
UPPTÄCK!TRON
genom fyra olika spår

Varje torsdag under hösten
i Ljusgården.

Start:   15 september med en ”prova-på-gång”

Slut:   8 december med en gemensam avslutningsfest

Kostnad:  Mat betalas till självkostnadspris

Frågor:  Alpha 
  Linda Sjöberg linda.sjoberg1@gmail.com   
  mobil 073-530 00 18

  Al Massira 
  Anders Sundström     
  anders.sundstrom@fi ladelfi aorebro.se    
  mobil 0705-75 36 96

  Grubbel-i-grupp 
  Stefan Larsson eu_rytm@hotmail.com    
  mobil 070-422 97 99
 
  Bibelstudium 
  Isac Kasiga
  isaemolo@hotmail.com, 0763 207 182

Anmälan: Anmälan till alla spåren sker till     
  anders.sundstrom@fi ladelfi aorebro.se eller
  mobil 0705-75 36 96

Mer info?  Läs mer på www.fi ladelfi aorebro.se

Varmt välkommen till Filadelfi akyrkan!



Under flera år har vi ha! vår Alphakurs på torsda-
gar i Filadelfiakyrkan. Nu vill vi bredda de"a till a" 
innehålla flera olika spår. Vi vill därför inbjuda dig 
som vill vandra på vägen som gör a" den tro du har 
växer och blir tydligare. 

UPPLÄGG#PÅ#EN#KVÄLL$#
18.30  Vi äter tillsammans. 
19.15  Föredrag i våra olika grupper.  
20.00  Fika och samtal i grupperna.
21.00  Slut

ALPHA
Varför finns jag? Vem är Jesus? Varför ska jag be och hur? Helar Gud idag? 
I Alphakursen tar vi upp dessa och andra frågor som en praktisk introduk-
tion till den kristna tron. Här får deltagarna hjälp a! utforska meningen 
med livet och se om kristen tro kan vara relevant for oss idag. Alpha vänder 
sig också till dig som nyligen blivit kristen och vill veta mer om vad det 
innebär a! leva med en tro. Ta gärna med dig en vän som du tror skulle vilja 
veta mera om kristen tro.

AL MASSIRA
E! ny! spännande material som i filmer visar den kristna tron i sin ur-
sprungliga miljö i mellanöstern. Al Massira är en vandring där vi genom 
bibelns berä!elser upptäcker Messias sanna identitet. Filmerna är gjorda 
på arabiska men finns också på engelsk text. Al Massira vänder sig i första 
hand till dig som är nysvensk och som har bakgrund i den arbisktalande 
delen av världen. Snart kommer andra språk såsom exempelvis persiska a! 
vara tillgängliga. 

GRUBBEL-I-GRUPP
Kan man tvivla och tro? Varför är bibeln sann? Hur kan Gud vara god när 
världen har så mycket ondska? Borde alla kristna tala i tungor?

Vi samtalar om frågor som många bär på men kanske inte så o"a pratar om. 
De!a är för dig som varit troende under en längre tid men stö! på saker i 
tron som du vill fördjupa dig i. Här får du gärna ta med dina egna frågor och 
funderingar.

BIBELSTUDIUM
”Om ni förblir i mi! ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära kän-
na sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (Joh 8:31, 32)

Vi studerar Bibeln individuellt och tillsammans e"er en strukturerad metod. 
Alla är välkomna oavse! förkunskaper.

Välkommen på en ”prova-på-gång”
15 september 18.30

Pastor Anders Sundström och spårledarna 
introducerar de olika spåren. Vi äter tillsammans.


