
Hva med en «date» med kjæresten?  
KURS FOR EKTEPAR SOM HAR VÆRT GIFT I NOEN ELLER MANGE ÅR 
 
 
Alle ektepar som ønsker å gifte seg katolsk har det siste ti-året måttet gjennomgå  
ekteskapsforberedelser.  
 
I St Olav menighet er ekteskapsforberedelsene organisert som et ekteskapsforberedende 
kurs med 5 kurskvelder. Fire av disse kurskveldene er med ekteskapsteamet i menigheten. 
Den femte kurskvelden er med presten eller diakonen i menigheten. Materialet kurset 
bruker er utviklet av OKBs pastoralsenter, og består av en teologisk del og ulike 
refleksjonsøvelser. 
 
Ekteskapsteamet i menigheten består høsten 2017 av p. Erik Ruud, diakon Sindre-Jakob 
Bostad og ekteparene Else Leona McClimans og Johan Olav Bjerke, John og Connie 
Moltubakk, og Ingrid Rosendorf Joys og Jorge Jensen.  
 
Selve kurskveldene har som oftest to små teologiske input og en eller to par-øvelser som tar 
sikte på å gjøre paret bedre rustet til å gi hverandre ekteskapets sakrament. Kurset er ikke et 
samlivskurs, men et ekteskapsforberedende kurs med fokus på kirkens lære og tanker 
omkring ekteskapet og familien.  
 
Som følge av disse forberedende kursene har ektepar som har vært gift noen år etterspurt 
«oppdaterings-kurs» eller kurskvelder hvor de som ektepar kan komme sammen med andre 
katolske par og få en sosial og kirkelig ramme for å diskutere gleder og utfordringer i sitt 
samliv seg imellom og diskutere ulike gleder og utfordringer man gjennomgår som par.  
 
St Olav menighet holder nå på å utvikle «ekteskapsforbedrende» dager, hvor formålet er å 
presentere rammen for de vanlige e-kursene, og å bidra til ekteskaps-styrkende  aktiviteter 
ekteparene imellom – og få tilbakemelding på temaer og oppgaver deltagerne i denne livsfasen 
ønsker for å kunne videreutvikle kurstilbudet på dette området.   
 
Kursdagene legges opp både med refleksjonsøvelser og dialog deltagerne imellom. Vi ønsker å 
fokusere på kjærligheten ektefellene imellom og gleden ved å være gift, og samtidig legge opp til en 
refleksjon og dialog paret imellom.  
 
Kursdagene har ikke et pastoral-psykologisk innhold utover de refleksjonsøvelsene som 
gjennomføres.  
 


