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Finns det något mer? Utforska livets mening

Det är utgångpunktennkten för vår alphakurs 
som startar nu i september. Emelie Johansson 
är en av deltagarna som gick alphakurs i 
våras här i Tärnsjö. Emelie är 28 år och snart 
tvåbarnsmamma. Hon är gift med Janne. Hon 
är uppvuxen och numera bosatt i Tärnsjö. I 
framtiden så har hon planer på att börja studera 
inom barn och fritid. 

Varför gå alphakurs?
Jag ville lära mig mer om kristen tro och diskutera 
existentiella frågor. Det var intressant att få 
ifrågasätta sin egna fördomar om kristen tro... 
Och att ge sig själv tid för goda samtal i en miljö 
som är avslappnad. Det man pratar om i gruppen 
stannar där och det kändes tryggt.

Hade du någon nytta av att gå alphakursen?
Det som var bra med kursen var att få mer 
kunskap om Gud, Jesus och den helige Ande och 
vad den kristna tron egentligen handlar om. Det 
var mycket jag inte hade en aning om tidigare. 
Kursen öppnade upp för många goda samtal om 
livsfrågor och det var intressant att få lyssna 
till olika livsberättelser. Det var så många glada 
skratt. Vi hade så roligt tillsammans! Det gav så 
mycket och vi hade så bra gemenskap i gruppen. 
Det var verkligen ett gott avbrott i vardagen.

Kan du ge något exempel på något som du inte 
visste innan?

jag aldrig hört talas om, t ex att Gud faktiskt vill 
hela människor och att man kan få förbön med 
handpåläggning. Det kanske låter lite förvirrande, 
men jag har kommit fram till att man kan inte läsa 
sig till kristen tro utan det handlar om någonting 
annat...

Brukar du gå i kyrkan?
Nej. Jag har ännu inte fattat något beslut om att 
bli kristen, men det har öppnat för nya tankebanor. 

i samhället för att söka hjälp inom nyandligheten 
än att vända sig till kyrkan för att få hjälp, tröst, 
samtal och förbön.

Rekommenderar du att gå alphakurs?
Ja, absolut! Jag är väldigt glad och tacksam att jag 

av mitt liv. Jag uppskattar verkligen alla deltagares 
möjlighet att få brottas med frågorna på sina egna 
unika sätt. Det var god mat också!

Fem snabba val för Emelie
Mc Donald’s eller Kinamat

Sommar eller Vinter 
fastän egentligen gillar jag mer vår och höst

Bok eller TV

Fleecekläder eller Klänning 

Spara eller Slösa 
jobbar på spara 

Fakta om Alphakurs
I Sverige räknar man med att 60-70 000 gått 
alphakurs i något av de stora kristna samfunden. 
För att få kallas för alphakurs måste man följa 
upplägget för alpha med mat, föredrag och 
samtal. Alpha är en grundkurs i kristen tro. 

Alla är välkomna att vara med på Alphakurs.
Lära med ett leende!
Prestationsfri gemenskap och pasta. Vi börjar 
varje gång med att äta mat tillsammans, men det 
är inte alltid pasta!
Hjälpa varandra genom samtalen i gruppen.
Allt får frågas. Ingen fråga är fel!

Vill du gå alphakurs i höst? Vi startar direkt 
nu i september i Missionskyrkan, ring Ingalill 
Norgren tel 50041 eller Eva Leonardsson tel 
41110.


