
PROGRAM FOR ALPHA-KURSUS

· Hvem er Jesus? INTROAFTEN

· Hvorfor døde Jesus?

· Hvordan kan jeg tro?

· Hvorfor og hvordan skal jeg læse i Bibelen?

· Hvorfor og hvordan skal jeg bede og modstå det  
  onde?

· Hvordan leder Gud?

· Hvem er Helligånden og hvordan virker den?    
  TEMA-LØRDAG

· Hvorfor og hvordan taler jeg om tro med andre?

· Helbreder Gud i dag?

· Hvad med kirken?

· Alpha-party for dig og dine gæster!

PROGRAM 
FOR ALPHA-KURSUS

HVAD er ALPHA-kursus?
ALPHA handler om nogle af livets store spørgsmål og er
en udforskning af den kristne tro. Hvad er meningen med
mit liv? Hvordan kan troen passe ind i et moderne liv?
Hvad skal man gøre ved det onde? Oplæggene holdes
af forskellige mennesker. En præst, en lærer, en læge, en
elektriker m. fl..

HVORDAN foregår det?
Vi begynder med aftensmad og uformel hygge. Derefter
holdes et oplæg om aftenens emne, som lægger op til
samtale. Samtalen er fri og uden facitliste. Den foregår i
mindre grupper, hvor alle har mulighed for at dele tanker
og synspunkter med hinanden. Der kræves ingen særlige
forudsætninger for at deltage. Alle er velkomne.

HVOR og HVORNÅR?
Torsdag den 24. februar er en intro-aften, hvor man
kan komme og prøve. Vi fortsætter de næste 10 torsdage 
(undtagen i uge 14, hvor vi mødes onsdag 2. marts) plus 
en temalørdag 2. april. Kurset slutter torsdag 5. maj. 
Vi begynder kl. 18 og slutter senest kl. 20.30. Vi mødes i 
Løsning kirkecenter, Vestergade 42.

PRIS
Aftensmaden koster 25 kroner pr. gang, ellers gratis.

TILMELDING
Til el@km.dk gerne inden torsdag 10. februar.

SPØRGSMÅL
Se lkkirker.dk eller hedensted-valgmenighed.dk 
Eller ring til Lene Abildtrup 24 84 34 60 eller
Torben Mathiesen 29 66 79 12

LIV 
TRO 
MENING

Arr.: Lkkirker.dk og Hedensted-valgmenighed.dk

Udforsk



Vil du gerne vide mere eller blot have 
ting genopfrisket om den 
kristne tro?


