HVAD er ALPHA-kursus?
ALPHA er en række oplæg, hvor du kan udforske den
kristne tro.

Nysgerrig på
kristendommen?

HVOR og HVORNÅR?

HVORDAN foregår det?
Vi begynder med aftensmad og uformel hygge.
Derefter holdes en kort tale om aftenens emne, som
lægger op til samtale. Samtalen foregår i mindre
grupper, hvor alle har mulighed for at dele tanker og
synspunkter. Der kræves ingen særlige forudsætninger
for at deltage – alle er velkomne!

PRIS

Hvem er Jesus?

27. februar

Hvorfor døde (og opstod) Jesus?

INFORMATION og TILMELDING

Vigerslev Kirke,
Lykkebovej 1, Valby

Hvordan kan jeg tro?

12. marts

Hvorfor og hvordan kan
jeg bede?
Helbreder Gud i dag?

19. marts

Hvorfor og hvordan skal vi
læse Bibelen?
Hvordan leder Gud os?

Lør. 21. marts

Hvem er Helligånden?
Hvad gør Helligånden?
Hvordan kan jeg blive fyldt
med Helligånden?

26. marts

Hvordan kan jeg modstå
det onde?

2. april

Det koster ikke noget af være med, men du skal regne med et bidrag til mad pr. gang på 20 kr. Kursusmaterialer 50 kr.

Tilmelding senest 13. februar 2020

20. februar

5. marts

Alpha-kurset foregår i Vigerslev Kirke
Lykkebovej 1, 2500 Valby
9 torsdage kl. 18.30 - 21.15 og en lørdag kl. 10.00 - 16.00.

Sognepræst Henrik Laursen. 2248 0141. heal@km.dk
Niels Otto og Anne Marie Holm. 6179 8345.
		noholm2@gmail.com
Marianne Krog. 6080 9923. vigerslev.mk@gmail.com

Program forår 2020

Hvorfor og hvordan skal jeg
fortælle det til andre?

16. april

Hvad med kirken

23. april

Afslutningsfest
Hvordan får jeg mest ud af		
resten af mit liv?

I løbet af Alpha-kurset er der mulighed for at tale
sammen om meningen med livet, og udfordre os
på, om den kristne tro kan være relevant i dag.

Alpha-kursus
- om den
kristne tro

Hvad er meningen med livet?
Hvad er kristendom?
Hvad vil det overhovedet sige at være
troende?
Og hvordan passer Jesus ind i det hele?
Alpha-kurset er et åbent fællesskab, hvor
vi bl.a. taler om disse spørgsmål og her
er ingen krav til, hvordan man skal tro.

Arrangør: Vigerslev Kirke,
Lykkebovej 1, Valby

