
FÖR MER INFORMATION:

ALPHAKURSEN

LIVET  

är värt att 
UTFORSKA

sverige.alpha.org

Start onsdag 13 mars
Plats: Nya Parken

VISSTE DU ATT...

Alpha är en kurs som finns över hela världen, där grunderna 
i den kristna tron utforskas på ett öppet, vänskapligt och 
informativt sätt.

Miljoner människor världen över har gått en Alphakurs, och 
materialet har översatts till 112 olika språk. Alphakurser 
arrangeras i många olika kyrkor och kristna samfund. 



VAD ÄR ALPHA?
Alpha består av en serie kurstillfällen som utforskar grunderna 
i den kristna tron. Kursen är till för alla som vill fundera och 
reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där 
människor kan komma och koppla av, fika, lyssna och dela sina 
tankar.

VEM ÄR ALPHA FÖR?
Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor 
som inte är vana kyrkobesökare.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?
Ett föredrag hålls, antingen muntligt eller via film, utifrån livets 
frågor och kristendomens svar. Det ges möjlighet för samtal i 
smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med 
sina åsikter. Dessutom bjuds det på fika i trevlig gemenskap.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?
Alpha pågår i tio veckor där man varje gång tittar på en ny 
aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: 
‘Vem är Jesus?’, ‘Hur ska jag kunna tro?’ och ’Vad ska jag med 
kyrkan till?’.

ANMÄLNINGSBLANKETT
 Om du vill delta, fyll i detta formulär och skicka det till adressen på nästa sida. 

Namn   Efternamn  

Postadress    Ort   

Postnr   Tel. dagtid   E-mail  

Specialkost   Ålder (valfritt)  

Hur hörde du talas om Alpha?      

 
Vi ser fram emot att träffa dig!

VAD ÄR ALPHA?
Alphakursen är till för alla som vill fundera och 
reflektera kring livet och dess mening. Det är en 
plats där människor kan komma och koppla av, 
äta, lyssna och dela sina tankar.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?
Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff 
inleds med en måltid eller någon annan form av 
förfriskning. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt 
eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. 
Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje 
deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter. 

LIVET ÄR VÄRT ATT UTFORSKA

VEM ÄR ALPHA FÖR?
Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för 
människor som inte är vana kyrkobesökare.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?
Alpha pågår vanligtvis i tio veckor där man varje gång 
tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på 
ämnen som tas upp: ‘Vem är Jesus?’, ‘Hur ska jag kunna 
tro?’och ’Vad ska jag med kyrkan till?’. 

Kurserna varierar i storlek. Vanligast är kvällskurser som 
varar i cirka två timmar per tillfälle, men de kan också 
hållas exempelvis till morgonkaffet eller under en 
lunchrast på arbetsplatsen eller skolan. 

Alphakursen är gratis, men ibland ber arrangören om ett 
bidrag till matkostnaderna. 

VÄLKOMMEN ATT DELTA I EN 
ALPHAKURS!

 NÄR?  Uppstart onsdag 13:e mars, kl 18.00.

   Vi kommer ha träffarna på
   onsdagkvällar kl 18.00-20.00, från   
   startdatumet och framåt. Totalt 10 träffar.

 VAR?   Nya Parken, 
   Folkparksgatan 3, Örnsköldsvik.

Gratis fika och gemenskap.

För anmälan eller frågor:
Kontakta Debora Ingman 

deboraingman@gmail.com


