Alfred Wester med mamma Emma Brors.
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Friskvärd for relationen
givande kurs for par
Un<je r vár te rmine¡r rletla år ordnadcs cn äktcnskapskurs i Vôrå
med Vivan och Boris Salo. Er-

farcnhctcn

vi deltog i kurscn.
Båda är ôvercns onl att sprid-

vir.l när

ningen

blcv odclat positiv

och en ny kurs sk¿ll ordnus i
bör.jan på nâsta år, sc r [tan
nedan, Men hur v¿r kursen egcntligcn'l

Jag fiågar ett par pratglada
mamnror som var deltagare, Ëmma Brors och Linda Påhls Båda
bo¡ mcd sina sambor och har ¡vå
bam varNi deltog i en äktenskapskurs. Var dct cn tröskel för er

-

lnte alls, Der stod

i

in-

Att nran liksom

tappar bort
vrandra när allt bara flyter på
Nu var det dags att tânka igenonr
grundcn och vid bchov rcnovcra
eller reparera sìn relation
Vad innehöll kurs€[?

mat,

romantik och många tänkvärda
sakerl Mänga tror att del händlar

bro-

schyrcn att kL¡rscn ävcn var för
sarnbopar. Vi kände oss genast
viilkomna Det hür hanrllar ju om
atl lcva i cn parrclation så dct
gätler alla lika mycket
- Dct hctcr äktcnskapskrns så
många tlor väl att úst ska var a en
push für att gifla sig Mcn dcn är
till ldr att stârka parförhållandet.
Mcn visst fick man lust att gilla

om kris, mcn dct är allt

annat

Det handlar orn lriskvård

i

Hur längc har ni var¡t tillsummans mcd cra rcspcktivc?
Emma svarar: Vi har varil tiltsaurmans i åtta år oclì våra barn
är fyrä ouh Lvå åì:

Linda bcrättar: Vi har varit tillsammans i tio år Vår äldsta ür
fyra år och nu har jag cn fyra
rnånaders baby, men jag var gra-

rela-

Det var en
sorts

veckodate.
En guldkant på
vardagen.

- Fôrst konr vi in till cn matsal,
úukad merl vita dukar ooh tãnilil
ljus Man satt urilt cmot vamndra med ögonen på dcn

andra.
Andra par satt längrc bort så dct

kändes som en vardagsdejt Fin

Aktenskapskurs på
nytt i Oravais
En äktcnskapskurs konìmcr att också att ordnas också vårvirrtcrr
201'.7.

Dcn hålls

i

fötsarnlingscentrct

i

Oravais.

ning av romantik.
- Vi sanrlarics lórst trc rnåndagar i rad. Sen var clet paus på
grund av lov, och cltcr dct träf-

f¿des vi varannan vecka Allt
som allt sju gångcr. Varjc gång

sju måndagar kl

l8 00-20.45 ijanuari-april Kursstart 30januari 201? Ovriga dejtkvãllar är 6 2, 13 2, 20 2, 6 3, 20 3 och 3.4,
Kvdllarna innchållcr nrat, intrcssanta lörcläsningar (om bland annat kommunikatiou, konfliktlösning, sexualitet och praktisk kürlek)
och nrcningsfulla övningar nrcd <tin makc/nraka. KLuscn passar
också für sarlbopar Dragare iìr Vivian och Boris Salo
Kursavgill 50 €i¡rar, dcltagathöftcn 30 €/par och cn ma(avgift l0
€/par/kväll.
Anmälan cllcr lcirliågningar till Ingcmar Klcmcts,
ingernar,klernets@levl fi elter 050 325 2025

L¡nda Påhls med sonen Levis.

och Boris Salo introduccrade temat Det var informativt och givande, mycket intressant tack

Människor utvccklas i olika riktningar, rnen rnan har inte st¡irnt
av varandra Nu {ick vi göra det
med en givande underuisning
och en rak och öppen rJelgiv-

varc pcrsonliga historicr

nrng.

behandlas

ett nytt tema

Vivan

och

där vi kundc
kolla upp lemat hcmnra och läs¿
på lãxan om vi villc Dct var bra.
Jag tar ibland frarn boken och
kollar upp sakcr som jag 1ìrndcmr på, säger Enrrna.

- Vi fick cn bok

- Dür finns

tionenl

))

musik och gorl mat i stàmningsbclysning gav gcnast cn stärr-

mycket humor.

Båda skrattar Gorl

att delta, eftersom ni bar¡ är
lörlovade?

av áldrar var så

trcssant En dcl hadc var¡t gilta i
tiutals ár, några var nygifta ooh
ctt par hadc gått küscn ldrc dc
gifte sig och nu gick de den på
nytr fttr att stämma in var dc stâr
idag Det är det sorn går så lätt

-

övningar också
sonr ltjälptc oss på lavcn att diskutera. Vi diskurerade allti¡l tilt-

- Boris och Vivan hade lrumol
inbakat i varjc âmnc Dct var scriösa saker tlct hanrllade
mcn

i

oru,

lättsam ton som Lcddc tilt

skrîtt och gråt De bjöd på sig
själva. Vi hck sc att man kan ha
det bra fast nran &jod fel nrot
varandra Alla hat sina svackor',
ävcn dc

sanrmans mcd vår partncr och vi

Kursen ãr fär pa¡ ftir både
kvinnor och män. Hur márk-

behüvrle alrlrig redovisa varl vi

tes dct?

kommit frarn

till

Dct gällde ju

bara oss två

Man måste alltså inte blottâ
sina problem?
- Nej, sannerligen inte! Det var
undcwisning och rnan pratadc
rrred sin partner. Man visste ju
¡ntc cns vad alla andra hcttc Dct
var musik på hela tiden då vi
pratadc och vi satt långt från
va¡andra- Det var en sorts veokodatc En guldkant på vardagcn

Man började rned rnaten, rnan
kunde ha deltagit bara för den!
Att bara uppnrârksarnrna varandr¿. Det har man inte titl nred i
vardagcn Fint dukat oclì ctt

brinnande

lju. på

bordet

Vardagsromantik på hög nìvå
Vad lìck ni lära cr?
- Vi tick lära oss myckct om
kornmunikation Till exempel
ôva oss att vara tysta mc<lan dcn
andra pratar, och att lyssna Vi
fick lära oss den andras sått att
uttrycka sin kãrlck Vi blcv
påminda om att det l¿ktiskt finns
olika säl.t att gc och ta cmot kärlek Man up¡rfattar in!e alltid den
andras budskap En dcl uttryckcr
sig nred ord, andra genorn handlingar. En dcL visar sin kärlck
rned gåvor', genorn fysisk tillgivcnhel eller att man vill ha kvalitctstid t¡llsanilnans

- Dct var ju intc bara kvinnfblk sonr pratade- Föreläsarrn

som vat man kundc bcrätta att
det här har vi rnän svårt att fürstå

hos kvr'nnor Boris kunrle ge
många infaJìsvinklar som vi
kvinnor inte har tünJ<t på, och så
lÌck vi ju göra vâra ðvningar tillsanilnans
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ftirhållandc Man tar mcd sig dct
man behöver l)et varbra med de

kristna inslagen i vardagcn.
Kristet kan ju vara sô invecklat

ibland, men Salo kunde konkretiscm dct kris¡ra sâ att nìan för-

stod och kunde ta med tlet

i

varctagcn Kruscn gcr så rnånga
nspckter Man tar mcd sig det
man bchövcr,

-

Sen pratade Salos litct mera

och scn va¡ dct kalÌ'c rncdan vi
gjorde en uppgift Vivan och Boris drog iho¡r ämnet till slut. Och
så fick v¡ väntil på nästa gâng
Så då var det slut efter sista

förelüsningen?

- Sista gången tanns rlet l¡ttfüllc att lömya sitt ãktcnskapslôftc
Det var otroligt fint. Den finaste
avslutning kutscn kundc ha. Dc!
var aldrig någon press på oss

Det var t'ullkomligt lÌivilligt

Mcn vi villc så gäma vara mcd
och se på Det âr så fint ¿tt 1å
lomya sina löftcn Det ãr cn grcj
sorr ligger i titlen, Kárlek ár inte
cn känsla utan ctt val man gör

))

God mat,
romantik
och många
tänkvärda
saker!

Err ôvning gick till så hiir: Vi
fick sc på cn bild i bokcn av cn
person rned tolv olika pratbubblor runt sig Dc handladc
om hinder varftir uran inte pralar U¡rpgiflen var: Kännet ni

Onì det skulle ordnas

en

lortsättningskurs, så skullc vi
absolut delta! Det sàger både
Linda och Enma.
Álla fick svara skriftligt och
anonymt ¡rå en enkât efteråt. Det

som nråuga har frarnhållit

som

extra lärorikt var undervisrringen
om kommunikat¡on, konfliktlösning och de olika kürlekssprå-

kcn, Så hãr svaradc några på
lrågan "Vad tar ni mcd er fiãn
kur

scn?":

- Atl

prioritera varandra oclr

sâLsa på varandr¿

At(

teservera

igcn cr i något av dctta?
Ett ann¿t exempel på en uppgift: Skriv ncr sakcr som svarar

vi-tidl

- Tro på fÌamtiden och att man
mcd vardagliga små handlingar

på liågan "nãr var du säker på
din kärlck titl mig?"
- Jag skrev: När du erbjöd dig
att tvätta min b¡ll sägcr Emma,
Kursen ânordnas ju av ftirsaml¡ngen. Var det kristen
undcrvlsning?

rclalioncn och ltålla ihop livct ut,
- Det var en grundkurs lôr att
själv kunna analyscra vad som
fmkar eller inte funkar i äktenskapet och lyssna ¡rå varandra
HJöROIS FöRARS

kan ltirbüttra och

upprütthåLla

