være sårende 
eller ydmygende at diskutere foran andre)

 –   Den som taler holder lommetørklædet eller servietten for 
at minde dem begge to om hvis emne det er

 –   Brug principperne for effektiv lytning, demonstrer 
hvordan effektiv lytning ser ud (som på videoen)

 20.43 Øvelse 5 (30 minutter) – Effektiv lytning

 21.08 5 minutters advarsel 

 21.13  Hovedinterview: Richard og Zoe (fra Leaders’ Toolkit filmed 
inserts – Session 2 Insert 23) eller et liveinterview

 21.18 Konklusion – Opmuntre parrene til at booke Partid i   
 kalenderen hver uge

 21.21   Live oplæg: Afslut med en kort bøn.   
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Session 3 – Konfliktløsning
1. Overblik
I denne session ser vi på, hvordan par kan øge deres intimitet ved 
at vise værdsættelse overfor hinanden, genkende hinandens 
forskelligeheder, lære at forhandle og bede for hinanden (hvis de er 
trygge ved at gøre det).

2. Tjekliste
•	 Materialerne fra 'Tjeklisten' på side 14-15 

3. Tidsplan
 18.45 Velkomst og drikkevarer

 19.00 Mad

 19.25 5 minutters advarsel

 19.30 Velkomst og beskeder

    –   ‘Fortæl din mand eller hustru om en situation i løbet af 
den sidste uge, hvor han/hun imødekom en af dine 
behov fra opgaven 'Knowing Me, Knowing You' (Session 1, 
opgave 2)'

 –   ‘Fortæl din mand eller hustru, hvordan du havde det 
med at blive lyttet til under opgaven Effektiv lytning i 
Session 2’

 19.40 Oplæg – introduktion – Udtryk værdsættelse for hinanden

 19.53 Opgave 1 (10 minutter) – Værdsættelse

 20.03 Oplæg – Identificer og accepter forskelle  

 20.14 Opgave 2 (10 minutter) – Identificer jeres forskelle 

 20.24 Oplæg – Lær at forhandle 
    Hovedinterview: Henrik og Inger (fra Leaders’ Toolkit filmed   
    inserts –Session 3 Insert 23) eller et liveinterview

 20.49 Opgave 3 (30 minutter) – Find fælles fodslag   
 21.14 5 minutters advarsel 

 21.19 Oplæg – At bede sammen 

 21.30 Konklusion – Støt hinanden 

   Parrene beder deres partner om at fortælle dem en ting som 
de er bekymrede om. Giv dem derefter valget mellem at:  

 –  bede for hinanden (højt eller inde i sig selv) hvis de er   
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  trygge ved at gøre det 

 –  eller at udtrykke deres støtte på en anden måde

 21.34  Live oplæg: Afslut med en kort bøn. 

    Opmuntre parrene til at booke Partid i kalenderen hver uge
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Session 4 – Tilgivelsens kraft
1. Overblik
Denne session omhandler de måder vi uundgåeligt kommer til at 
såre hinanden på, og hvordan vi løser disse problemstillinger på 
en måde som sikrer, at vi ikke skaber en rygsæk fyldt med vrede 
og skuffelse. Vi undersøger den helingsproces det er, at identificere 
smerte og sige undskyld og tilgive.

2. Tjekliste
•	 Materialerne fra 'Tjeklisten' på side 14-15 
•	  Videoklip (kun til live-oplæg): blok med spiralryg, for at hive sider 

af, for at symbolisere tilgivelse

3. Tidsplan
 18.45 Velkomst og drikkevarer

 19.00 Mad

 19.25 5 minutters advarsel

 19.30 Velkomst og beskeder

    –    Opsumering af session 1-3 'Fortæl din mand eller hustru 
hvilke pointer fra de korte opsummeringer i manualen, du 
synes er mest vigtige for jeres ægteskab i øjeblikket'

 –    ‘Diskuter hvorvidt det, i løbet af de sidste to uger, er 
lykkedes for jer at arbejde igennem problemer sammen i 
stedet for at angribe og kritisere hinanden.

 19.40 Oplæg – Reaktioner på at blive såret (Næsehorn og   
   Pindsvin) 

 19.56 Opgave 1 (NB: 1 minut) – Næsehorn og Pindsvin -   
   Identificer, om du og din partner er et næsehorn eller et   
   pindsvin

 19.57 Oplæg – Reaktioner på at blive såret

 19.59 Øvelse 2 (10 minutter) – At håndtere vrede

 20.09 Oplæg – Proces for at hele sår (del 1) 
   1. Identificer det som sårer 
   2. Undskyld

 20.31 Opgave 3 (35 minutter) – At identificere sår, der ikke er helet

 21.01 5 minutters advarsel

 21.06 Oplæg – Proces for at hele sår (del 2)
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  3. Tilgivelse

  Hovedinterview: Andy og Vanessa (fra Leaders’ Toolkit filmed  
  inserts – Session 4 Insert 19) eller et liveinterview  
  Live oplæg: demonstration med blokken med spiralryg  
  4. Start igen sammen

 21.24 Konklusion (4 minutter) – Giv parrene mulighed for at   
 bede for deres mand eller hustru eller at udtrykke deres støtte på  
 en anden måde

 21.28  Live oplæg: Afslut med en kort bøn. 

 Opmuntre parrene til at booke Partid i kalenderen i den   
 kommende uge
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Session 5 – Familiens indflydelse - I fortid og 
nutid
1. Overblik
 Denne session fokuserer på at hjælpe parrene til at genkende, 
hvordan deres familiære baggrund har indflydelse på den måde 
de relaterer til hinanden på.  Det handler også om, hvordan de 
opbygger gode og sunde relationer til deres partnere, svigerfamilie 
og andre og hvordan sår fra barndommen kan heles.

2. Tjekliste
•	 Materialerne fra 'Tjeklisten' på side 14-15
•	 Visuelt hjælpemiddel: lille pose med mønter (bruges til   
 opgaven 'Reflekter over din opvækst')

3. Tidsplan
 18.45 Velkomst og drikkevarer

 19.00 Mad

 19.25 5 minutters advarsel

 19.30 Velkomst og beskeder

 –   Opmuntre parrene til at spørge om hjælp, hvis de oplever 
at gå i stå ved et af emnerne i løbet af aftenen

 –   Tilbageblik på session 1–4 – ‘Når I kigger på denne uges 
tilbageblik i manualen, fortæl da din partner enten "Du er 
god til at..." eller "Jeg skal ændre mig på...", men ikke "Du 
skal ændre dig på..."

 19.40  Oplæg – Introduktion – Familiens indflydelse 
Stadier i opvæksten

 20.01  Opgave 1 (6 minutter) – Eksisterende relationer: Snak om 
jeres eksisterende relationer til jeres familiemedlemmer, og 
se om I kan identificere noget, som er skyld i spændinger 

 20.07  Oplæg – Opbyg sunde familierelationer  
Hovedinterview: David og Joy (fra Leaders’ Toolkit filmed 
inserts – Session 5 Insert 19) eller liveinterview

 20.25  Opgave 2 (10 minutter) – Opbyg sunde familierelationer ‘Se 
på de tre ovenstående principper om at opbygge sunde 
familierelationer med jeres familie og diskuter hvilke punkter 
der er mest relevante for jer’

 20.35 Oplæg – Se på fortiden
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 20.42 Opgave 3 (30 minutter) – Reflekter over din opvækst –  
    uddel ekstra mønter (hvis nødvendigt) til opgaven

 21.07 5 minutters advarsel 

 21.12  Oplæg – At hele smerte fra barndommen 
1. Identificer behov som ikke blev mødt 
2. Støt hinanden 
3. Tilgiv 
4. Se hen til Gud og kom videre

 21.24  Konklusion (4 minutter) – Giv parrene mulighed for at  
bede for deres mand eller hustru eller at udtrykke deres 
støtte på  en anden måde

 21.28   Live oplæg: Afslut med en kort bøn.  

 Opmuntre parrene til at booke Partid i kalenderen i den   
 kommende uge.
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Session 6 – Et godt sexliv
1. Overblik
Man bliver nødt til at udvikle og arbejde på sexuel intimitet. Det er ikke 
bare glasur på toppen; det er en vigtig del af kagen. I denne session 
bliver parrene opmuntret til at snakke om deres sexuelle relation og at 
identificere hvor de skal lave ændringer.

Ledere som selv holder dette oplæg skal kunne tale om emnet uden 
at blive pinligt berørt og gerne med lidt humor. 

2. Tjekliste
•	 Materialerne fra 'Tjeklisten' på side 14-15
•	 Invitationer til festaften

3. Tidsplan
 18.45 Velkomst og drikkevarer

 19.00 Mad

 19.25 5 minutters advarsel

 19.30 Velkomst og beskeder

 –   Opmuntre folk til at invitere andre par med til festaftenen 
i slutningen af kurset. Fortæl hvad der kommer til at ske 
denne aften. 

 –   ‘Snak sammen om, hvad der var det vigtigste fra sidste 
session om familiens indflydelse'

 19.40 Oplæg – Introduktion 
 19.44 Oplæg – Seks kvaliteter for gode elskere 
   1. Vigtigheden af god kommunikation 

 20.03  Hovedinterview: Richard og Katharine (fra Leaders’ Toolkit 
filmed inserts – Session 6, Insert 12) eller liveinterview 

 20.07  Opgave 1 (5 minutter): ‘Spørg din partner, hvad der har 
været mest relevant for ham/hende indtil videre i denne 
session’

 20.12 Oplæg – Seks kvaliteter (fortsat) 
   2. Blidhed 
   3. At være god til at reagere  
   4. Romantik

 20.26  Opgave 2 (6 minutter): ‘Fortæl hinanden om de mest 
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romantiske tidspunkter i jeres tid sammen’

 20.32  Oplæg – Seks kvaliteter (fortsat) 
5. Forventning  
6. Variation

 20.42 Opgave 3 (35 minutter) – Tal om sex

 21.12 5 minutters advarsel

 21.17 Oplæg – Beskyt ægteskabet 

 21.25  Konklusion (4 minutter) – Giv parrene mulighed for at  
bede for deres mand eller hustru eller at udtrykke deres 
støtte på  en anden måde 

 21.28   Live oplæg: Afslut med en kort bøn.

 Opmuntre parrene til at booke Partid i kalenderen i den   
 kommende uge.
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Session 7 – Kærlighed i praksis
1. Overblik
Denne session undersøger 5 måder at udtrykke kærlighed på – 
gennem ord, gaver, berøring, tid og tjenester. Parrerne finder frem 
til, hvilken af måderne at udtrykke kærlighed på er vigtigst for deres 
partner og hvordan de kan udtrykke kærlighed på denne måde. 

2. Tjekliste
•	 Materialerne fra 'Tjeklisten' på side 14-15
•	 Hvis I bruger Leaders’ Toolkit kan I finde et engelsk spørgeskema  
 heri. Ellers kan I selv lave et. 
•	 Invitationer til festaften 
•	 invitationer til næste Ægteskabskursus + næste Alpha

3. Tidsplan
 18.45 Velkomst og drikkevarer 

 19.00 Mad

 19.25 5 minutters advarsel 

 19.30 Velkomst og beskeder 

 –   Mind parrerne om muligheden for at invitere andre par 
med til festaftenen

 –   Opmuntre parrerne til at tage invitationer til næste 
Ægteskabskursus med og give dem til andre 

 –   ‘Kurset har været holdt ud fra et kristent udgangspunkt. 
Hvis du gerne vil vide mere om kristendommen, så findes 
der et kursus, vi kalder Alpha. Her er i meget velkomne’ 
Læg Alpha-invitationer ud bagerst i lokalet. 

 –   ‘Udfyld venligst spørgeskemaet. Det er en rigtig god hjælp 
for os’

 19.45  Oplæg – Introduktion – Kærlighedens fem sprog 
1. Anerkendende ord 
2. At modtage gaver

 20.11  Opgave 1 (6 minutter) – Yndlingsgave ‘Fortæl din partner, 
hvad der har været den bedste gave, du har modtaget fra 
ham/hende’

 20.17  Oplæg – Kærlighedens fem sprog (fortsat) 
3. Fysisk berøring 
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4. Tid til hinanden

 20.29  Opgave 2 (10 minutter) – Tid til hinanden: ‘Skriv hver i sær 
en liste over de ting, I har lavet sammen, som I har nydt 
allermest, eller måske ting, du kunne tænke dig, at I skulle 
begynde at gøre sammen'

 20.39  Oplæg – Kærlighedens fem sprog (fortsat) 
5. Tjenester 
Hovedinterview: Paul og Sonja (fra Leaders’ Toolkit filmed 
inserts – Session 7 Insert 26) eller liveinterview

 20.50  Opgave 3 (30 minutter) – Opdag din partners og dit eget 
kærlighedssprog

 21.15 5 minutters advarsel

 21.20 Oplæg – Vigtigheden af forpligtelse

 21.29 Konklusion (4 minutter) – Giv parrerne mulighed for at   
   udtrykke deres forpligtelse i forhold til fremtiden og derefter  
   bede sammen eller udtrykke deres støtte på anden måde

 21.33  Liveoplæg: Læs Frans af Asissis bøn og bed derefter en bøn 

 Bed gæsterne udfylde spørgeskemaet og derefter aflevere  

 det, inden de tager hjem
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Festaften
1. Overblik
Målet er, at gæsterne på kurset kan invitere andre par, som kan høre 
om Ægteskabskursus og høre noget som kan styrke deres forhold. 
Middagen varer længere, oplægget er kortere og der er ingen 
øvelser. Festaftenen er en rigtig god måde at give folk en forsmag på 
Ægteskabskursus, da mange ofte hellere vil komme til en åben aften 
med mad og et oplæg, end de vil tilmelde sig et helt kursus. En stor 
del af deltagerne på festaftenen vil normalt deltage på et kursus 
senere.  

Bemærk: Du vil få brug for flere frivillige til at hjælpe med denne 
session pga. de ekstra gæster.

2. Tjekliste
•	 Materialerne fra 'Tjeklisten' på side 14-15 
•	 større borde (cirka 8-10 ved hver)
•	 Invitationer til næste Ægteskabskursus
•	 bordpynt

3. Tidsplan
 19.00 Velkomst og drikkevarer

 19.30 Mad

 20.10 5 minutters advarsel

 20.15 Velkomst og introduktion

 20.20 Oplæg – Hvad får et ægteskab til at vokse?

 20.50  Fortællinger fra 3 eller 4 par som har deltaget på sidste 
kursus** (hvis I ikke bruger Leaders’ Toolkit filmed inserts – 
Session 8 Insert 12)

 21.00  Konklusion – Gæster får kaffe og te og en invitation til næste 
Ægteskabskursus

**  Spørgeskemaerne kan hjælpe jer med at udvælge parrene. Find 
gerne en blanding af folk, som har været gift i lang tid / kort tid, 
som har børn / ikke har børn, som har et stærkt forhold / som 
har oplevet udfordringer, så hvert par kan relatere til mindst en af 
fortællingerne.

session
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Kontakt os for mere info:
 
Danmark 
ægteskabskursus.dk 
info@alphadanmark.dk 
 
Internationalt 
relationshipcentral.org
relationship.central@alpha.org
0845 644 7544


