
fredag-lördag  
22-23 oktober  
på hotell 

Kyrkorna i Eksjö inbjuder till…. 

 

HÅLL KÄRLEKEN LEVANDE  

är för par som vill få redskap att vårda och utveckla sin relation, vi 

kallar det FRISKVÅRD!   

 

Att leva tillsammans med någon som man älskar är fint och värdefullt. Många kan 

berätta om vad det betyder att ha någon vid sin sida i livets alla skiften. 

 

Men det är inte alltid lätt att leva tillsammans. Påfrestningarna är många. Mitt i 

detta är vi många som upplever det som att vi står ensamma. Inte för att vi saknar 

vänner kanske, men på grund av att 

vi inte har tillfällen och platser där vi 

får utveckla relationen i lugn och ro. 

 

Många relationer som går sönder 

skulle kunna räddas med hjälp och 

stöttning. Ofta kommer par och berättar om utmaningar och konflikter alldeles för 

sent. Ett sätt att få relationen att fortsätta växa genom både motgång och medgång 

är genom att ta tid för varandra. HÅLL KÄRLEKEN LEVANDE är ett sätt att stanna 

upp i vardagen för att tillsammans med varandra få dela värdefull tid. 



 

Övernattning 22-23 oktober med hotell, föredrag, övningar, tid för varandra  

Vi kommer bo på hotell i Jönköping (var och en bokar). 

På fredagen går vi ut och äter tillsammans.  

På lördagen blir det föreläsningar och övningar makar emellan 

och då har vi besök av Micke Gunnardo från Västerås som 

jobbat med parrelationer i över 15 år.  

Start fredag kl 19 och slut lördag senast kl 15.  

Självkostnadspris boende och mat + 400 kr/par. 

 

 

 

Anmäl er snarast! All ytterligare information kommer när ni anmält er. 

Anmälan till: Mattias Gustavsson tfn 0709 32 77 88, mattias@eksjo-pingst.se 

eller Conny Hedengren tfn 070-652 55 96, conny.hedengren@outlook.com 

Välkomna med! 
 
 
 

 
 

OBS! Vi planerar för denna kurs och dygn med vetskap om att vi inte kan veta 
hur läget är när det är dags. Vi ber er ändå att anmäla er. När ni bokar hotell 
så gör gärna det med avgiftsfri avbokning. 


