När livet vänder
Torsdag den 6 september kl 18.45
i Kornhillskyrkans café

Välkommen till en intressant kväll där halmstadsbor berättar om hur deras liv tagit en ny vändning. Du erbjuds också musikunderhållning, och
en god internationell buffé med mat från tre kulturer. Dessutom får du
information om Alphakursen som börjar den 20/9. Denna kurs har redan haft över 24 miljoner deltagare, varav över 100.000 svenskar.
Du kan läsa mer om kursen på www.kornhill.se !
Pris 40:- (inklusive mat) Anmälan senast 3/9

Ålderstigen 7
302 59 HALMSTAD
Tel 035-144180
www.kornhill.se
E-post:info@kornhill.se

ALPHA
Alpha är kort och gott en grundkurs i kristen tro. Över 22 miljoner människor (varav ca 100.000
svenskar) i över 170 länder har redan gått Alpha, och nu har du chansen. Alpha är för alla som vill
utforska livsfrågorna – det finns alltså inga som helst krav vare sig att man måste ha en massa förkunskaper eller att man måste tro på ett visst sätt. Nix du är välkommen som du är! Och har du redan en tro, så är du såklart också välkommen, kursen har inneburit att många fått en chans att fördjupa sin tro. En alphakväll innehåller dessa tre ingredienser:

Torsdagar kl 18.45
Kornhillskyrkans café
PROGRAM
6 sep
1 20 sep
2 27 sep
3
4 okt
4 11 okt
5
18 okt
19-21 okt
19 okt
20 okt

6
7
8
9
10

21 okt
1 nov
8 nov
15 nov
22 nov
29 nov

När livet vänder - Prova på alphakväll
Den kristna tron - tråkig, osann, irrelevant?
Vem är Jesus?
Varför dog Jesus?
Varför skall jag be, och hur?
Varför skall jag läsa Bibeln och hur?
Alphahelg
Vem är, och vad gör den Helige Ande?
Hur kan jag bli fylld av Anden?
Alphafest
Hur kan jag stå emot det onda?
Hur kan jag vara säker på min tro?
Hur leder Gud oss?
Helar Gud idag?
Varför skall jag berätta om min tro för andra?
Vad skall man ha kyrkan till?

Kurskostnad (inkl. mat och material) 300:- Föranmälan krävs.
Kursansvarig: Hans Lundaahl Tel 0709-415541
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