Äktenskapskurs ”Att bygga ett bestående äktenskap”
HTB i London är en dynamisk församling på flera sätt. Åtminstone på tre områden har man
fått tjäna också andra kristna: Alphakursen med allt vad den innebär, bönekonferenser samt
kurser gällande relationer.
Vad gäller det sistnämnda erbjuder man bl.a en kurs som förberedelse för äktenskap och en
kurs för dem som lever i äktenskap. Pastorsparet Nicky& Sila Lee har jobbat mycket med
detta.
Inom Pedersöre prosteri har man i flera års tid sökt en modell för stödjande av
äktenskapsrelationen. Vi har inbjudit till olika former av äktenskapsträffar, men samtidigt har
målsättningen hela tiden varit att erbjuda en längre kurs.
Vivian och Boris Salo, fick vid besök i HTB höra Nicky och Sila berätta om
äktenskapskursen och blev tända, eftersom kursen på många sätt använder Alphas
uppläggning och principer som festlig måltidsgemenskap och respekt och klarhet i
undervisning.
I våras kunde vi så inbjuda till äktenskapskursen The Marriage Cource, How to build a
lastning relationship. Vi lät översätta kurshäftet, som är ett måste, och väntade med spänning
på anmälningarna.
Det visades sig sedan att intresse fanns. Kursen kördes i samarbete mellan församlingarna i
Pedersöre prosteri och prosteriets familjerådgivningsbyrå. 19 par deltog.
Erfarenheterna så här långt är följande:
- feed-backen från deltagarna var mycket god
- fint med en kombination av måltidsgemenskap, undervisning samt pararbete.
- ingen behövde inför andra avslöja något om sitt förhållande eftersom arbetet skedde
parvis, inte i grupp.
- vi använde olika föreläsare varje gång. Det positiva var omväxlingen, svårigheten
ligger i att det var svårt för föreläsarna att se helheten. Kursen är upplagd så att ett par
skall kunna dra kursen själva. Om man anlitar flera föreläsare är ett kursvärdpar
absolut nödvändig, kursen är inte en föreläsningsserie.
- deltagarna kom från orter där man känner varandra väl. Med tanke på detta var det en
fördel att ordna kursen inom ett större sammanhang, i detta fall ett prosteri.
- ämnen som parkommunikation, att lösa konflikter, förlåtelse, förhållande till föräldrar
och svärföräldrar, sexualitet och kärlekens olika uttryck kändes relevanta och viktiga.
Likaså betoningen av ”Marrigetime”.
- kursen har långt vuxit fram i en akademikermiljö. De många frågorna att skriva ner
svar på kändes kanske väl många för par, som inte är så vana att formulera sig
skriftligt.
- kurslängden var lämplig. Man samlas sju gånger förutom en partykväll. De fyra första
gångerna en gång per vecka, de tre sista varannan vecka.
- liksom Alpha finns det tillräckligt med stödmaterial, en kursbok, arbetshäfte samt bok
för ledarna.
Vår tro är att kursen väl kan komplettera Alphakursen. För någon kan det bli en inkörsport till
Alpha och för andra kan frågor som Alphakursen aktualiserat, men som man inte har till alla
delar möjlighet att få hjälp med, få sin fortsättning.

Vi väntar med spänning på höstens kurs. För en sådan skall det bli. I höst kommer också såväl
arbetshäfte som kursboken ut i svenskspråkig översättning utgivet av AlphaSverige.
Boris&Vivian Salo

