
För dig som vill sjunga gospel  
och är nyfiken på kristen tro

Välkommen  
till Gospelalpha 
på Kungsporten

Alla människor har frågor om livet. Gospel
alpha ger dig en möjlighet att få ställa just 
dina frågor och samtidigt sjunga gospel i kör.

Alphakursen ryggar inte för livets stora frågor och 
gospelmusiken är en livsstil som fötts i ett behov  
av Guds räddning. Gospeln är grundad i glädje 
och hopp, genom svårigheter. Alla har något att 
ge och tillsammans får vi ge oss ut på en resa 
under våren, där vi får balansera mellan tro och 
tvivel. Precis som i gospelmusiken – vi blundar inte 
för utmaningarna i livet, men får landa i glädje,  
hopp och frihet.

VAD ÄR GOSPELALPHA?
Alphakursen är till för dig som vill fundera och  
reflektera kring livet och dess mening. Det är en 
plats där du får komma och koppla av, äta gott, 
lyssna på en föreläsning via film, dela dina tankar 
med andra och dessutom sjunga gospel i kör.
Alphakursen är till för alla och speciellt anpassad 
för dig som inte är en van kyrkobesökare.  

VARFÖR GOSPELKÖR?
Att sjunga i kör är något vi gör tillsammans och 
gemenskapen i kören är bärande. Körsång är en 
motvikt till individualism och ensamhet – alla i kören 
är lika viktiga och alla kan vara med och sjunga.  
Att sjunga i kör är också en form av friskvård.

kungsporten.com/alpha



Gillar du att 
sjunga i kör?
Nyfiken på  
kristen tro?

HUR SER EN KVÄLL MED GOSPELALPHA UT?
En Alphakväll består av tre delar. Varje träff inleds 
med en måltid. Samtidigt tittar vi på ett föredrag 
via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. 
Därefter är det körövning då vi sjunger gospelsånger 
vars låttexter är kopplade till kvällens tema.  
Slutligen är det dags för kaffe/te och samtal i mindre 
grupper där vi pratar om kvällens föredrag och 
låttexternas innehåll – varje deltagare kan, får och 
bör ställa sina frågor och bidra med sina åsikter. 

Program
18.30 Måltid och föreläsning via film
19.15 Körövning
20.15 Kaffe/te och samtal i grupper om  
 kvällens tema och låttexter. 
21.15 Kursen slutar på utsatt tid.

HUR ÄR ALPHAKURSEN UPPLAGD?
Alphakursen är torsdagar kl. 18.30-21.15 och pågår 
från den 6 februari till den 14 maj 2020. Varje gång 
tar vi upp en ny aspekt av den kristna tron.  
Exempel på ämnen är: Vem är Jesus?, Hur ska jag 
kunna tro? och Vad ska jag med kyrkan till?

Den sista helgen i mars har vi en körhelg då vi  
blandar körsång och föredrag med samtal och 
god mat. Alphakursen avslutas med en gospelfest 
då vi bland annat sjunger de sånger vi övat in 
under våren. 

NÄR BÖRJAR GOSPELALPHA?
Den 6 februari kl.18.30 inbjuds du till en prova-på-
kväll och därefter bestämmer du dig för om du vill 
fortsätta kursen.

Mer information, kursavgift  
och anmälan finns på  
www.kungsporten.com/alpha

Kungsängsvägen 25
561 51 Huskvarna 
036-38 97 80
alpha@kungsporten.com


