
Et grunnkurs med 3 sesjoner fra Stiftelsen MorFarBarn: 

«Å følge Jesus i en kjønnsnøytral tid» 
 

Ressursene i dette kurset inneholder det du trenger for å øke kunnskapen din  

om LHBT+-ideologien og Pride-agendaen, begrunne bibelsk samlivsetikk, styrke frimodigheten din  

og gi deg redskapene du trenger for å undervise og hjelpe andre.  
 

Hele kurset med alle ressurser finner du her:  

https://samlivsbanken.no/samlivsrevolusjon-et-kurs/grunnkurs-med-3-sesjoner 

 

Kursets tre sesjoner: 
1. Kjønnskamp, kulturkamp og kristen tro. Hva skjer? 

2. Jesus som forbilde og Bibelen som autoritet. Hva står på spill? 

3. Nytt åndsklima og nye utfordringer. Hva gjør vi? 
 

«Å følge Jesus i en kjønnsnøytral tid» er en bearbeidet kortversjon av kurset «Samlivsrevolusjon – 

et kurs om kjønn, seksualitet, LHBT+ og kristen tro» som ligger på MorFarBarn.no 

 og på Samlivsbanken.no/samlivsrevolusjon  

 

Målsettingen med kurset «Å følge Jesus i en kjønnsnøytral tid» er å gi deltakerne grunnleggende 

og nødvendig kunnskap, forståelse og frimodighet med utgangspunkt i PowerPoint-lysbilder, 

video, ressursark m.m. Etter å ha gått gjennom kurset og satt seg inn i temaene, vil ressursene i 

kurset være gode redskaper for selv å undervise andre om tematikken. Kurset gir et solid 

fundament for individuelle samtaler, ledelse av samtalegrupper og undervisning fra en talerstol. 

 

Rettigheter og økonomi 

Kurset og alle tilhørende ressurser ligger fritt og gratis tilgjengelig på Samlivsbanken.no og på 

MorFarBarn.no. Ingen tillatelser, passord eller registrering er nødvendig. 

 

Stiftelsen MorFarBarn, som har utviklet kurset, gjør ikke krav på noen rettigheter som begrenser 

bruk, nedlasting, kopiering, justeringer og videreformidling av ressursene i kurset, så lenge det 

skjer på samme verdigrunnlag som det felleskristne dokumentet Ekteskapserklæring. (Dokumentet 

ligger på https://www.samlivsbanken.no/file/ekteskapserklering-bokmal.pdf.) Stiftelsen 

MorFarBarn driftes ved hjelp av frivillige gaver fra enkeltpersoner og menigheter.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Øivind Benestad 

Daglig leder av Stiftelsen MoFarBarn 
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