KAPITTEL 1 - OPPGAVER
Del 2: EKTESKAP PÅ TVERS AV TRO OG KULTUR

OPPGAVE TIL PKT. 29-31
FRIHET TIL Å TRO – HVA KAN VI ENES OM?
Parøvelse
a. Tenk over hver for dere: Hva betyr min tro/mitt livssyn for meg? Hvordan uttrykker jeg min
tro/overbevisning i praksis? Hvilke religiøse ritualer og tradisjoner tar jeg med meg inn i vårt ekteskap?
b. Skriv ned hver for dere momenter som er viktige for deres personlige trosutøvelse. Fortell hverandre
hva dere ønsker mulighet til og respekt for.
c. Snakk deretter sammen om hva dere kan enes om å tro og feire sammen, og hva dere må tillate
hverandre å praktisere hver for dere? Hvordan kan dere skape rom for regelmessige samtaler om tro
og livssyn?
d. Den katolske parten må i noen bispedømmer undertegne et dokument som sier at han/hun lover å
oppdra felles barn i samsvar med Den katolske kirkes tro og at den ikke-katolske ektefellen er gjort
kjent med dette; i andre bispedømmer underskriver presten på hva katolikken har lovet og ikkekatolikken er blitt kjent med. Hvordan vil dere to løse denne utfordringen på en konstruktiv måte?
e. Å lese/høre fra hellige skrifter på et annet språk enn sitt eget kan gi en fornyet og dypere forståelse av
disse. Hvilke tekster som betyr mye for deg kunne du tenke deg å dele med din ektefelle? Er det annet
dere kan gjøre for å bli bedre kjent med hverandres tro?

OPPGAVE TIL PKT. 32-34
VÅR KULTURARV – GJENSIDIG RESPEKT
Parøvelse
a. Hver for dere: Skriv opp elementer i din kultur som du setter pris på, og som du gjerne vil ta med inn i
deres ekteskap. Beskriv elementer i din forlovedes kultur du setter pris på og som du vil skal være med
inn i deres ekteskap. Sammen: Del med hverandre hva dere har notert.
b. Fortell hverandre om kjønnsspesifikke tradisjoner fra deres kultur i forbindelse med bryllup,
barnefødsel, dåp, familiesammenkomster. Hva forventes det av kvinnene/mennene/de eldre/barna?
c. Hvordan vil dere forholde dere til hverandres bakgrunn? Hvordan vil dere vise at dere respekterer
hverandre fullt ut? Sett opp 3-5 viktige verdier fra deres respektive kulturer som dere ønsker å
videreføre i deres ekteskap.

d. Hvilke praktiske grep kan dere foreta i hverdagen for å fremme mest mulig likeverd og gjensidighet
overfor hverandres kulturbakgrunn? (F eks målrettet sparing for å kunne besøke den innvandredes
familie, etablere kontakt med personer med samme bakgrunn, ta kurs sammen som handler om
hverandres kultur, osv.)

OPPGAVE TIL PKT. 35-38
KULTURFORSKJELLIG SYN PÅ EKTESKAP OG FAMILIE
Parøvelse
a. Beskriv for hverandre hvordan familiene deres tradisjonelt har sett på forelskelse, kjærlighet og
forlovelse; hvordan de mener et ekteskap skal leves ut i praksis, og hvordan de forventer at familielivet
skal være. Fortell gjerne om bestemte skikker knyttet til de forskjellige etappene frem mot ekteskap og
etablering av familie.
b. Opplever dere at det er store forskjeller i deres syn på kjærlighet, ekteskap og familie? Hva finner
dere særlig verdifullt å ta med dere videre?
c. Lag en liste over hva dere er enige om å videreføre i deres ekteskap.
Gruppediskusjon
d. Ta utgangspunkt i følgende utsagn fra Paulus’ brev til galaterne, kapittel 3, vers 28: «For dere er alle
Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her
er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus.» Hva
innebærer det Paulus sier for det å være en troende kristen og samtidig tilhøre en nasjonalitet, kultur,
status eller kjønn?

PRAKTISKE OPPGAVER
•

I tiden frem til neste kurskveld kan dere prøve å gi hverandre innblikk i så mye som mulig av
hverandres tro og kultur. Se filmer eller ta hverandre med på arrangementer som viser noe av
særpreget ved deres land, religion, kunst, skikk og bruk, matkultur, musikk, dans, litteratur, film,
m.m.

•

Tilbered to helt spesielle måltider for hverandre; det ene typisk for brudens og det andre
typisk for brudgommens hjemland. Velg retter som er så annerledes som mulig fra det den
andre er vant til. Det trenger ikke å være festmat; det kan gjerne være rimelige hverdagsretter.

