Vi er en dynamisk frikirke i Esbjerg og Varde.
Gennem troen på Jesus Kristus har vi oplevet
at have fællesskab med Gud, der gennem
sin søn fuldt ud har accepteret enhver,
der tager imod hans frelsesplan.
Alle mennesker er værdifulde for Gud,
som ønsker at have fællesskab
med hvert eneste menneske.
Vi ser os selv, som han ser os.
Skabt til at leve i den frihed, han
har givet os og til at elske livet,
hvor Gud beriger vores hverdag og liv.
Vi ønsker at være en kirke, der skaber tro
og giver håb for alle generationer.
Et sted, hvor mennesker vokser op i et
sundt fællesskab gennem en ægte relation
med en levende og nærværende Gud.
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DEL

1

Velkommen til kursus i tro og kristenliv. Vi tror, at disse
lektioner vil blive til stor opmuntring og inspiration for dig.
At være kristen er en livsstil. Det handler ikke om religion
men om relation. Derfor ønsker vi sammen med dig, at
dele troen og livet med Gud gennem disse fem lektioner.

1 LEKTION

Guds formål for dit liv - hvem er Gud,
og hvem er du i hans øjne?

2 LEKTION

Arven fra Gud til dig
- hvad det vil sige at være en kristen.

LIVSSTILSKURSUS I TRO OG KRISTENLIV

kirkecenter.nu

LIVSSTILSKURSUS I TRO OG KRISTENLIV

Hver aften er der også mulighed for at stille spørgsmål og
få svar, ligesom vi nyder fællesskab, kaffe, te og brød.

3 LEKTION

Tid og sted: Der dannes hold, når der er tilstrækkeligt
antal tilmeldinger. Tid og sted bliver tilpasset de tilmeldte.

4 LEKTION

Kursusmateriale og pris: Kurset er delvist sponsoreret
af kirken, så det er gratis at deltage.
Kursusmaterialet for ét kursus (5 aftener) koster dog
kr. 80.- som betales ved tilmelding.

Helligåndens liv og bevægelse.
Formålet og kraften i bøn
- hvordan jeg kan bede.

5 LEKTION

Bibelen, Guds ord og ledetråd for dig
- hvordan jeg kan læse i bibelen.

tillæg

Barnevelsignelse og dåb.
Gode vaner at tilegne sig.
“Jeg vil bekende” / “På grund af Jesu blod”

Vi forventer, at du har mulighed for at deltage på alle
lektioner, så du får det bedst mulige udbytte af kurset.
Alle interesserede er velkomne til at deltage.
Tilmelding og kontaktperson:
Frank Ahlmann - mobil: 24 80 63 73,
email: fa@kirkecenter.nu

