
Alpha-kurset vil blive afholdt på 
følgende torsdage samt weekenden: 
 
Torsdag den 06. september  
Tema: Hvem er Jesus? 
 
Torsdag den 13. september  
Tema: Hvorfor døde Jesus? 
 
Torsdag den 20. september  
Tema: Hvordan kan jeg være sikker i min tro? 
 
Torsdag den 27. september  
Tema: Hvorfor og hvordan skal jeg læse i 
bibelen? 
 
Torsdag den 04. oktober  
Tema: Hvorfor og hvordan skal jeg bede? 
 
Torsdag den 11. oktober  
Tema: Hvordan leder Gud os? 
 
Torsdag den 18. oktober  
Tema: Hvad med kirken? 
 
 Weekend fredag den 26. oktober og 
                lørdag den 27. oktober 
Tema: 3 foredrag om Helligånden. 
 
 

 
 Brønderslevvej 59 
9900 Frederikshavn 

 
 

 
 
 
Torsdag den 1. november  
Tema: Hvordan kan jeg stå  
           imod det onde?? 
 
Torsdag den 08. november  
Tema: Hvorfor og hvordan skal vi fortælle 
det til andre  
 
Torsdag den 15. november  
Tema: Helbreder Gud i dag? 
 
Torsdag den 22. november   ALPHA FEST 

A lle er velkomne   
Latter og Lærdom 

Prima mad 

Hjælp til tanke og tro                                          

A lle spørgsmål er       

          velkomne  

ALPHA 
KURSET 

Udforsk meningen med 
livet 

- en praktisk introduktion til 
den kristne tro 

 

          
 

Kursus i  
Flade og Gærum sogne  

efterår 2007 



HVAD ER KRISTENDOM? 
 
Sådan spørger mange 
mennesker. 
Blandt andet derfor inviterer Flade 
og Gærum sogne til Alpha-
kursus.  

 
Alpha så dagens lys i en kendt 
London-kirke i midten af 80-erne 
og benyttes i dag af kirker over 
hele verden.  

 
I dag er der Alpha-kurser i cirka 
230 kirker i Danmark. Gennem 
Alpha præsenteres kursisterne for 
centrale elementer i den kristne 
tro.  

 
Efter præsentationen er der 
lejlighed til at drøfte aftenens 
emne med andre. 

 
 
 
 
 

 
En Alpha-aften er:  
 

- fællesspisning kl. 18.30. Pris 
30 kr. 

- tale over aftenens emne 
- gruppesamtale – slut kl. 21.30 

 
 
 
 

 
 
 
 
Du er altid velkommen til at 
henvende dig til en af 
arbejdsgruppens medlemmer 
med spørgsmål, kritik, 
kommentarer m.m. 
 
 
Deltagelse i Alpha er gratis! 

 

 
Kurset afholdes i Flade 

Præstegård i Konfirmandstuen. 
 

 

 
Af hensyn til madlavning skal tilmelding helst 

finde sted inden lørdag den 1. september. 
Tilmelding kan ske til: 

 
Hanne Holm Christensen 
Tømmergade 17,Ravnshøj 

9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 48 48 24  

eller 

Sognepræst Bruce Steuer 
Brønderslevvej 59 

9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 48 60 09 

__________e-mail: bks@km.dk________ 
 

 
for- og efternavn 

 
adresse 

 
tlf. nr. 


