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PREP
PARKURSUS
Februar 2019

PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program — et
forebyggende og relationsudviklende kursusprogram.
Kursusformen er dynamisk, hvor der veksles mellem undervisning og øvelser.
I undervisningen indgår både videoklip, situationsspil, samtale med egen partner
og træning af færdigheder.
Flg. temaer gennemgås på kurset: Forventninger og roller, Kommunikation,
Faresignaler, Problemløsning, Tilgivelse, Seksualitet og sensualitet, Værdier,
Venskab, hygge og humor, Engagement og forpligtelse.
Ingen par skal fortælle andre kursusdeltagere om deres parforhold. Der tilbydes
vejledning, når opgaverne gennemgås og de nye kompetencer skal læres.
Liselotte og Ole Drejer, certificerede PREP-ledere underviser på kurset. PREPkonceptet er baseret på omfattende forskning primært ved Denver University
i USA.
For mere information og tilmelding send mail til prep@kirkeibyen.dk. Sidste
tilmeldingsfrist 26. januar.
Hvornår?

 Kurset består af et ca. 15 timers program fordelt over weekenden fra
fredag aften til søndag eftermiddag

Tilmelding og information
Mail til prep@kirkeibyen.dk



Hvor?
Kvarterhuset, Junghansvej 121,
6000 Kolding



Hvad koster det?
Pris pr. par: 1500 Kr. inkl. undervisning og forplejning.

Er du ny i troen, så vil gerne invitere dig til et forløb med undervisning.
Det er fem aftener med plads til spørgsmål og samtale.
Emnerne er blandt andre: Hvem er Jesus? Hvad er frelse egentlig? Hvad
er tro? Hvordan kan jeg jeg komme til at leve i den frihed, Bibelen taler
om?

ME & GOD 1
Novermber - December 2018

Det er ikke afgørende for deltagelse i kurset, hvor meget eller hvor længe
du har været i kirken.
Underviser på kurset er Michael Bobjerg
Vi starter med at spise sammen.
Hvornår?

 Første gang er 15. november kl. 18.30-20.30

I alt 5 gange: 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 og 13/12.




Hvor?
Kolding Internationale Højskole
Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding
Hvad koster det?
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Der er kaffe og kage undervejs.

Tilmelding og information:
For tilmelding og yderligere information kontakt michael@bobjerg.dk
eller mob. 6133 0144 senest mandag d. 12. november

Vil du gerne kende Gud bedre og blive trænet i hverdagen med ham.
Hvordan kan jeg styrke min relation med Gud? Hvordan kan jeg blive
brugt af Gud til at hjælpe andre? Når Gud siger, at han har planer med
mig, hvad betyder det så konkret? Bliv udfordret på teori og praksis.

ME & GOD 2
Novermber - December 2018

Det er for dig, som har deltaget i Me & God 1, eller for dig, som har lyst til
at være med på disse emner.
Underviser på kurset er Ulrik Siegumfeldt

Hvornår?
 Første gang er 15. november kl. 18.30-20.30
I alt 5 gange: 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 og 13/12.





Hvor?
Kolding Internationale Højskole
Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding
Hvad koster det?
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Der er kaffe og kage undervejs.

Tilmelding og information:
For tilmelding og yderligere information kontakt michael@bobjerg.dk
eller mob. 6133 0144 senest mandag d. 12. november

Aftenen er en god introduktion til dig som er ny i Kirkeibyen, og som
ønsker at lære os bedre at kende, eller dig som har været her længe, men
aldrig været med på introkursus.

INTROKURSUS
November

Vi vil gerne fortælle om kirkens vision og værdier, atmosfæren i
fællesskabet, mulighederne for at tjene med og meget mere. Du vil
møde en af kirkens præster, Der vil selvfølgelig være mulighed for
spørgsmål og dialog.
Hvornår?
 Den 20. november kl.17.45-20.30
– man er velkommen til at tage sine børn med.



Hvor?
Kirkens kontor
Lykkegårdsvej 100, 2. sal, 6000 Kolding



Hvad koster det?
Det er gratis at deltage og vi spiser sammen.
Tilmelding
til på mail: info@kirkeibyen.dk eller sms 24342615,
senest mandagen inden.

Brænder du for at dele de gode nyheder, evangeliet, med
mennesker? Længes du efter at se og forløse mere af kraften
i de gode nyheder til helbredelse, frihed og forløsning? Vil
du gerne udforske mere af den evangelistiske tjeneste?
Så er dette netværk noget for dig.
Netværket er nyt og ledes af Peter Holmsgaard sammen
med et team fra kirken. Formålet er at inspirere, hjælpe og
udfordre dig til at udforske og udleve din evangelistiske
tjenestegave.

OVERSKIFT: DEN
EVANGELISTISKE
TJENESTEGAVE
den 5. December

Der arbejdes på forskellige tiltag i foråret, som vil blive
kommunikeret løbende. Ønsker du at vide mere kan du
kontakte Peter Holmsgaard. Alle er velkomne. Uanset om
du har været i tjeneste i mange år eller er nysgerrig på
denne tjenestegave, håber vi på at se dig!

Tilmelding og information:
holmsgaard@live.dk eller TLF: 26201257

I løbet af foråret tilbyder bibelskolen, Kolding Internationale
Højskole, en række åben aftener.

ÅBNE ARRANGEMENTER
PÅ BIBELSKOLEN

Der vil være tale om undervisningsaftener med nogle af
vore gæstelærere som Johannes Hansen, Lavanya Dua og
flere andre.
Arrangementerne vil foregå torsdage kl. 19.30 og
tilmelding er ikke nødvendig.
Så hold øje med vores Facebook og hjemmeside samt
nyheder fra Kirkeibyen – og vær velkommen!

Mere info på

IABC.DK

info@iabc.dk
iabc.dk

• 75 52 47 99

• facebook.com/iabc.dk

Tlf. 2434 2615
info@kirkeibyen.dk
Kontoret er åbent:
Man-tors kl. 9-13
Lykkegårdsvej 67
6000 Kolding
www.kirkeibyen.dk

