
	

Kursstart: 24.jan kl.19.00 
Sted: Misjonssalen på Heimdal  
Mer info: www.credofrikirke.no 

Ta kontakt: 48 09 59 29 
 

 

 

Hvordan kan jeg 

TRO? 

EN GLIMRENDE MULIGHET TIL Å UTFORSKE LIVETS SMÅ OG STORE SPØRSMÅL! 

Har livet noen 
MENING? 



Hvem er Alpha for        
 

v For alle som er litt nysgjerrige.  
v For alle som ønsker å finne svar på livsviktige spørsmål.  
v For alle som vil vite mer om den kristne tro.  
v For alle som ønsker å bli kjent med nye mennesker.			

Hvordan er en alphakveld  
19.00 Måltid, varmt eller kaldt  
19.40 Åpning av kvelden 
20.00 Kveldens tema  
20.45 Pause  
20.55 Samtale i grupper  
21.45 Felles avslutning  

 

 

Hvilke tema   
Januar 
Ons 24. Hvem er Jesus?  
Ons 31. Hvorfor døde Jesus?		
	
Februar		
Ons 7. Hvordan kan jeg tro?  
Ons 14. Hvorfor og hvordan be?  
Ons 28. Hvorfor og hvordan lese 
Bibelen?  

Mars 

Ons 7. Hvordan leder Gud?  
 

9-11. ALPHAWEEKEND  
Hvem er Den Hellige Ånd?  

Hva gjør Den Hellige Ånd? 
Hvordan bli fylt av Den Hellige 
Ånd? Hvordan gjøre det beste 
ut av resten av livet?  

 
Ons 14. Hvordan stå imot det 
onde?  
Ons 21. Hvordan fortelle 
andre?	 
 
April	
Ons 4. Helbreder Gud i dag? 
Ons 11.Hva med 
menigheten?  
Ons 25. Alphamiddag 



	

Hva betyr ALPHA  

Alle som er interessert i å finne ut 
mer om den kristne tro. Folk i alle 
aldre er velkommen.  

Læring og latter. Det er mulig å 
lære om den kristne tro i en 
avslappet atmosfære.  

Pizza og pasta. Hver kveld starter 
med et måltid. Varm mat eller kveldsmat. Gode muligheter til å bli 
kjent.  

Hjelpe hverandre. Gjennom samtaler og diskusjoner i små 
grupper kan vi være til hjelp for hverandre.  

Alt er lov til å spørre om. Alpha er en plass der ingen spørsmål er 
for lette eller for dumme til å ta opp.  
	

Hva er ALPHA   

v Alpha er en glimrende mulighet til å utforske meningen med 
livet i løpet av 10 kvelder og en weekend. Kurset går på 
onsdager. 

v Alpha er en enkel, saklig og humoristisk innføring i noen av de 
mest sentrale spørsmål i den 
kristne tro.  

v Kurset passer for alle og krever 
ingen forkunnskaper.  

v Midtveis i kurset legges 
undervisningen til en 
Alphaweekend på 
Hållandsgården, like ved Åre i 
Sverige. 

v Kurset avsluttes med festmiddag.  



  Sted   
Alle kurskveldene er i Misjonssalen på 
Heimdal,Ole L. Kolstads veg 2, rett overfor 
Bunnpris. Se kartskisse på vår hjemmeside: 
www.credofrikirke.no 

 

 Påmelding  
Påmelding til credo@frikirken.no eller på egen liste i Credo 
Frikirke. Påmeldingsfrist: 21.1.19 
Spørsmål kan rettes til pastor Bjørn Jellestad 48 09 59 29 
 

 Alphaweekend  
Midtveis i kurset forflytter vi oss til  
Hållandsgården i Åre. Dette er et trivelig  
leirsted, med en hyggelig atmosfære.  
Her får vi sjansen til å bli bedre kjent i  
gruppene, men også med de andre på kurset. Vi 
kan love deg at dette kan bli en  
opplevelse for livet. Nærmere detaljer om  
denne helgen kommer tidlig i kurset.  
Sett av denne helgen allerede nå,  
9.-11.mars 2018 

 Priser  
Selve kurset er gratis, men du betaler 
for måltidene. Voksen kr 350. Student 
eller annet kr 250.  Weekenden kommer 
i tillegg ca 1300 SEK for billigste 
boalternativ.   
 
Ikke la prisen hindre deg, vi gir gode rabatter ved behov. 


