OM ORGANISASJONEN
Ekteskapsdialog Norge er en del av den
verdensomspennende organisasjonen
Worldwide Marriage Encounter. Vi tilhører
den lutherske grenen av organisasjonen ED
har drevet ekteskapsarbeide i Norge siden
tidlig på 80-tallet og pr. i dag har over 2000
ektepar vært på vårt samlivskurs, eller EDweekend som mange kaller den.
Arbeidet drives av frivillige som selv har
vært på weekend. Tilbakemeldingen fra
deltagere er den viktigste grunnen til at vi
som jobber frivillig fortsetter arbeidet år
etter år, i medgang og motgang. På hvert
kurs opplever vi at ekteskap blir
gjenopplivet, med alt det medfører for
ektefellene, barn og familie.

FA S T G I V E R T J E N E S T E
Ekteskapsdialog er avhengig av gaver for å
kunne fortsette arbeidet. Du kan selv sette i
gang fast oppdrag i din nettbank eller ved
henvendelse til bank.

L E D E R PA R E N E

Ledere:
Berit og Jens Hodne
Berit: 97 17 48 38
Jens: 95 11 82 26

Ledere (prest):
Lene og Inge Pettersen
Lene: 95 20 49 94
Inge: 99 40 46 66

Ledere Sørlandet:
Annette og Håkon Øgaard
Annette: 99 00 68 38
Håkon: 48 41 41 42

Betalingsinformasjon:

Ekteskapsdialog ved Guro og Thomas Jensen
Borghildsvei 33
4633 Kristiansand

kontonummer: 7131.20.35035

EKTESKAPSDIALOG
lederne@ekteskapsdialog.no
www.ekteskapsdialog.no

Kunne du ønske deg en helg
der du og din ektefelle
kom virkelig nær hverandre?
Gå inn på www.ekteskapsdialog.no
eller ta kontakt med en av lederne.
Meld dere på nå,
og dere to kan få en unik
opplevelse av
samliv, samtale og samhold.

EKTESKAPSDIALOG

H VORFOR E KT E S KAPS D IALOG?
Å delta på et samlivskurs gir ingen garanti for et bedre samliv, men sjansene øker betraktelig. Det viser

TILBAK EM E LDI N G F RA D E LTA KE RE
«Midt i travleste småbarnsperiode for noen år
siden kom invitasjonen til Marriage Encounter
weekend (Ekteskapsdialog). Det var under tvil
at en dyrebar frihelg ble avsatt til det
formålet. Desto større var overraskelsen over
det som møtte oss: Ikke nok et kurs med
belærende eksperter, men norske ektepar som
ærlig og redelig delte sine erfaringer på godt
og vondt.»
«Helgen ble en verdifull ’rasteplass’ underveis i
parløpet med rom for tilbakeblikk, ‘her og nå’
rapport og nyorientering.»
«Fremfor alt opplevde vi overraskende innslag
av godhet som gjorde at kjærlighetens
gjenskapermakt ble prøvet i rikt monn!
Anbefales varmt.»
«Et skikkelig løft for kommunikasjonen og
forståelsen i forholdet oss i mellom. En nydelig
opplevelse av å komme nærmere hverandre.
Slumrende forelskelse vekket til live.
Lykkefølelse. Slik opplevde vi vår
Ekteskapshelg.»

tilbakemeldingen fra par som har vært på weekend med Ekteskapsdialog. I alle fall lover vi at dere som ektepar kan
komme nærmere hverandre. Mange par som har deltatt, opplever litt – eller mye - av den gode, gamle forelskelsen fra
tiden da de ble kjærester.
I vår tid er dette viktig fordi det kanskje er vanskeligere enn noensinne å være gift. Fra mange kanter settes presset inn
mot forholdet mellom deg og din ektefelle. Økende skilsmissetall bekrefter at ekteskapet i vår tid kan være en skjør
blomst. Som med blomster flest, er også ekteskapet avhengig av stell og pleie.
OM WE E K E N D E N
En ekteskapsdialog - weekend varer fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00. Hvert par sover på weekendstedet og har
sitt eget dobbeltrom. Alle måltid er inkludert. Det er dessverre ikke anledning til å ta med seg barn.
Ekteskapsdialog sin weekend er en gave fra par som har deltatt tidligere. Man blir ikke presentert for noen regning
utover påmeldingsavgiften. På slutten av helgen får alle anledning til å gi en anonym gave slik at nye par kan delta.
Ekteskapsdialog er avhengig av disse gavene for å kunne fortsette vårt arbeide.
Opplegget skiller seg fra andre ekteskapskurs på flere måter. Blant annet legger vi ikke opp til gruppesamtaler. I stedet
fokuserer vi på at hvert enkelt par skal få en kjærlighetsopplevelse sammen.
På hvert kurs opplever vi at ekteskap blir ”gjenopplivet”, med alt det medfører for ektefellene, barn og familie.
Ekteskapsdialog bygger på Bibelens syn på ekteskapet og på mennesket, skapt som mann og kvinne. Helgen er åpen
for ektepar, uansett tro eller kirketilhørighet.

BE TAL IN G/PÅME L D IN GS AVGIFT:

K R: 30 0,-

Ekteskapsdialog sin weekend er en gave fra par som har deltatt tidligere. Man blir ikke presentert for noen regning
utover påmeldingsavgiften. På slutten av helgen får alle anledning til å gi en anonym gave slik at nye par kan delta.
Ekteskapsdialog er avhengig av disse gavene for å kunne fortsette vårt arbeide.

