
Velkommen til 

Alpha-kurs 
i Grimstad 

 
 
 
 
 

 
September -  2021 

Oppstart tirsdag 14.september i  

 

 



Hva er et alpha-kurs? 
 

Ønsker du å vite mer om hva den kristne tro går ut på? Da er dette en 

mulighet for deg. Alphakurs er et innføringskurs i kristen tro – eller 

trosopplæring for voksne, om du vil. 

Alphakurs holdes over hele verden og  følger samme lest alle 

steder: Vi samles over 10 kvelder til undervisning, 

måltidsfellesskap (kveldsmat) og samtalegrupper.  

 

I tillegg arrangerer vi en Alpha-helg der vi vil skal gå gjennom 

flere temaer. Her vil det også bli servert middag. 

Tilbudet gjelder for alle som ønsker å delta, og er åpent for alle 

uansett tro eller ikke tro. De beste kursene får man ofte når 

mennesker med ulik bakgrunn deltar – så bli gjerne med!       

 

Kurskveldene blir i Grimstad Misjonskirke i Grooseveien 36.  

Det vil bli 10 samlinger på tirsdagskvelder fra 14.september - 

30.november. Tidsramme hver kveld er fra kl. 19.30-21.30. 

Alpha-helg arrangeres 22-23 oktober 2021. (fredag kveld + 

lørdag fra 10-16.) 

 

Se neste side for kursoversikt med alle datoer  -> 

 
 

 



Oversikt over samlingene og temaer – høsten 2021: 
 

 

Samling nr. Ukenr. Dato Tema nr. Tematittel 

1 37 14.09.2021 1 Hvem er Jesus? 

2 38 21.09.2021 2 Hvorfor døde Jesus? 

3 39 28.09.2021 3 Hvordan kan jeg tro? 

 40 -------- ------ HØSTFERIE 

4 41 12.10.2021 4 Hvorfor og hvordan kan jeg be? 

5 42 19.10.2021 5 Hvorfor og hvordan kan jeg lese Bibelen? 

Weekend: 42 
22.10.2021 

23.10.2021 
7, 8, 9, 10 

Alpha-weekend 

1. Hvem er Den Hellige Ånd? 

2. Hva gjør Den Hellige Ånd? 

3. Hvordan kan jeg bli fylt av Ånden? 

4. Hvordan kan jeg gjøre det beste ut av resten 
av mitt liv? 

6 44 02.11.2021 6 Hvordan leder Gud oss? 

7 45 09.11.2021 11 Hvordan kan jeg stå imot det onde? 

8 46 16.11.2021 12 Hvorfor og hvordan fortelle det til andre? 

9 47 23.11.2021 13 Helbreder Gud i dag? 

10 48 30.11.2021 14 Hvilken betydning har kirken 



Påmelding: 
Påmelding på hjemmesiden: 
grimstadmisjonskirke.no/delta/alpha 
 
Spørsmål kan rettes til: alpha@grimstadmisjonskirke.no   

Frist for påmelding: fredag 10. september. 

Kurset gjennomføres fysisk i misjonskirken, men det er også mulig 
å melde interesse for digitalt kurs når man melder seg på om det 
er å foretrekke! Ved nok interessenter vil vi tilby begge deler! 

 

 

Pris: 
- 300 kroner for hele kurset. Dekker kveldsmat hver kurskveld + 

materiell. (200 kroner for studenter) 

- (Alpha-helg kommer utenom: kr 100) 

 

 

Har du spørsmål? 

Ring en av oss i alphakomiteen: 
 
 

 

Geir Arne 
Hommefoss 

- 930 01 960 

 

Haakon Sundbø 

 

- 992 99 520 
 

 

https://grimstadmisjonskirke.sharepoint.com/sites/Administrasjon/Delte%20dokumenter/Arrangementer/Alpha/2019/grimstadmisjonskirke.no/delta/alpha
mailto:alpha@grimstadmisjonskirke.no

