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Därför är det är det något för oss alla i Lötenkyrkanoch för dig!
Har du frågor om den kristna tro vi lever i? Du kanske känner att den kristna tron mist sin
glans och funderar varför det inte blev mer? Upplever du att det kristna livet rullar på i
vardagslunk sedan många år? Eller är nyfiken på hur din kristna tro kan utvecklas och bli
mer jordnära och praktisk?
I en Alphakurs kan vi komma med våra olika utgångspunkter, lyssna på ett innehållsrikt och
på olika sätt tankeväckande föredrag, fika tillsammans och samtala om de frågor som
föredraget väckte, eller andra frågor och dela tankar om tron och livet.
Vi tror att församlingsAlpha är ett gott sätt att rusta oss som redan finns i Lötenkyrkan i
kunskap och fördjupning i kristen tro. Ett bra sätt att rusta oss att bättre kunna dela tron
med andra. församlingsAlpha är också en möjlighet inbjuda andra i vår stad och vårt område
som är intresserade av kristen tro att ansluta och se mer av kyrkan och få veta mer om tron.
Genom församlingsAlphas samtal, får vi en möjlighet att dela med tron och livet med
varandra och bygga gemenskap. I samarbetskyrkan (Svk-EFS) i Örebro –Sörbykyrkan –
testade man församlingsAlpha . Se och hör gärna deras erfarenheter på
http://efsplay.nu/forsamlingsalpha
Kort sagt tror, ber och hoppas vi att FörsamlingsAlpha kan få ge god frukt på flera sätt för
Lötenkyrkan.

Kanske har du invändningar som …
”Men det handlar om trons grunder och inget för mig som gamma rutinerad
kristen”
När jag tittat på kursmaterialet får jag, som till yrket är teolog nya infallsvinklar och
kunskaper. Det är ett material och teman som passar både för rutinerade kristna och för
nybörjare.
Tomas N lektor i systematisk teologi Johannelunds teologiska högskola
”Jag tycker att det är jobbigt med samtal vid kyrkkaffet.”
Du måste inte vara med i samtalet vid kyrkkaffet. Det kommer varje söndag med
församlingsAlpha att finnas bord där man bara fikar om man vill. Samtalen tror vi kommer
att vara bra och givande för de flesta, även för den som känner en tröskel inför att ge sig in i
ett samtal. Självklart kan man välja att mest sitta och lyssna i samtalet – inte säga så mycket.
Givetvis finns fler möjliga invändningar, men ge Alpha en chans! Det är ett sätt för oss att bli
rustade som församling och rusta vår gemenskap.
Hjälpa till!
Vi kommer att behöva en del som hjälper till i arbetet med församlingsAlpha i Lötenkyrkan.
Gruppledare, olika praktiska funktioner, information mm kommer att behövas!
Vill du vara med och göra något? Anmäl dig till Margareta Westin Olsson 081/430 37 88 eller
margareta.westin.olsson@svenskakyrkan.se så snart som möjligt!
Om några veckor får du mer information – då också hem som brev.

