
OM GUD FINNS
VAD SKULLE DU
FRÅGA HONOM?

FUNDERA TILLSAMMANS MED OSS 
VAD SOM ÄR MENINGEN MED LIVET!

 
VI SAMTALAR UNDER AVSLAPPNADE 

FORMER, DÄR ALLT FÅR FRÅGAS!

Välkommen
att söka livets mening
på alphakurs med oss!

 

Håkan Oscarsson
kursledare

Tomas Arvidson
föredragshållare

Mer om kyrkan och alphakursen hittar du på www.ljurhalla.se



VAD ÄR ALPHA?

VEM ÄR ALPHA FÖR?

VARFÖR DELTA I ALPHAKURSEN?

HUR ALPHA FUNGERAR

NÄR HÅLLS KURSEN?

Alphakursen är öppen för alla som är intresserade av att upp-
täcka vad kristendomen handlar om. Det är en plats där män-
niskor kan komma och koppla av, äta, dela tankar och utforska 
meningen med livet.

Alphakursen är främst avsedd för personer som inte är vana 
kyrkobesökare och är öppen för alla som vill delta.

Gästerna kommer på Alphakursen av många olika skäl, en del
vill undersöka om Gud finns och vissa har frågor de vill diskutera.
Många deltagare är ovana kyrkobesökare. Andra kan ha gått i 
kyrkan, men känner att de vill ha en djupare förståelse av den 
kristna tron.

Alphakursen börja med att vi äter kvällsmat tillsammans. Efter
det lyssnar vi till ett föredrag på kvällens tema. Därefter sam-
talar vi i smågrupper över en kopp kaffe. Kvällen avslutas med
en kort andakt.

Tisdagar ojämna veckor kl 18.30-21.00. Start med en ”prova på
gång” den 20 september vi avslutar kursen 21 mars.

VAD KOSTAR KURSEN?

ANMÄLAN OCH FRÅGOR

OM ALPHA

Kursen är gratis men vi brukar ta ut ett självkostnadspris för 
maten. Men kostnaden ska inte hindra någon från att gå Alpha.

Anmälan och frågor till vår diakon
Håkan Oskarsson
diakon@ljurhalla.com
070-223 95 66

Alpha har funnits i över 30 år. I Sverige startade det 1997. 
Idag hittar du Alpha i över 66 000 kyrkor och andra platser över 
hela världen. Detta har lett till att över 24 miljoner människor 
runt om i världen gått en Alpha.

 

Anmäl dig till ”prova på gången”
eller hela kursen

Bjud med en vän och kom!
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