Bibelskola Livskraft
ÄLSKA JESUS OCH LEV FÖR ANDR A

ANSÖKNINGSHANDLING 2018/2019
Sänd in ansökningshandlingarna till: Team Med Uppdrag,
Ralingsåsgården, 578 91 ANEBY. Märk kuvertet ”Bibelskola Livskraft”.
Sista ansökningsdag: 1 maj.
Antagning: Sker löpande under våren, så vänta inte med att söka!
Referenshandlingar: En skall du lämna till din pastor/andlige ledare, den andra till en
nära vän (ej familjemedlem). Ref.handlingarna ska sändas in separat av de som fyller i dem.
Du som söker lovsångsinriktningen, i första eller andra hand: Bifoga en enkel
ljudinspelning (ej film) där du sjunger och spelar 2 lovsånger/låtar.
Du kan maila sångerna till info@tmu.org.

FOTO
(Obligatoriskt)

Uppgifterna du lämnar i ansökan behandlas konfidentiellt och är till för att hjälpa oss som ledare på
bibelskolan att bättre förstå och möta dig i den situation där just du befinner dig. Vi önskar därför att du ska känna
dig frimodig i att berätta vem du är på ett så uppriktigt och ärligt sätt som möjligt. Tack för förtroendet du visar oss!
HÄRMED ANSÖKER JAG TILL BIBELSKOLA LIVSKRAFT
Fyll i det/de alternativ du vill söka. Förstahandsval = 1, andrahandsval = 2
Bibelinriktning

Lovsångsledarinriktning

1. PERSONLIG INFORMATION
Fullständigt namn (stryk under tilltalsnamn)_______________________________________________________
Adress _____________________________________ Postnr / ort ____________________________________
Telefon _____________________________________ Personnummer (10 siffror)________________________
E-post _________________________________________________________________Länsbokstav ________
Jag är:

Singel

Förlovad

Gift

Jag har pojkvän/flickvän

Namn, adress och telefon till närmaste anhörig ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

- Använder du regelbundet medicin eller står du under läkarbehandling?

Ja

Nej

Om du svarat ja, förklara _____________________________________________________________________
- Har du matallergier, specialkost eller annan form av överkänslighet? I så fall vad?________________________
Är du laktos -eller glutenintollerant, så måste Bibelskolans kök ha ett läkarintyg för detta. Denna skall bifogas i ansökan.
Har du senaste åren regelbundet använt droger? __________________________________________________
- Du kommer att dela rum med andra elever. (2 och 2 eller 3 och 3) Hur tänker du kring detta? ______________
_________________________________________________________________________________________
- Har du körkort? _______________ Kommer du att ha tillgång till bil under läsåret? ______________________
- Söker du någon annan utbildning/skola förutom Bibelskola Livskraft?

Ja

Nej

2. UTBILDNING OCH ARBETSLIVSERFARENHET
Du har fullföljt:

Grundskola,

Gymnasium, följande gymnasieprogram:___________________________

Högskola/universitet, följande program/kurs:__________________________________________________
Andra utbildningar:______________________________________________________________________
- Vilka anställningar har du haft? (ej sommarjobb):_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3. ENGAGEMANG I FÖRSAMLINGSLIV / FÖRENINGSLIV
- Vilken församling är du medlem i?_________________________________ Sedan när? ________________
- Vem är din församlingspastor? ____________________________________ telefonnr:__________________
- Vilka uppgifter har, eller har du haft, i församlingsliv? _____________________________________________
________________________________________________________________________________________
- Vilka uppgifter har, eller har du haft, i förenings- / kulturliv?_________________________________________
________________________________________________________________________________________
- Har du erfarenhet av att fungera som ledare i något sammanhang? Berätta:___________________________
_______________________________________________________________________________________

4. PERSONLIGT BREV
Berätta följande saker på separata papper, 2-4 sidor:
A: Om din uppväxt, hemförhållanden, relationer till föräldrar och syskon, psykiskt välmående, fritidsintressen etc.
B: Om hur du kom till en personlig tro och om din andliga utveckling de senaste åren, avgörande händelser etc.
C: Om varför du sökt till Bibelskola Livskraft. Vad hoppas du växa i? Vilka områden i ditt liv tror du att Gud kommer
att utmana? På vilket sätt önskar du, efter bibelskolans slut, använda dig av den utbildning och träning du fått?
D: Om du söker lovsångsledarinriktningen: 1) I vilken utsträckning har du lett lovsång? 2) Kan du se dig själv i
en drivande roll vad gäller lovsångsledning? Varför, varför inte? 3) Vilket / vilka instrument spelar du?
E: Om du söker bibelinriktningen: 1) Vad betyder bibeln för dig? 2) Hur ser din bibelläsning ut idag?

Finns det något ytterligare du önskar att vi känner till kring dig och din ansökan till Bibelskola Livskraft?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Datum _________________ Underskrift _________________________________________________________
© Team Med Uppdrag

