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NETVÆRKSKONFERENCE med Paul Davie 
	
Velkommen til en festlig dag i Sankt Hans Kirke i Odense, hvor vi fokuserer på udvikling af 
inviterende fællesskaber og inspirerer hinanden med vores erfaringer med Alpha! 

 
 

 
 
Paul Davie er regional leder for Alpha 
International i Europa og Mellemøsten. Indtil 
2018 var han leder for Alpha Skotland. Paul 

 
 
har tidligere været præst for en levende kirke 
i Aberdeen, Skotland. 
Paul arbejdede oprindeligt inden for 
regnskab og var vicefinansdirektør på 
universitetet i Aberdeen. Han er uddannet 
inden for økonomi, regnskab og teologi og 
læser på en kandidatuddannelse inden for 
transformerende lederskab. 
Paul er derudover en del af lederteamet for 
en nyplantet kirke i Glasgow, Skotland, 
sammen med sin hustru, Gillian, der er 
psykoterapeut. De har tre voksne børn. 
Paul har et stort hjerte for at se mennesker 
komme til tro og for vækkelse og fornyelse i 
kirker i Europa og andre steder. 

 
Program 

09.30 Kaffe og morgenbrød 
10.00 Velkomst v/formand Jonas Serner-Pedersen 
10.15 Lovsang v/Sigbjørn Sørensen, The Gospel Fellowship 
10.30 Alpha Danmarks arbejde v/ landsleder Karsten Bach 
11.00 Pause 
11.30 Session 1: ”Hvordan vi udvikler en inviterende kultur” v/europæisk leder Paul Davie 
12.15 Frokost 
13.00 Lovsang  
13.15 Mit før og efter Alpha v/kommunikationsansvarlig Maria Callesen  
14.00 Session 2: ”Hvordan vi udvikler en inviterende kultur” v/ Paul Davie 
14.30 Kaffepause 
14.45 ”Hvad gør vi når Alpha slutter?” v/sognepræst Peder Skovbo Jørgensen 
15.15 Introduktion af Alpha Ungdoms Filmserien v/Karsten Bach  
15.45 Mit før og efter Alpha v/Maria Callesen 
16.00 Pause 
16.15 Alphas ægteskabskursus.dk v/præst Frands Pedersen 
16.45 Lovsang 
17.00 Betjening, bøn, vidnesbyrd og refleksion v/Jonas Serner-Pedersen 
18.30 Middag på restaurant Colombus  
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Praktisk 

Skt. Hans Kirkes Sognehus 
Skt. Hans Plads 2, 5000 Odense 
Der er gratis parkering ved kirken, som ligger i gåafstand fra Odense Banegård. 
Prisen er 100 kr. inkl. kaffe og frokost, som betales kontant eller med MobilePay på dagen.  
Spisning på restaurant Colombus er for egen regning. 
Sessionerne med Paul Davie er på engelsk og vil blive tolket. 
 
 

Tilmelding 
 

Tilmelding skal ske på info@alphadanmark.dk inden 15. september 2019 med angivelse af, om du 
vil med på restaurant Columbus.  
 

Vi glæder os til at se dig! 
 
 
 


