
Alpha-kursusAlpha-kursus
- om den- om den
kristne trokristne 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:



Program 2022

  5. april Er der mere i livet end 
 du tror? (Introaften)

12. april Hvem er Jesus?

19. april Hvorfor døde Jesus?

26. april  Hvordan kan jeg have tro?

  3. maj Hvorfor og hvordan kan
 jeg  bede? 

10. maj Hvorfor og hvordan skal vi
 læse Bibelen? 

17. maj Hvordan leder Gud os?

21. maj Alpha-weekend
 Om Helligånden

24. maj Hvordan kan jeg modstå
 det onde?

31. maj Hvorfor og hvordan skal   
 jeg fortælle det til andre?

  7. juni Helbreder Gud idag?

14. juni Hvad med kirken?

SPØRGSMÅL TIL LIVET?
Du inviteres med i et fællesskab, hvor 
ingen spørgsmål er dumme, og hvor 
der er plads til både tvivlen og nysger-
righeden på livets store spørgsmål. Her 
er der mulighed for at udforske den 
kristne tro, uanset hvem man er, og 
hvor man kommer fra.
 
HVAD ER ALPHA?
ALPHA er en række kursusaftener, 
hvor der hver gang tages et emne 
om tro op som oplæg til en efterføl-
gende samtale om livets store spørgs-
mål i mindre grupper. Hver møde-
aften vil bestå af tre dele; vi spiser 
sammen, ser en kort film sammen 
eller hører et oplæg, og har derefter 
samtale i mindre grupper. Der holdes 
introaften tirsdag den 5. april, hvor 
man kan høre mere om kurset. 

Tilmelding 1. april.

PLADS TIL ALLE
På kurset er der plads til alle menne-
sker og alle holdninger. Forløbet er 
særligt for dig, der enten ikke tror på 
Gud eller som ikke ved, hvad du skal 
tro. Men også dig, der er nysgerrig og 
gerne vil vide mere om den kristne tro, 
er velkommen. Så tag din ven, venin-
de, nabo, kollega, kæreste, ægtefæl-
le, søster eller bror under armen og få 
nogle hyggelige aftener med fælles-
skab og gode snakke.

EN ALPHA AFTEN I SORØ FRIKIRKE 
Vi mødes kl. 18.00 i Sorø Frikirke, Frede-
riksvej 18 til et måltid mad og ufor-
mel hygge. Efter maden udforsker vi 
sammen meningen med livet og den 
kristne tro. Vi slutter ca kl. 21.00 hver 
gang. 

Vi starter med spisning hver gang vi 
mødes - og eneste betaling for hele 
kurset er derfor 250 kr. til maden.

Frikirken Sorø, Frederiksvej 18, 4180 Sorø
Tilmeldingsmail: iovergaardjakobsen@gmail.com

Kontaktperson: Inge Overgaard Jakobsen 4064 0080


