TERVETULOA
ALFA-KURSSILLE

Alfa on mahdollisuus tutustua kristinuskoon. Siellä on
lupa kysellä, kyseenalaistaa
ja etsiä ilman löytämisen tai
yksimielisyyden pakkoa.
Alfa-kokoontuminen alkaa
iltapalalla. Pienen musiikkihetken jälkeen vierailija
alustaa illan aiheesta. Aiheita ovat mm.
· Kristinusko – tylsää, valhetta, merkityksetöntä?
· Miksi Jeesus kuoli?
· Miten voin vastustaa pahaa?
· Kuka on Pyhä Henki?

Alfan ovet ovat avoinna
kaikille, olet sitten uskonasioista ihan pihalla tai uskon
konkari. Alfa-kurssi on erityisen sopiva
·
·
·
·

uteliaille
epäileville
etsijöille
niille jotka haluavat tutustua paremmin kristinuskoon
· yhteisöllisyyttä kaipaaville

Alfaan on tervetullut kuka
tahansa Rauman seudulla
asuva.
Kurssin järjestää Rauman
ev.lut. seurakunta.

Tämän jälkeen päästään
keskustelemaan pikkuryhmissä.

Alustajina on sekä Rauman
seurakunnan pappeja että
vierailijoita muualta.

Kurssi on ilmainen. Viikonlopun ruokailujen hinta
on n. 30 €.

Kurssin vetäjänä toimivat
Sinikka Ahorinta ja Ulla Siivonen yhdessä alfatiimin
kanssa.

Kurssi-iltoina iltapalasta ja
kahvista saa halutessaan
maksaa vapaavalintaisen
summan.

Alfa-kurssi
keväällä 2018
Nuortentalolla,
Hallikatu 12,
keskiviikkoiltoina
klo 18–21:
24.1.
31.1.
7.2.
14.2.
talvilomaviikko,
ei kokoontumista
28.2.
7.3.
14.3.
21.3.
28.3.
4.4.
lisäksi vietetään
viikonloppu 24.–25.3.
Meriristissä.
Päätösjuhla on
keskiviikkona 4.4.
Nuortentalolla.

Palautetta kursseilta:
Ø Kattava kertaus kristinopin
perusteisiin ja omia ajatuksia avartavat keskustelut!
Ø Sain vahvistusta uskooni ja
vastauksia kysymyksiini.
Ø Muualla ei ole saanut jakaa
ajatuksia samalla tavalla vapautuneesti.
Ø Aina on saanut lähteä, koskaan ei ole pitänyt lähteä tapaamisiin.
Ø Erittäin antoisa ja mielenkiintoinen kurssi. Hoitava!
Ø Ryhmässä oli avoin tunnelma.
Ø Sain rohkeutta kurssista.
Ø Ensin vähän jännitin tuloani,
mutta pian huomasin sen
yhteyden, mikä siellä oli. Oikein odotin keskiviikkoiltaa!
Ø Sai tuntea kuuluvansa ryhmään.

Tällä hetkellä Alfa pyörii monissa eri kirkkokunnissa eri puolilla maailmaa. Kurssin on käynyt jo yli 15 miljoonaa ihmistä.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Kurssille otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys Sinikkaan tai Ullaan.
Heille voit myös ilmoittautua 1. marraskuuta 2017 alkaen.

Sinikka Ahorinta
040 706 0872
sinikka_ahorinta@hotmail.com
Ulla Siivonen
040 771 0096
ullam.siivonen@gmail.com

