22. jan.

29. jan.
5. feb.

Gratis uforpligtende
INFO-aften om ALPHA
Kim Legarth, Erik Holmgaard m.fl.
(Særskilt tilmelding til 22. jan.)
Hvem er Jesus?
Erik Holmgaard
Hvorfor døde Jesus?
Hanne Frøkjær-Jensen

19. feb.

Hvordan kan jeg tro?
Kim Legarth

26. feb.

Hvorfor og hvordan bede?
Vibeke Hansen Vibe

5. marts
12. marts

ALPHA-kursus
ALPHAkursus
- kristendom for dummies
Forår 2019

Hvorfor og hvordan læse bibelen?
Kim Legarth
Hvordan leder Gud?
Kim Legarth

Lørdag 16. marts kl. 9.00-16.00
Hvem er Helligånden. Hvad gør Helligånden?
Kim Legarth & Erik Holmgaard
19. marts

Hvordan kan jeg stå imod det onde?
Erik Holmgaard

26. marts

Helbreder Gud i dag?
Mette Kirkegaard

2. april

Hvad med Kirken?
Kirsten Münster

9. april

Hvorfor fortælle det til andre?
Og resten af mit liv?
Erik Holmgaard

Gl. Haderslev
Sogn
glha.dk

Haderslev
Domsogn
hado.dk

HVAD er ALPHA-kursus?

HVEM er ALPHA for?

ALPHA er en række samlinger med oplæg, hvor du
kan udforske den kristne tro. ALPHA er et kursus om
den kristne tro. Nogle kalder det for ’konfirmationsundervisning for voksne’. For mange er det blevet en
kæmpe oplevelse.

ALPHA er for alle aldre, ung som gammel – og alle der
imellem! ALPHA-kursus kræver ikke særlige forudsætninger, andet end lyst til at være med. Derfor kalder vi
det ’kristendom for dummies’.
ALPHA er for dig som:
- vil vide mere.
- er kristen eller også er du ikke kristen.
- som bare har lyst til at udforske Kristendommen.
Oplæggene er udformet, så de skaber mulighed for
åben samtale om livets og troens store spørgsmål. Alle
spørgsmål er velkomne!

HVOR og HVORNÅR?
Vi mødes i Sognehuset v. Gl. Haderslev Kirke, Storegade 93, Haderslev tirsdage kl. 18.00-20.30, dog
lørdag den 16. marts kl 9.00-16.00.
NB: Gratis uforpligtende INFO-møde tirsdag 22.
januar. Mød bla. tidligere ALPHA-kursister. Tilmelding
til INFO-møde sker også på www.fofhaderslev.dk
eller erho@km.dk eller 2290 2205. Se særskilt side for
INFO-mødet på www.fofhaderslev.dk.

HVORDAN forløber en ALPHA-kursussamling?
Vi mødes kl. 18.00 i Sognehuset til aftensmad og uformel hygge. Derefter holdes en tale om dagens emne,
som er oplæg til samtale. Samtalen foregår i mindre
grupper, hvor man hver især har mulighed for at komme til orde. Der kræves ingen særlige forudsætninger
for at deltage. Et værtsteam vil gøre alt, hvad de kan,
for at skabe gode rammer omkring aftenen. Alle er
velkomne!

ALPHA-KURSUS 29/1-9/4 – STED OG PRIS
Sognehuset, Storegade 33, tirsdag 18.00-20.30
Start 29.01.2019, 11 gange, 500 kr. kr. inkl. undervisningsmateriale, aftensmad og kaffe – samt frokost
og kaffe lørdag 16/3.

TILMELDING og SPØRGSMÅL
Gerne senest 25. januar til: FOF, Haderslev – www.
fofhaderslev.dk – 2990 6359 – info@fofhaderslev.dk
eller til: sognepræst Erik Holmgaard – erho@km.dk –
2290 2205.
Beslutter du dig senere end 25/1 – så dukker du
bare op tirsdag 29/1.

