
Alphakurs 

på Oppsal 

 

 Mars - Juni 2021 

Alle som er interesserte i å fin-

ne ut mere om den kristne tro.  

For folk i alle aldre. 

Læring og latter. Lær om den 

kristne tro i en avslappet atmo-

sfære! 

Pizza & Pasta. Hver kurskveld 

starter vanligvis med et måltid, 

fellesskap og litt humor… 

Hjelpe hverandre. Samtaler og 

diskusjoner i små grupper. 

Alt du lurer på som du ikke har 

turt å spørre noen om... 

 

Livet stiller oss overfor mange vans-

kelige spørsmål; meningen med det 

hele, Guds eksistens, om døden, 

hvem er Jesus. Mange velger å leve 

med sine spørsmål, andre søker et-

ter svar… 

 

På Alphakurs setter vi en 

trygg ramme for å kunne 

snakke om disse tingene! 

Sted: 
Vi møtes digitalt, men håper å kunne 

samles fysisk etter hvert i Oppsal 

kirke. Om weekend; se info under. 

 

Tider, kurskvelder: 
10 torsdager fra 4. mars kl 1900 til 

2030 evt 2130 med foredrag og 

samtale. 

 

Weekend: 
23-25. april, Solbukta leirsted ved 

Fredrikstad. Avreise fredag 

ettermiddag. Hjemreise søndag etter 

lunch. Fullpensjon, enkel standard. 

Transport kan ordnes. Hvis dette ikke 

er forenlig med smittevern i april, 

avholdes samlingen på Oppsal. 

 

Priser: (Tilskudd gis etter avtale) 

Kursavgift   kr   300 

Weekend (evt) opph./reise  kr 1500 

 

Info og påmelding: 
Kåre Skråmestø 

mobil: 92426917 

mail: ks638@kirken.no 

For deltakelse kreves pc/nettbrett, 

internett og epost-adresse (som må 

oppgis ved påmelding til kurset). 

 

Er Bibelen sann? 

Er kristendommen relevant? 

Hvem er Je
sus? 

Hva med all lidelsen i verden? 

Lurer du på noe av dette, 
eller har andre spørsmål?  
 
Eller vil du bli kjent med 
Oppsal menighet? 

Hvorfor gå i kirken? 



Kursprogram og temaer 
 

Torsdag 04.03: ”AlphaVelkomst”. IntroVideo mm 

Torsdag 11.03: ’Hvem er Jesus?’ 

Torsdag 18.03: ’Hvorfor døde Jesus?’ 

Torsdag 25.03: ’Hvordan kan vi tro?’ 

Torsdag 08.04: ’Hvorfor/hvordan skal jeg be?’ 

Torsdag 15.04: ’Hvorfor/hvordan lese i Bibelen?’ 

Fredag-søndag 23.-25.04: ’Om Den Hellige Ånd ’ 

  -   Hvem er Den Hellige Ånd 

  -   Hva gjør Den Hellige Ånd 

  -   Hvordan kan jeg bli fylt av Den hellige Ånd 

  -   Hvordan gjøre det beste ut av resten av livet 
 

Torsdag 29.04: ’Hvordan leder Gud oss?’ 

Torsdag 06.05: ’Hvordan stå imot det onde?’ 

Torsdag 20.05: ’Hvorfor/hvordan fortelle andre?’ 

Torsdag 27.05: ’Helbreder Gud i dag?’ 

Torsdag 03.06: ’Hvilken betydn. har menigheten?’ 

 

    Kurset er bygd opp slik 

 
Alle som vil se litt på dette er 

velkomne til 

”AlphaVelkomst” 04.03.2021 kl 19. 

Da får du litt info 

og blir litt kjent med de som skal 

holde kurset. 

 

 Torsdagen etter starter det opp! 

 

De tre første gangene kan man  

 prøve hva dette er, før man endelig 

 bestemmer seg for å fullføre kurset 

eller ”hoppe av”. Midt i kurset blir 

det en weekendsamling  

som alle kursdeltakere er med på. 

 
 Programmet for en vanlig 

kurskveld er satt opp på 

motstående side 

 

Ved  digitalt møte; Tenn gjerne et lys, ta en tekopp 

og kanskje noe å bite i , og sett deg godt til rette . 

 

Vi tar smittevern på alvor og vil avholde kurset i 

hht de regler som gjelder til enhver tid. 

Vi begynner kurset  digitalt , men håper å kunne 

møtes fysisk senere på våren. 

 

En typisk kurskveld: 
 

Ved digitale samlinger: 

Kl 19:00: 

Velkommen, forsøk på  smalltalk, intro til 

kveldens tema. 

 

Kl 19:10: 

Foredrag eller video med kveldens tema 

Kl 19:45: 

Samtaler i mindre grupper 

 

Kl 20:20—20:30 

Avslutning; musikk, lys, stillhet 

 

 

Ved fysiske samlinger: 

Kl 19:00: 

Velkommen, et hyggelig måltid, intro til tema 

 

Kl 19:45: 

Foredrag over kveldens tema 

Kl 20:30: 

Samtaler i mindre grupper 

 

Kl 21:15—21:30 

Avslutning; musikk, lys, stillhet  


