Centrumkyrkan finns på Prästgatan 6 i Kungsör.
Välkommen att möta oss och dela gemenskapen i
Centrumkyrkan på olika sätt.
Alphakursen är en mycket bra introduktion till den
kristna trons grunder, och här lär du samtidigt känna
många andra som finns i vår gemenskap.

Välkommen till
Alphakurs i Kungsör
Här kan Du få delta
med eller utan
förkunskaper…
Hösten 2020

Gudstjänst Söndagar 11.00, barn & ungdomsverksamhet
och social verksamhet, dagträffar, studiegrupper m.m.
Fråga oss för dagar och tider. Eller titta in på hemsidan:

www.centrumkyrkankungsor.se

Alphakurs i Kungsör hösten 2020
Start: Torsdag 24 september 18.30
Kostnad: Kurs & kursbok är gratis, men vi önskar en
avgift för maten på 300 kr. Meddela ev. matallergi.
Kontakt/anmälan i Kungsör för Alphakurs:
Pastor BG Backman, 076-024 57 39
info@centrumkyrkankungsor.se
I samarbete med studieförbundet Bilda

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer

Centrumkyrkan i Kungsör presenterar stolt Alphakursen 2020
i samarbete med studieförbundet Bilda.

Vi håller avstånd & visar hänsyn!

Så här ser våra Alphakvällar ut:
18.30

Maten serveras, vi äter tillsammans

19.00

Välkommen, info & sång/musik

19.15

Föredrag, genomgång av ett ämne

19.45

Samtal, frågor, dialog – respons.

20.30

Återsamling & avslutning

20.45

Kvällen slut

Datum och ämnen:
Torsdag 24 september 18.30
Finns det mer att upptäcka i livet?
Torsdag 1 oktober 18.30
Vem är Jesus?
Torsdag 8 oktober 18.30
Varför dog Jesus?
Torsdag 15 oktober 18.30
Hur ska jag kunna tro?
Torsdag 22 oktober 18.30
Hur och varför ska jag be?

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer

Torsdag 29 oktober 18.30
Hur och varför ska jag läsa Bibeln?
Torsdag 5 november 18.30
Hur leder Gud oss?
Lördag 7 nov
Heldag i Centrumkyrkan eller lägergård
Vem är den Helige Ande?
Vad gör den Helige Ande?
Hur kan jag bli fylld av den Helige Ande?
Hur kan jag göra det bästa
med resten av mitt liv?

Torsdag 12 november 18.30
Hur kan jag motstå det onda?
Torsdag 19 november 18.30
Hur och varför ska jag berätta om min tro?
Torsdag 26 november 18.30
Helar Gud idag?
Torsdag 3 december 18.30
Vad ska jag med kyrkan till?
Kursen avslutas med Nattvard

Vi håller avstånd & visar hänsyn!

