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Studievägledning för Alphakursen

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att göra en översyn av Alphakursens material i syfte att ta fram en studievägledning till hjälp för församlingar i
Svenska kyrkan som önskar använda Alphakursen för undervisning av vuxna.

Motivering
Alphakursen är en dialogorienterad introduktionskurs i kristen tro som tagits fram av
den anglikanska församlingen Holy Trinity Brompton i London under det tidiga 1980talet och idag finns i de flesta större kristna kyrkor. Ca 24 miljoner människor i över
100 länder har genomgått kursen (enligt www.alpha.org den 24 mars 2015, se också
Dagen den 22 februari 2018), varav ca 100 000 i Sverige från starten 1996 t.o.m. 2012
(Dagen den 7 september 2012).
I Svenska kyrkan har bl.a. Kummelby församling i Sollentuna och Luleå domkyrkoförsamling arbetat med Alphakursen (se länkar nedan). I Kummelby hade 2016
antalet gudstjänstdeltagare fyrdubblats under den tid som Alphakursen hade använts
(Dagen den 11 mars 2016).
Alphakursen är uppbyggd av en serie föredrag som täcker grundläggande delar av
den kristna tron. Varje kurstillfälle börjar med en lätt måltid, sedan följer ett föredrag
som kretsar kring ett grundtema relaterat till den kristna tron. Efter föredraget diskuterar man och ställer frågor i mindre grupper.
I en situation när deltagare i Svenska kyrkans gudstjänster minskat kraftigt under
en längre tid, och när forskningen betonat bristen av grundläggande trosundervisning
som en viktig orsak, bör Alphakursen kunna vara ett viktigt redskap för Svenska
kyrkans församlingar att använda sig av.
Orsaken till varför en översyn av Alphakursen skulle behöva göras är att materialet
därigenom skulle kunna bli mer tillgängligt för församlingar i Svenska kyrkan. Alphakursen och dess material är framtaget i en engelsk kontext och översatt till svenska.
Det finns en studieplan i Alphamaterialet, gjord av David Stone, men vad som skulle
behöva göras är en anpassning till svensk kontext och Svenska kyrkans församlingsoch gudstjänstliv.
Läs mer om Alphakursen på http://sverige.alpha.org och https://alpha.org.
Kummelby församling i Sollentuna: www.svenskakyrkan.se/sollentuna/alphakurser
Luleå domkyrkoförsamling: www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko/alphakursvaren-2019
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Torbjörn Aronson (KR)

