
Camilla fra Aalborg fortæller:
“Jeg var selv lige startet i kirken, da Alpha skulle til at starte op, og jeg blev 
inviteret med af en veninde fra kirken. Alpha var med til at give mig en større, 
dybere og personlig relation med Gud og alt hvad han indebærer. Det hang 
særligt sammen med gruppen, jeg var en del af, hvor vi snakkede åbent og ærligt 
sammen om de forskellige temaer, og hvor intet blev anset for rigtigt eller fork-
ert. På den måde var der nysgerrighed mellem os, selvom vi havde forskellige 
baggrunde. Nogle var kristne, mens andre ikke var og andre havde haft en anden 
religion. 

Alpha var også med til at give mig et netværk i kirken, som jeg bl.a. mødtes med 
til gudstjenesterne.”

Hvor og hvornår?
Alpha-kursus foregår i Aalborg Frimenighed, Byplanvej 105, Gug, 9220
Aalborg SØ.
11 torsdage kl. 18.30 – 21.00 og en lørdag kl. 10.00 – 17.00 (se datoer under ‘Pro-
gram for kurset’).
 
Hvordan foregår det?
Vi begynder med aftensmad og uformel hygge. Derefter vises en film med af-
tenens emne, som lægger op til samtale. Samtalen foregår i mindre grupper hvor 
alle har mulighed for at dele tanker og synspunkter. Der kræves ingen særlige 
forudsætninger for at deltage – alle er velkomne uanset baggrund! 

Pris
Det koster ikke noget at være med, men du skal regne med et bidrag til mad pr. 
gang på 30 kr.

Tilmelding
Til Aalborg Frimenigheds præst Bent Houmaa Jørgensen enten på mail:
bhj@aalborgfrimenighed.dk
eller på sms: 23 69 19 36.
Frist for tilmelding er den 8. september 2019.
Spørgsmål kan også rettes til Bent Houmaa Jørgensen.

Alpha
K u r s u s

Aalborg Frimenighed



Alpha-kursus om den kristne tro
I Danmark er mange af os opvokset med salmer i skolen og kirker i landskabet. 
Men når det kommer til spørgsmålet om, hvem den kristne gud er, bliver det 
sværere. Svært at få begyndt – og i det hele taget at se relevansen.

Biblen fortæller, at man kan få en personlig relation til Gud, være som et barn i 
forhold til sin far. Biblen påstår, at dine længsler ikke er tilfældige.
Gør det dig nysgerrig? – Kunne du tænke dig at undersøge det nærmere?

Så er Alpha måske noget for dig.
Alpha er et kursus, hvor vi på en lettilgængelig måde udforsker meningen med 
livet og den kristne tro.
Vi ønsker, at alle skal have mulighed for at komme med deres synspunkter og 
spørgsmål. Sammen undersøger vi og bliver klogere.

Hvad er Alpha-kursus?
Alpha er et kort, intensivt kursus, med en række spændende oplæg, hvor du kan 
udforske den kristne tro på få uger. Alpha-kurset er for mange blevet en kæmpe 
oplevelse. Indtil videre afholdt mere end 50 steder i Danmark – og i mere end 169 
lande.

Kim Bøhmerts nysgerrighed på tro startede som en filosofisk undren, og senere 
ledte den til et personligt møde med Jesus under en gudstjeneste. Kim oplevede 
et konkret slag i maven, så han måtte sætte sig på knæ. “Jeg er ellers aldrig blevet 
slået i gulvet,” fortæller Kim, som har dyrket karate gennem 40 år. Derefter æn-
drede hans liv sig markant. På det tidspunkt var han i gang med Alpha-kurset, og 
det ændrede sig fra spændende, filosofiske diskussioner til at have en helt anden 
betydning for Kim. Nu blev det et sted, hvor han virkelig kunne gå i dybden med 
troen og blive udrustet til også at fortælle andre om Gud.

Program for kurset
19. september
26. september
3. oktober
10. oktober
17. oktober
24. oktober
26. oktober
31. oktober
7. november
14. november
21. november
28. november
*Du kan til enhver tid 
holde op på et Alpha-kursus.

Hvem er Jesus?*
Hvorfor døde Jesus?
Hvordan kan jeg tro?
Hvorfor og hvordan kan jeg bede?
Hvorfor og hvordan skal vi læse Bibelen?
Hvordan leder Gud os?
Alpha-lørdag. Om Helligånden
Hvordan kan jeg modstå det onde?
Hvorfor og hvordan skal jeg fortælle det til andre?
Helbreder Gud i dag?
Hvad med kirken?
Hvordan kan jeg få mest ud af resten af mit liv?**
**Den sidste kursusaften kan du invitere venner, familie, kolle-
gaer m.fl. Alle som kunne være interesseret i næste Alpha-kur-
sus.

“Jeg er ellers aldrig blevet
slået i gulvet,”

fortæller Kim Bøhmert


