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AKTUELT Marts - April - Maj

FRIVILLIGES FESTAFTEN
I forbindelse med indbydelse til festen 
den 15. juni, vil MA forsøge at lette ar-
bejdsgangen ved at sende invitationen 

pr. E-mail. Da vi mangler mail-adresser på en del, 
kan man skrive sig på listen i kirken, eller sende den 
til: villaibenholt@madsen.mail.dk

Menighedsarbejdet

DÅB
1.11.2016 - 31.1.2017

Troske Momrash
Mahmoud Havalat
Silje Lund Nielsen
Megan Sejer Jensen
Alvin Jensen Wellendorf
Chris Martin Yeekiw Jakobsen
Mynte Tejlgaard Grønbech-Dam

KONFIRMATION
Søndag den 30. april
 Kl. 9:00 - Vestervangskolens 7.A
 Kl. 11:00 - Vestervangskolens 7.B
 v. Sognepræst Lennart B. Jessen.

Søndag den 7. maj
 Kl. 10:00 - Brændgårdskolens 7.kl.
 v. Sognepræst Scot A. Christensen.

CAFÉ
JOHANNES

PÅSKEN
Skærtorsdag 13. april
 Gudstjeneste kl. 19:00
 v. Scot A. Christensen og Lennart B. Jessen.
 Efterfølgende er der kaffe og påskesang.
 Lejlighedskoret medvirker.

Langfredag 14. april - Gudstjeneste kl. 9:30
 v. Lennart B. Jessen.

Påskedag 16. april - Gudstjeneste kl. 9:30
 v. Scot A. Christensen.

2. påskedag 17. april - Gudstjeneste kl. 9:30
 v. Lennart B. Jessen

CAFÉ JOHANNES
Tirsdag den 4. april kl. 14 arrange-
res i lighed med tidligere år gudstje-
neste med vægtlægning på tilgæn-
gelighed. Der kan benyttes kirkebil, 

som man selv bestiller ved Herning Taxa. Efter 
gudstjenesten inviteres på fødselsdagskaffebord i 
Cafe Johannes, som denne dag vil markere 10 års 
fødselsdag.

CAFÉUDFLUGT
Tirsdag den 9. maj tager Café Johannes på udflugt.
Der bliver afgang fra Sct. Johannes Kirke kl. 10:00. 
Man skal medbringe let frokostmadpakke, som kan 
spises undervejs, caféen medbringer 1 kildevand pr. 
deltager. Vi glæder os til forårsudflugten som den-
ne gang går til Ulfborg Kirke, Hornfabrikken / Bu-
tik i Bøvlingbjerg og guidet besøg på Nr. Vosborg 
inkl. kaffe med kage. Pris for alt dette kun 150,-kr. 
som betales ved tilmelding i Café Johannes. For-
ventet hjemkomst senest kl. 17:30. Denne udflugt er 
tiltænkt deltagere i Café Johannes, hvorfor det også 
er nødvendigt at komme forbi og nyde sin kaffe 
der, for at kunne komme med på turen.
Der er tilmelding fra tirsdag den 14. marts i caféen, 
efter først til mølle princip.

KIRKEBLADET
Blad nummer 76
Marts - maj 2017
Næste blad udkommer
1. juni.
Indsendelsesfrist 1. maj. 
Redaktion:
Janne B. Petersen,
Alice Schmidt Lodahl,
Scot A. Christensen,
Lennart B. Jessen.
Stof til kirkebladet
sendes til:
lj@sctjohannes.dk

Forside: Palmesøndags foto 
af pige. Kilde - Folkekirkens 
billedbase.

Sct. Johannes Kirke, Herning2
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BESØGSTJENESTEN
Sct. Johannes Kirkes Besøgstjene-
ste inviterer til to inspirationmø-
der. Det første i Hedeagerkirken 
med emnet “ Med udsigt til begge 
sider” Hvor der er helhed, er der 

altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid, 
det handler, om at blomstre, men også afblomstre, 
for at kunne bære frugt.

Se dato og tilmelding på plakaten her nedenfor.
Sæt evt. også x i kalenderen onsdag den 7. juni kl. 
14:30, hvor Sct. Johannes Kirkes besøgstjeneste 
inviterer til et vigtigt emne “ Hvad er gode redskaber 
i samværet med en person med demens?” v/ De-
menskonsulent Anni O. Frederiksen, Herning. Mødet 
holdes i konfirmandstuen.
Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig til 
Tove Jessen senest torsdag den 1. juni.
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Folkekirkens Besøgs og Aflastningstjeneste i Her-
ning Kommune inviterer til en spændende inspirati-
onsaften under overskriften 

Emne “Med udsigt til begge sider”
v/ tidl. sogne og sygehuspræst Preben Kok, 

Vejle

Sted : Hedeager Kirken, Gl. Kirkevej 33, Herning
Tirsdag den 14. marts kl. 19:30

Tilmelding senest den 6. marts til
Sognemedhjælper Margit Busk Holm
Tlf. 29404063, mail@hedeagerkirken.dk

Alle er velkomne!
Pris : 30,-kr.

Inspirationsaften

TAK TIL VIKARIERENDE PRÆSTER
De sidste tre måneder af 2016 var uden Scot A. 
Christensen og Lennart B. Jessen. Både studieor-
lov og sygdom kom i vejen, men heldigvis var der 
andre, der kunne tage over. Provstiet fik således Leif 
Mortensen og Alfred Kirketerp indsat som afløsere 
for vore præster. En stor tak skal lyde til dem, for 
deres fine måde at håndtere gudstjeneste på m.v. På 
trods af travl juletid, så gik alle ting på bedste måde.
Det var ikke noget problem at overtage tjenesterne i 
det nye år. Alt var afleveret og klaret. Endnu engang 
tak for hjælpen. Alfred Kirketerp

Leif Mortensen

LEJLIGHEDSKOR
Har du lyst til at synge og være med i et hyggeligt kor, så er muligheden her igen. Vi øver påskesange frem 
mod påsken, så kom og vær med! Det er et kor for alle aldre og alle sangstemmer - vi ses!
Korets mødetider ses i kirkekalenderen side 4.
Evt. spørgsmål: Kontakt organist og korleder Bjarke Clausen, tlf 50 74 47 25

Sct. Johannes Kirke, Herning 3



Torsdag 2. marts kl. 19:00 Menighedsarbejdets Årsmøde. Læs dagsorden i forrige kirkeblad.
Mandag 6. marts kl. 19:00 Kongedøtre. Se program i kirken.
Tirsdag 7. marts kl. 18:30 Lejlighedskoret øver Tranekærvej 4.
Torsdag 9. marts kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hygge og håndarbejde.
Tirsdag 14. marts kl. 19:30 Besøgstjenesten. Inspirationsaften i Hedeagerkirken. Se side 3.
Torsdag 16. marts kl. 19:30 Bibelforedrag. Vækkelse i Efesos, Apostlenes Gerninger 19, 8-20
    v. Immanuel Fuglsang.
Tirsdag 21. marts kl. 18:30 Lejlighedskoret øver Tranekærvej 4.
Torsdag 23. marts kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hygge og håndarbejde.

Mandag 3. april kl. 19:00 Kongedøtre. Se program i kirken.
Tirsdag 4. april kl. 14:00 Ældregudstjeneste med efterfølgende fødselsdagskaffe i Café Johannes.
Tirsdag 4. april kl. 18:30 Lejlighedskoret øver Tranekærvej 4.
Torsdag 6. april kl. 19:30 Sogneaften. Yderligere oplysninger følger.
Søndag 9. april kl. 16:00 Koncert v. Kammerkoret NEMO. Se omtale her på siden.
Torsdag 13. april kl. 17:00 Lejlighedskoret øver i kirken forud for deltagelse i aftenen.
Torsdag 13. april kl. 19:00 Skærtorsdag. Gudstjeneste med efterfølgende sangaften & kaffebord.
Søndag 16. april kl. 9:30 Lejlighedskoret medvirker i kirken.
Torsdag 20. april kl. 19:30 Bibelforedrag. Noa og hans familie: Om Guds indgriben i historien til dom
    og frelse. v. Niels Henrik Lyngbye.
Torsdag 27. april kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hygge og håndarbejde.

Mandag 1. maj kl. 19:00 Kongedøtre. Se program i kirken.
Torsdag 4. maj kl. 19:30 Sogneaften. ”Kæmp for alt, hvad du har kært” v. redaktør Henri Nissen, 

Christiansfeld.
Torsdag 18. maj kl. 19:30 Bibelforedrag. En kristens herlige stilling: Oprejst med Kristus,
    Efeserbrevet 2, 1-10 v. Immanuel Fuglsang.

Faste ugentlige arrangementer i kirken
Hver tirsdag kl. 14:30 Gudstjeneste på Plejecentret Vesterled
 kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen
Hver onsdag kl. 16:15 - 17:00 Andagt i Lille Sal
Hver torsdag kl. 10:15 Gudstjeneste på Plejecentret Lindegården
 kl. 14:00 Gudstjeneste på Aktiv Centret. (Se program på centret)
 kl. 14:30-16:00 Børneklubben Spætten. (Se program på hjemmesiden / Facebook)
 kl. 15:30-16:30 Gospel Kids. (Se oplysninger på hjemmesiden / Facebook)
(Hver 2. torsdag) kl. 18:30-20:30 Pigeklubben RéTRO. (Se program på hjemmesiden / Facebook)

Kammerkoret NEMO er dannet i 2010 af Tho-
mas Bach Madsen, og består i dag af dygtige 
og engagerede sangere fra det midtjyske.
Formålet med kammerkoret er at fremføre 
klassisk musik på så højt et niveau som mu-
ligt, og på den måde fremme den klassiske 
musik.
Påskekoncerten 9. apr. byder på en blanding 
af musik, primært fra de nordiske lande.

Bjarke Clausen

Igen i år afholdes menighedslejr i Tårnborg, denne gang fredag den 22. og lørdag den 23. sep-
tember, så reserver allerede nu disse dage. Nærmere info følger.

Menighedsarbejdet

Sct. Johannes Kirke, Herning4
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Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
5. mar. 1. sønd. i fasten 9:30 + 11:00☺SAC Retten Til Liv Kl. 11 Rytmisk gudstj.
12. mar. 2. sønd. i fasten 9:30☺LBJ Folkekirkens nødhjælp
19. mar. 3. sønd. i fasten 9:30 + 11:00☺LBJ Indre Mission Kl. 11 Rytmisk gudstj.
26. mar. Midfaste Søndag 10:30☺SAC Menighedsarbejdet Kirkefrokost
2. apr. Mariæ Bebudelse 9:30 + 11:00☺LBJ Retten Til Liv Kl. 11 Rytmisk gudstj.
4. apr. 14:00 LBJ Ældregudstjeneste
9. apr. Palmesøndag 9:30☺SAC Åbne Døre Familiegudstjeneste☺
13. apr. Skærtorsdag 19:00 SAC+LBJ Menighedsfakultetet Efterf. Kaffe & Påskesang
14. apr. Langfredag 9:30 LBJ
16. apr. Påskedag 9:30☺SAC Folkek. Søndagsskoler
17. apr. 2. påskedag 9:30 LBJ Agape
23. apr. 1. sønd. eft. påske 9:30 + 11:00☺SAC Dansk Europa Mission Kl. 11 Rytmisk gudstj.
30. apr. 2. sønd. eft. påske 9:00 + 11:00 LBJ Konfirmationer
7. maj 3. sønd. eft. påske 10:00 SAC Konfirmation
12. maj Bededag 10:00 LBJ Åbne Døre
14. maj 4. sønd. eft. påske 10:00☺SAC KFS Forbund for stud.
15. maj 16:30 SAC Messy Church / spisning☺
21. maj 5. sønd. eft. påske 10:00☺LBJ MAF
25. maj Kristihimmelfart 10:00 SAC Dansk Oase
28. maj 6. sønd. eft. påske 10:00 LBJ Agape Kirkefrokost
4. juni Pinsedag 10:00 LBJ Indre Mission Familiegudstjeneste☺
5. juni 2. pinsedag 10:00 SAC Menighedsfakultetet

Børnekirke / Noget for børn i gudstjenester, hvor der er en

GUDSTJENESTER

DET NYE MENIGHEDSRÅD

Info.

Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé, er åben på hverdage fra kl. 8:00 til 15:30 og ved gudstjenester 
Kirkekontoret: Østre Kirkevej 1, 7400 Herning - Tlf. 9712 2338 - Fax. 9712 2363 
 Kontoret er åbent mandag - fredag kl. 900 til 1300. Torsdag tillige kl. 1500 til 1700

Sognepræster:
 Lennart B. Jessen, Kingosvej 1, tlf. 9721 4483, lj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (har fri mandag)
 Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35, Tjørring, tlf. 9721 4293, sac@km.dk - Træffes efter aftale (har fri fredag)
Organist: Bjarke Clausen, tlf: 5074 4725, bc@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (har fri mandag)
Kirketjener: Ingolf Mørch, tlf. 2015 2995, ijm@sctjohannes.dk
Kirketjener: Kristian Østergaard, tlf. 2478 2995, koe@sctjohannes.dk
Kirke- og Kulturmedarb: Tove B. Jessen, tlf: 4035 6553, tbj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (har fri mandag)
Kirke- og Kulturmedarb: Dorte S. Bach, tlf: 2530 9327, dsb@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (har fri fredag)

Taxa / Kirkebil til gudstjeneste / sogneaften bestilles gratis ved Taxa. Lifttaxa skal bestilles dagen før
Returkørsel fra kirken og hjem bestilles af kirketjener. Taxa til ”Spætten” aftales med Tove B. Jessen

KONTAKT & ADRESSELISTE

Vi er nu kommet godt i gang i det nye menighedsråd, efter at vi fik os konstitueret sidst i no-
vember, på følgende måde: Formand Gert Vendelbo, Næstformand Niels Henrik Lyngbye, Kas-
serer Knud Haaning Andersen, Kirkeværge Poul Erik Lodahl, Kontaktperson Britta Vendelbo, 
Sekretær Janne Boye Petersen, øvrige medlemmer Alice Lodahl, Anita Kofoed, Hans Tegner 
Simonsen, Pia Madsen samt vore to præster Scot Christensen og Lennart Jessen. Vi glæder 
os over at have dem tilbage igen, efter deres fravær i snart tre måneder, Scot efter endt orlov, 
og Lennart efter en grim lungehindebetændelse.
Nu kan vi så se fremad mod et spændende år med kirkerenovering, hvor vi har fået udvalgt 
arkitektfirma, og har haft de første møder omkring renoveringen.   

Gert Vendelbo                            

Sct. Johannes Kirke, Herning 5
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DEL DIN SØNDAG MED
VERDENS MEST UDSATTE
Søndag d. 12. marts 2017 håber Sct. Johannes 
sogn at sende så mange frivillige indsamlere på 
gaden, at alle i sognet får mulighed for at give 
verdens mest udsatte mennesker en håndsræk-
ning.
I en tid med krige og massive flygtningestrømme er 
begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen 
om at tage sig af sin næste, både naboen og den 
fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både vo-
res kultur og kristendom. Vi kender den blandt andet 
fra lignelsen om ’Den barmhjertige samaritaner’ fra 
Lukasevangeliet. 
Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedover-
skriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneind-
samling i 2017.

Altid hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, 
opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulig-
hed. Vores logo er en fisk, og vores måde at arbejde 
på lyder helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp 
skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men også en 
fiskestang og retten til at fiske i søen, han bor ved.” 
I al vores arbejde indgår ’hjælp til selvhjælp’, så pro-
jekterne bærer sig selv, når vi rejser hjem. Overalt, 
hvor hjælpen når ud, ser vi store forandringer for 
mennesker, der bliver i stand til selv at forme deres 
fremtid - og altid efter en omhyggelig udregning af, 
hvordan pengene rækker længst. Det gør de for ek-
sempel sådan:

• Når landbrugsproduktionen får et løft, er der mad 
nok og overskud til at sælge eller spare op.

• Når levestandarden stiger, kommer børnene i 
skole og øger chancen for at få en uddannelse.

• Med bedre vandforsyning øges sundhed og triv-
sel og færre må flygte ved tørke. Børnene kan 
blive i skolen i stedet for at migrere.

• Med uddannelse bliver det nemmere at kende 
sine rettigheder, bekæmpe ulighed og tænke i 
ansvarlig produktion.

Sæt allerede nu kryds ved datoen
Sct. Johannes Sogn er med ved næste indsamling 12. 
marts 2017.
Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det altid er en 
god og hyggelig dag, hvor vi, på tværs af generatio-
ner deler vores søndag med mennesker, der virkelig 
har brug for hjælp. Vi hygger os både med turen 
med indsamlingsbøssen og  den varme suppe efter 
indsamlingen. Meld dig som indsamler hos Knud 
Haaning Andersen på kha@fibermail.dk allerede nu 
og del din søndag med verdens mest udsatte menne-
sker. Du kan også blot på indsamlingsdagen efter kl. 
11:00 møde op i Kirkens Vestfløj og få en indsam-
lingsbøsse.
Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede 
Sct. Johannes Sogn et indsamlingsresultat på 11.887 
kr. 
På landsplan blev der samlet 12 millioner kroner ind 
til verdens fattigste lande.

Sct. Johannes Kirke, Herning6
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BIBELFOREDRAG
Med udgangen af året 2016 skiftede de tidligere 
”IM-møder” (missionærmøder) karakter. Sagen er 
kort fortalt: Efter mange års trofast tjeneste havde 
IM-udvalget ikke længere kræfter til det praktiske 
omkring møderne. Men da mange gerne ville, at 
der skulle være en fortsættelse blev der enighed om 
at der på 3. torsdag i ”hver” måned bliver et bibel-
foredrag ved to lokale medlemmer af menigheden: 
Immanuel Fuglsang og Niels Henrik Lyngbye.

Planen er, at de skiftes til at komme med et oplæg i 
hver sin ”serie”. Det praktiske tænkes så løst ved, at 
der efter oplægget bliver tid til kaffe og samtale og/
eller spørgsmål. ”Kaffebordet” tænkes frembragt 
ved, at hver deltager medbringer sin egen kaffe og 
kage – med tanke på, at der måske skal være til en 
person ekstra. Det hele stilles så samlet til fælles 
brug ved hjælp af engangsservice.

Planen ser således ud: 
Niels Henrik Lyngbye (NHL): Et blik på centrale personer i de bibelske skrifter
Immanuel Fuglsang (IF): Tekster med særligt henblik på menigheden i Efesos
16. marts IF: Vækkelse i Efesos, Apostlenes Gerninger 19, 8-20
20. april  NHL: Noa og hans familie: Om Guds indgriben i historien til dom og frelse.
18. maj  IF: En kristens herlige stilling: Oprejst med Kristus, Efeserbrevet 2, 1-10
(Programmet fortsættes i næste kirkeblad)

RENOVERING & GUDSTJENESTER
Når kirken bliver renoveret fra maj til december i år, 
bliver der nogle ændringer i måden vi holder gudstje-
nester på. Gudstjenesterne vil efter konfirmationerne 
skulle foregå i den Store Sal i Vestfløjen. Det får 
konsekvenser for plads og muligheder mht. gudstje-
nesterne, kirkekaffe og trafik til og fra disse arrange-
menter.
Derfor har ansatte og gudstjenesteudvalget fremlagt 
et forslag for menighedsrådet, så vi på bedste vis kan 
forsætte med gudstjenester i trygge og gode rammer. 
Menighedsrådet har vedtaget, at søndagsgudstje-
nesterne må ændres lidt, så det kan lade sig gøre at 
afholde både gudstjenesterne og efterfølgende kirke-
kaffe. Det betyder, at de rytmiske gudstjenester kl. 
11.00 bortfalder i perioden til fordel for én gudstje-
neste hver søndag kl. 10.00. Denne bliver tilrettelagt 

som højmessen, vi kender, men med nogle ændringer 
der tager både salmer og lovsange ind. Der vil af 
gode grunde ikke være kirkeorgel i perioden, men 
flyglet vil understøtte sangen. Vi bygger således den 
Store Sal og Lille Sal om til kirkesal, og Glassalen 
og Konfirmandstuen vil være til rådighed til kirke-
kaffe / frokoster.
Vi håber meget, at menigheden vil glæde sig sammen 
med ansatte og menighedsråd til, at vi får mulighed 
for at friske vores kirke op, og at vi alle er en lille 
smule tolerante i den periode, hvor vi skal rykke 
tættere sammen i menighedslokalerne. 
Vi går positivt ind i renoveringsperioden og glæder 
os til samarbejdet om at gudstjenesterne, kirkekaffen, 
og alle uforudsete situationer må blive modtaget med 
et smil :)

Menighedsråd & Ansatte.

Vi inviterer igen til Messy Church 
mandag den 15. maj kl. 16:30.
Der er familievenligt program. 
Man tilmelder sig til spisning ved 
ankomst. Voksne 25,- kr. Børn 
under 18 år gratis.

16:30 - DropIn
17:00 - Aktiviteter
17:30 - Gudstjeneste
18:00 - Spisning / Hygge
19:00 - Tak for i dag :)ysseMCHURCH

Sct. Johannes Kirke, Herning 7
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INVESTÉR I DIT FORHOLD!
TAG MED PÅ ÆGTESKABSKURSUS I FORÅRET 2017.

Hver aften starter med et måltid, hvor man kan 
slappe lidt af og tale med sin partner i romantiske 
omgivelser. Man sidder som par ved hvert sit bord og 
arbejder sammen. 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 in-
gen kan høre de andres samtaler. Parrenes privatliv 
respekteres og der er ingen gruppediskussioner eller 
nogen forventning om, man fortæller om sit indbyr-
des forhold. 
NB! Vi ser talerne på dvd, da det er ideparret bag 
kurset, Nicky og Shila Lee fra England, som under-
viser. De startede kurset ud fra deres egen menighed i 
1996 og har siden kørt kurset 2-3 gange om året. Det 
er således to meget erfarne undervisere vi skal følge 
på dvd. I England kaldes kurset ”The Alpha Marriage 
Course”. Vi havde den store glæde at deltage ved én 
af de 7 aftener, da vi besøgte denne menighed i no-
vember 2016. Deraf vores lyst til at køre et lignende 
kursus i Herning.
Kursets indhold er baseret på kristne principper og 
værdier og kan være en hjælp og udfordring for alle 
uanset om man er tilknyttet en kirke eller ej.

Praktiske informationer:

Tid: kl. 18.30-21.00. Vi begynder med 
spisning.

Sted: Sct. Johannes Kirke, Herning

Pris: 700,- kr. pr. par, inklusive aftensmad 
og materialer.

Tilmelding: Senest d. 8. marts til Scot 
Christensen på tlf: 97214293 eller
mail: sac@km.dk

Betaling: Senest 8. marts på kirkens konto 
7614-1028183 med navn + mrk. ægte-
skabskursus. Eftertilmelding er ikke mulig.

Yderligere info hos kursuslederne: 
Ingibjørg og Scot Christensen på tlf: 
97214293 /e-mail: sac@km.dk

Ligesom alt andet vigtigt i livet, skal der investeres 
tid og kræfter i at få et forhold til at fungere godt. På 
Ægteskabskurset bliver I som par inviteret med på 7 
inspirerende dates, hvor I sammen med jeres partner 
kan sætte jeres forhold i fokus.
Målet med Ægteskabskurset er at skabe gode relati-
onelle vaner, som kan hjælpe parrene med at vokse 
tættere sammen og hjælpe til at ægteskabet vokser 
hele livet igennem. Dette kursus er for alle par, ikke 
bare for dem som har kæmpestore problemer, men 
også for jer som gerne vil ruste jeres ægteskab til 
fremtiden. Ægteskabskurset er, trods kursets titel, 
ikke kun for gifte par, om man har været gift i 2 eller 
60 år - alle samlevende par er velkomne. De prakti-
ske redskaber i kurset kan bruges af alle.

Kurset består af 7 sessioner med følgende temaer:
15/3: Opbyg et solidt fundament
22/3: Kunsten at kommunikere
29/3: Konfliktløsning
5/4: Tilgivelsens kraft
19/4: Familiens indflydelse
3/5: Et godt sexliv
10/5: Kærlighed i praksis


