
Redskaber  

til at gøre et godt 

parforhold  

endnu bedre 

PREP 
kursus 

TAG PÅ PREP-KURSUS FORDI 

• Jeres parforhold har brug for at 

blive vedligeholdt og serviceret ind 

imellem, ligesom man 

vedligeholder et hus, og servicerer 

en bil. 

• Det at kunne leve og udvikle sig 

sammen er ikke noget, der 

kommer af sig selv. Hvis 

kærligheden skal blomstre, kræver 

det en bevidst indsats. 

• På kurset får I en fælles 

referenceramme at snakke ud fra 

og relevante og håndgribelige 

værktøjer med hjem, som I kan 

arbejde videre med efter kurset. 

• Jeres parforhold er det vigtigste 

forhold, I har. Det skal være mere 

end logistik og overlevelse. Trives I 

som par, trives hele familien. 

HVORNÅR FOREGÅR DET? 

D. 21/3 kl. 14:00 - 21:00 

D. 26/3 kl. 18:30 - 21:30 

D. 02/4 kl. 18:30 - 21:30 
 

HVAD KOSTER DET? 

Kurset koster 1495 kr. pr. par inkl. kursus 

materiale og forplejning. 

 

HVOR FOREGÅR DET? 

Kronborgvejens Kirkecenter 

Kronborgvej 66 

7700 Thisted 

 

HVORDAN TILMELDER JEG 

MIG? 

Tilmelding sker på  

www.kkirkecenter.dk/PREP  

 

Er der spørgsmål ifm. tilmeldingen, eller vil 

du søge tilskud til kursusafgiften, kan du 

gøre det på mail svry@kkirkecenter.dk eller 

på telefon 40321644 



HVAD INDEHOLDER PREP? 

På kurset vil I blive undervist om 
følgende emner: 

• Kærlighed 

• Tryghed 

• Kommunikation og hvad vi 
gør, når den ikke fungerer 

• Problemafklaring 

• Sex 

• Forsoning 

• Hvordan kommer vi videre 

Undervisningen foregår i plenum og 

veksler imellem teori, konkrete 

redskaber og rollespil. 

Der vil være tid til, at I som par kan 

øve jer i at bruge redskaberne og få 

en privat snak om, hvad oplæggene 

giver anledning til af tanker i Jeres 

parforhold. Der deles ikke personlige 

forhold imellem parrene på kurset. 

HVEM ER PREP FOR? 

PREP er ikke parterapi, men er 

målrettet dem, der gerne vil give deres 

parforhold et serviceeftersyn. Ofte får vi 

først taget hånd om tingene, når noget 

er gået galt, men det er et parforhold alt 

for vigtigt til. PREP er en mulighed for 

at forebygge i stedet for at reparere. 

Det er en mulighed for, at I som par kan 

bruge tid på at tale om JER, uden at 

blive forstyrret af hverken børn, 

fritidsaktiviteter, arbejde eller 

“skærme”. Et frirum hvor I, ud fra 

relevant undervisning og konkrete 

redskaber, kan arbejde på den relation, 

som fylder mest i hverdagen. 

PREP er for alle par, i alle aldre og 

livsfaser - og selv et godt parforhold 

kan blive bedre.   

HVAD ER ET PREP-KURSUS? 

PREP står på dansk for Praktiske 

Redskaber til et Engageret Parforhold 

- og det er præcis, hvad det er. 

Praktiske og brugbare redskaber til at 

takle de udfordringer vi alle oplever, 

når vi skal have livet til at fungere som 

par.  

Selvom parforhold er noget mennesket 

har praktiseret i tusinder af år, så er 

det stadig sværere at få til at fungere i 

praksis, end man skulle tro. 

PREP-konceptet er baseret på 30 års 

forskning i relationer og parforhold, 

hvilket du kan læse mere om på Center 

for familieudvikling’s (CFF) 

hjemmeside. CFF er ansvarlige for 

brugen af konceptet i Danmark, og alle 

vores undervisere er certificeret af 

dem. 


