
Tema på ALPHA-kurset 
 

28. jan.: Hvem er Jesus? 

4. febr: Hvorfor døde Jesus? 

11. febr.: Hva vil det si å tro? 

18. febr.: Hvorfor og hvordan kan jeg be? 

 

Uke 8  - Vinterferie  

 

5.-7. mars:   Alphaweekend  

  - Hvem er Den Hellige Ånd? 

  - Hva gjør Den Hellige Ånd? 

  - Hvordan kan jeg bli fylt  av  

    Den Hellige Ånd? 

  - Hvordan kan jeg gjøre det beste ut av  

        resten av mitt liv? 

 

11. mars.: Hvorfor og hvordan  

  bør jeg lese bibelen? 

18. mars: Hvordan leder Gud oss? 

25. mars:  Hvordan kan jeg stå imot det onde? 

 

Påskeferie 

 

8. april: Hvorfor og hvordan fortelle andre om det? 

15. april:   Helbreder Gud i dag? 

22. april: Hvilken betydning har menigheten? 

 

PRIS: kr.1800,- for kurset.  

Prisen er inkludert ALPHAWEEKEND, mat på  

kurskveldene og kurshefte.  

 

Ikke la pengene hindre deg.  

Vi kan hjelpe til økonomisk ved behov. 

Hva er ALPHA? 
 

På Alpha er det anledning til å  

utforske den kristne tro i et åpent og  

avslappende miljø. 

Alpha består av 10 ukentlige  

og tankevekkende samlinger  

som alltid begynner med et lett måltid. 

Deretter har vi undervisning om kveldens 

tema, etterfulgt av en pause med kaffe/te 

og noe «attåt». 

Kvelden avsluttes med en gruppesamling 

hvor du kan spørre om alt og si det som 

ligger deg på hjertet. 

 

Kurset inkluderer en helg der vi drar på et  

overnattingssted og har Alphaweekend. Denne helgen 

er sentral i kurset, og gir oss mer tid sammen, lar oss 

motta undervisning og ha det kjekt! 

 

Mange millioner mennesker over hele verden har fun-

net ut at det er vel verd å gjennomføre Alpha—i kir-

ker, bedehus, i et hjem, på et studiested, eller i feng-

sel.  

Alpha er å finne i 169 land  

og er oversatt til 112 språk.  

Sjekk alpha-kurs.no for mer informasjon. 

 

Hvem er ALPHA for? 

• For alle nysgjerrige? 
• For deg som ønsker å finne ut mer om den 

kristne tro 
• For nye kristne 
• For den som vil friske opp de grunnleggende 

linjene i den kristne to 

 

Bli med oss på å utforske de livsviktige spørsmålene! 

Hilsen Alphateamet 
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