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Mål och syfte
Målet för Liljeholmens bibelskola är att man som deltagare ska få en chans stanna
upp från allt som snurrar och händer i livet och kunna landa i sin tro och sin identitet.
De stora frågorna som man ibland bara rusar förbi finns det tid för här.
I gemenskapen med kristna vänner får man växa i sin tro och Gud får göra ett verk
på djupet i en.

Målet är att ens kristna tro fördjupas och blir ännu mer grundad.

Bibelskolans underrubrik “från huvud till hjärta” handlar om att den kristna tron ska
få bli levande i oss. Inte bara en teoretisk tro på Gud utan en relation till Jesus
som berör alla delar av livet.

Liljeholmen är en  skola med många olika linjer och människor. En dynamisk plats
med mycket kreativitet, skaparglädje och kulturliv. Samtidigt är Liljeholmen en trygg
och varm plats. Här blir man sedd och får lov att vara den man är.

Klassen består av människor från hela landet och från olika kyrkotraditioner och
samfund och genom nära relationer med varandra växer vi som människor.



Pedagogik
Även om föreläsningar är ett viktigt inslag i Liljeholmens Bibelskola så är samtalet i
fokus. Vi tror på relationell pedagogik - vi lär oss i mötet med varandra. Kreativitet,
rörelse och att vara ute i naturen är också saker vi lärare har med i vår undervisning.

Vilka ämnen läser man?
En vecka på Liljeholmens Bibelskola är fylld av olika ämnen och kvällsaktiviteter:

Efterföljelse
Under dessa lektioner utforskar vi tillsammans vad det innebär att faktiskt följa
Jesus. Vi sjunger lovsång, ber för varandra och vi samtalar om olika frågor och
teman.

Gamla testamentet
Här får vi en grundlig genomgång av Gamla testamentets böcker. Det tar sin
utgångspunkt i undervisning om Bibelsyn: vem skrev det här och i vilken kultur? Går
det att läsa och tolka på olika sätt?

Nya testamentet
Vi djupdyker i Nya Testamentets evangelier och brev. Vi lär oss om den kultur Jesus
levde i och förstår ännu djupare vem Han är genom att förstå den tid det skrevs i.

Tillbedjan
Vad är tillbedjan? Varför ska vi tillbe? Och hur kan man göra det rent praktiskt? Vi
sjunger lovsång och provar olika uttryckssätt i att tillbe Gud.

Miljö och Rättvisa
Vi lär oss om Guds hjärta för sin skapelse och för orättvisor. På vilket sätt syns det
att jag är kristen i de val jag gör om tex hur jag äter eller konsumerar? Vi dyker in i
olika viktiga frågor som rasism och feminism ur ett kristet perspektiv.

Missionellt liv
Vi lär oss om uppdraget Gud gett oss. Hur kan jag leva ut det glada budskapet om
honom i mitt liv? Och är det någon skillnad på att vara missionär utomlands eller i
Sverige?

Kreativitet
Vi tar vår utgångspunkt i ett Bibelord och uttrycker oss på massor olika sätt med färg
och form!

Vi tror
Under dessa lektioner djupdyker vi i de stora och svåra frågorna i Bibeln. Vad är
grejen med nattvarden? Varför är det så många krig i Bibeln?



Rörelse
Vi rör på oss! På ett avslappnat och otvunget sätt får vi upp pulsen och tar hand om
hela människan.

Bönegrupper
Man tilldelas en grupp med 5-8 personer som möts en gång i veckan och delar livet
med varandra. Det är en trygg puls och en chans att komma varandra och Gud lite
närmare.

Lovsång och nattvardssamlingar
En kväll i veckan samlas vi tillsammans i lovsång och tillbedjan. Vi tar mycket tid för
att vara inför Gud och vi ber för varandra och söker Honom tillsammans.

Livssamtal
Under året har man samtal med en lärare som följer ens resa på lite närmare håll. Vi
samtalar och delar det som ligger på hjärtat.

Antagning
Antagningen sker under våren med sista ansökningsdag 15 maj 2022.
Det behöver inga förkunskaper för att ansöka.
När ansökningen inkommit kallas man till en intervju antingen på plats på skolan
eller via telefon.
Sedan får man ett brev med besked om antagning eller avslag.
Den som bekräftar sin plats betalar in 500kr till skolan, detta dras av på första
terminsfakturan.
Återbetalning ges inte till den som bekräftat sin plats men sedan ångrar sig.
Ansökningar som kommer in efter 15 maj behandlas i mån om utrymme.

Elevinflytande och utvärdering
Deltagarna på bibelkursen har stor möjlighet att påverka kursens innehåll. Vi
utvärderar varje moment och varje års klass sätter sin prägel på kursen.

Intyg
Den som har minst 80% närvaro och deltagit aktivt under läsåret får ett kursintyg på
genomförd utbildning.

Terminstider
Terminstiderna för läsåret 2022-2023 är
220828 - 221216
230109 - 230602

Kostnader
Undervisningen på folkhögskola är kostnadsfri. Du betalar för boende och mat.
Beroende på rumstyp betalar du mellan 4435 - 5846. Utöver det tar vi en avgift om



ca 300kr i månaden för att täcka extrakostnader såsom utflykter och kortare resor.
Till våren genomför vi en veckas klassresa någonstans i Europa. Kostnaden för
denna resa är ca 8000-10000kr. Det kan ibland finnas möjlighet att gemensamt i
klassen söka stipendier från församlingar och organisationer för denna resa.
Utbildningen är CSN-berättigad

Kontaktuppgifter
Hör gärna av dig om du har frågor!
Kursföreståndare Elisabet Svahn
elisabet.svahn@liljeholmen.nu
0723-242450


