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1. Bakgrund
Bibelskola Livskraft uppstod på slutet av 1980-talet som ett svar på ett behov bland kristna
ungdomar av fördjupad bibelkunskap och reﬂektion omkring sin egen tro, uppgift och
framtid i kyrka och samhälle. Initiativet till skolan togs av personer verksamma inom Kristen
Samverkan Småland Blekinge/Team Med Uppdrag, en regionavdelning av det som idag är
Evangeliska Frikyrkan, ett kristet samfund med rötter i 18- och 1900-talets folkrörelser.
Team Med Uppdrag (TMU) vill vara en värdedriven organisation som ger unga
möjligheten att lära känna både sig själva och Gud, och leva spännande liv med mål och
mening. TMUs vision är att se en ung generation förvandlas av Guds kärlek och göra
avtryck i vår värld. Passionerade, Modiga och Relevanta är våra kärnvärden.
Vi vill att unga människor ska upptäcka att de är älskade av Gud och att de förvandlas i
Guds närhet. Att de hittar sitt unika, gudagivna syfte. Att de sänds ut för att förvandla vår
värld till ett gott och hållbart samhälle där man lever i gemenskap med Gud och varandra.
Med den dynamiken och de värderingarna i ryggen vill vi vara med och befrämja en positiv
utveckling för varje kristen bekännare i den kristna församlingen i vårt land inför framtiden.
Vår ambition är att forma trovärdiga och sunda lärjungar till Jesus Kristus. På Bibelskola
Livskraft har vi genom åren sett elever växa i sin tro, upprättas och med nyvunnen frihet ta
sikte på livets olika utmaningar. Ett bibelskoleår lägger en god grund för livet inför framtida
studier, karriär, föreningsliv och relationer.
De praktiska inslagen och perioderna värderas högt på kursen, vilket ger eleverna möjlighet
att praktisera vad de lär sig på skolan. Blandningen av teori och praktik är avgörande för att
växa som människa och kristen. Att fungera i team, där olikheter och mångfald får bli
spännande komplement och tillgångar, är både en träning och en styrka i
mognadsprocessen. Ett år på Bibelskola Livskraft innebär många tillfällen att tillsammans
med andra tjäna Gud i grupper och team.
I hela verksamheten vill vi stå för en klassisk kristen människosyn och värna om den lilla
människan. Utifrån vår teologiska syn är Gud evig och inte skapad och människan är skapad
av Gud. Gud, inte människan, är mänsklighetens mål och mening. Bibeln som auktoritet,
tillsammans med kyrkans tradition, bildar grunden för vår etik och moral. För att kunna leva
ut dessa värderingar arbetar vi kontinuerligt med bibeltolkning och teologi för att på bästa
sätt kunna möta människor av idag.
I alla tider är Gud värd att äras. Vårt uppdrag är att inspirera tillbedjan där tillbedjan
saknas. Därför vill vi att missionsbefallningen om att göra lärjungar av alla folk ska
genomsyra allt vi gör.

2. Övergripande mål och syfte
Bibelskola Livskraft är en ettårig lärjungainriktad bibelskola. Vi vill att eleverna skall mogna
både i sin tro och som människor, till att vara ansvarstagande både för sitt eget och andra
människors liv, med sikte på vårt samhälles positiva utveckling (i kristen humanistisk och
västerländsk demokratisk bemärkelse) och evangeliets spridning i världen.
I en sekulariserad och individcentrerad tid vill vi att eleverna skall förstå vikten av både det
individuella och det kollektiva i den mänskliga samvaron och ta ansvar både för sitt eget och
andra människors liv, samt uppmuntra våra elever att vara goda förebilder i sitt vardagsliv.
Vi vill betona vikten av Bibelns aktualitet i vår egen tid och tron på dess livsförvandlande,
solidaritets- och historieskapande kraft.
Vi strävar efter att undervisningen omsätts i långsiktiga processer, livslångt lärande och
praktisk handling. Vi betonar också teamtanken, att tränas i att fungera i olika grupper.

3. Pedagogik
Vi försöker kontinuerligt utveckla undervisningssituationen pedagogiskt och metodiskt till
att bli mer kreativ, mångfacetterad och relevant.
•

Vi vill på olika sätt och i olika sammanhang, uppmuntra och inspirera våra elever till
ett liv tillsammans med Gud i sin vardag.

•

Bibelskola Livskraft har i huvudsak utbildningen förlagd i naturskön miljö och
uppmuntrar därför eleverna att ta vara på denna möjlighet till vila och rekreation för
hela människan, till ande, själ och kropp.

•

Vi vill hålla dialogen med våra elever levande kring miljö- och rättvisetänkande och
vårt ansvar i och för skapelsen i ett långsiktigt perspektiv.

•

Vi vill sträva efter mångsidighet, reﬂektion över livet, relevans och öppenhet, med hög
kvalité på utbildningens innehåll.

4. Genomförande
Vi vill genom olika undervisningssituationer - lektionsundervisning, personliga samtal, olika
gruppsammansättningar, studiebesök och praktiksituationer - hjälpa unga människor att
hitta sin verkliga identitet och gudagivna begåvning, samt styrka dem i detta och utrusta
dem till att möta sin livstids utmaningar.
Vi har inslag i våra studier som tar upp miljöaspekten och hur vi som enskilda kan vara med
och påverka miljön till det bättre.
Vi vill även genom möten med representanter/medlemmar i olika organisationer och kyrkor,
samt närvaro på konferenser/festivaler påverka till kreativitet, omsorg, ansvar och
nytänkande inom kyrka och samhälle.

1. Upplägg och planering
Vi vill ge och utveckla en mångsidig, genomreﬂekterad undervisning, samt tillämpa en seriös
bibeltolkning, som gör rättvisa åt Bibelns eget vittnesbörd och samtidigt blir relevant i vår
tid.
Utifrån detta vill vi hjälpa eleverna att reﬂektera över och förstå innebörden av ett
sekulariserat och individualiserat förhållningssätt i vår tid och vilka eﬀekter det fått på gott
och ont i ett historiskt perspektiv.
Detta vill vi förverkliga genom:
a) Generellt

-

föreläsningar
självstudier
personliga samtal/handledning
gruppsamtal
smågruppsgemenskap
drama/rollspel
skriftliga fördjupningsarbeten
praktik/projekt
externa gästföreläsare från olika kyrkliga och teologiska traditioner
undervisning genom multimedia
regelbundna friluftsaktiviteter

- uppmuntra till förlängda bön- och lovsångstillfällen
- kreativa inslag med betoning på skapande
b) Speciﬁkt
- fördjupad bibelkunskap
- nutidsorientering
- studiet av olika religiösa/andliga rörelser
- historiska studier (kyrko- och väckelsehistoria, nutidsanalys)
- kollektivt boende
- olika teamsituationer
- olika praktiska arbetsgrupper
- praktiskt, lokala lärjungatränande insatser
- närvara på konferenser/musikfestivaler (t ex Tre Dagar, Sweden Rock)
- möta en annan miljö på gemensam kursvecka med Liljeholmens folkhögskolas bibelkurs
- att möjliggöra utlandspraktik/projekt för eleverna

2. Inriktningar och profiler
Bibelskola Livskraft har tre inriktningar:

• Bibelinriktning
• Lovsångsinriktning
• Missionsinriktning (i samarbete med missionsorganisationen OM Sverige)
En stor del av undervisningen sker i helklass, men i genomsnitt en dag per vecka delas
klassen upp i respektive inriktning. Den ordinarie klassens storlek gör att vi också använder
oss av mindre grupper, basgrupper och studiegrupper, för bearbetning av undervisning
samt samtal och frivilliga bönestunder.
Praktik/Projekt/Gudstjänstmedverkan
Eleverna gör ett projektarbete (2 veckor på hösten) i en församling och har teampraktik i
samma församling (3 veckor på våren). Missionsinriktningen har sitt projektarbete och sin
vårpraktik i olika sammanhang för att få en bredare bild av kulturmöten och olika
traditioner. Under senvåren har också eleverna 3 veckors individuell praktik. Det ingår även
ﬂera helgtillfällen under läsåret då vi besöker olika kyrkor och medverkar i deras verksamhet.
Eleverna är också med i förberedelsen och genomförandet av ungdomskonferensen Tre
Dagar under påskhelgen. Skolan tillbringar även en projektvecka tillsammans med
ungdomsorganisationen Reach på Sweden Rock, Sölvesborg.

3. Ämnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kursintroduktion
Troslära
Gudsbild
Försoningen
Bön & förbön
Bibelkunskap, översikt över Bibelns böcker
Identitet i Kristus
Relationer, äktenskap och sexualitet
Livet med Gud
Tillbedjan och lovsång
Teamliv och gemenskap
Församlingsliv
Kristen människosyn
Lärjungaskap, den kristna tron i vardagslivet
Bibelns historiska bakgrund
Andens gåvor och gåvoupptäckande
Missionskunskap
Apologetik, försvar av den kristna tron
Möte med andra religioner och ﬁlosoﬁer
Guds rike i möte med kulturen, ekonomin och miljön
Kristen tjänst
Andakt/förkunnelse
Evangelisation (teori & praktik)
Framtiden och den yttersta tiden
Ledarskap

Övrigt:
• Kvällssamlingar ("gudstjänstpraktik")
• Praktik (team & individuell)
• Praktiskt lärjungaskap
• Kreativt skapande
• Sport/friluftsliv
• Teamtid
• Fördjupningsarbete (i valbart ämne)
• Projektarbete (praktikrelaterat)
• Ledarträning (teamrelaterat)

5. Antagning
Nedre åldersgräns för Bibelskola Livskraft är 18 år. Ansökan sker genom att skicka in en
fullständig ansökningshandling. Två referenshandlingar ska fyllas i, den ena av pastor/
ungdomsledare och den andra av en vän som känner den sökande väl. Om detta inte är
möjligt tillämpar vi en personlig intervju utöver ansökningshandlingarna.
För att söka till lovsångsinriktningen behöver sökande utöver tidigare krav kunna sjunga
och/eller spela något instrument. Man ska även skicka in en enkel inspelning där man
sjunger/spelar 2 lovsånger/låtar. Det går bra att mejla mp3-ﬁler till info@tmu.org i samband
med att man skickar in ansökningshandlingarna.
Eftersom det ﬁnns begränsat med platser är det ”först till kvarn” som gäller.
Sista ansökningsdag är 3 juni. I mån av plats tar vi in elever efter detta datum också.
Löpande antagning från april.
Om du har frågor eller önskar ytterligare information: info@tmu.org 0380-402 00

6. Elevinflytande och utvärdering
Bibelskolans elever uppmanas att varje år bilda ett klassråd med representanter från de olika
inriktningarna. Elevrådet möts så ofta man vill och diskuterar de frågor man själv
bestämmer. Ungefär 2-3 gånger per termin träﬀas förslagsvis elevrådet och representanter
från skolans personal till skolråd. Då ﬁnns möjligheter att ta upp frågor som är aktuella,
synpunkter på verksamheten, nya idéer och tankar. Vi är angelägna om att kursdeltagare ska
ha möjlighet att ge skolan en snabb feedback på verksamheten och miljön.
Utvärderingar sker kontinuerligt både muntligt och skriftligt. Varje läsår har skolans
personal minst tre personliga samtal med varje elev. Utöver detta har vi skriftliga
utvärderingar varje termin. Omfattningen kan variera något från år till år, men uppgår till
minst tre per år.
Utöver detta har vi schemalagda möten i princip varje vecka då eleverna är på skolorten.
Detta är också ett storforum för samtal och frågor om det som berör elevernas situation.
Varje år görs en gemensam studerandeenkät för alla Liljeholmens utbildningar som alla
elever deltar i.

7. Intyg och studieomdömen
Efter genomgången kurs utfärdas ett kursintyg som ger en sammanfattande beskrivning av
innehållet på studieåret på Bibelskola Livskraft. För att få ett godkänt omdöme och
kursintyg förväntas att man deltagit på lektionerna och annan föreskriven verksamhet till
minst 80% av den totala kursverksamheten under läsåret. Vid gränsfall pga ohälsa går det att
samtala om detta. Vid uppenbar underlåtenhet utfärdas inte godkänt omdöme.

8. Terminstider
Kurstid: 29/8 2022–16/6 2023
Hösttermin 29/8 2022 - 16/12 - 2022
Vårtermin 9/1 - 16/6 - 2023
Lovdagar:

Höstlov (vecka 44 2022)
Sportlov (vecka 10 2023)
Påsklov (vecka 15 2023)

9. Frånvaro och sjukdom
Önskar du ledighet utöver lov kontaktar du administratör eller kursföreståndare för att få
det beviljat, som i sin tur kontaktar rektor på Liljeholmen om något är oklart.
Ledighetsansökan skall lämnas in minst en vecka före önskad ledighet. All ledighet skall
kompenseras enligt överenskommelse. Som giltig frånvaro räknas sjukfrånvaro,
tandläkarbesök, sjukbesök, begravning, samt större och viktiga händelser inom familj,
närstående och släkt. Sjukfrånvaro meddelas till skolans administration.

10.

Kostnader

Utbildningen är en del av kursutbudet hos Liljeholmens Folkhögskola, vilket innebär att du
är berättigad att söka studiemedel (studiebidrag och inackorderingstillägg, alternativt
studiemedel).
Anmälningsavgift: 500 kr, betalas snarast efter mottaget antagningsbesked
Ingångskostnad: 8 200 kr, betalas vid skolstart i augusti
Månadskostnad: 4 200 kr (9 månader)

Kostnaden täcker mat och logi och en stor del av de resor som ingår i kursen under läsåret
(inte resor till eller från skolan från hemort).
Årskostnad totalt: 46 500 kr
Kurslitteratur tillkommer med: 1000 kr.
Det serveras ingen mat under helgerna (undantag för vissa schemalagda helgaktiviteter).
Stannar du kvar på skolan över helgen eller ledig dag ansvarar eleven själv för inköp och
tillagning av egen kost. Eventuella kostnader för den individuella praktiken under april-maj
bekostas av eleven själv.

11.

Kontaktuppgifter

BIBELSKOLA LIVSKRAFT, ANEBY
Henrik Steen
Kursföreståndare
0380-40200
henrik.steen@tmu.org
Johanna Lindhult
Administratör
0380- 40200
johanna.lindhult@tmu.org
Team med uppdrag
Ralingsåsgården
578 91 Aneby
LILJEHOLMENS FOLKHÖGSKOLA, RIMFORSA
Daniel Bjurhamn
Rektor
0494-79701
daniel.bjurhamn@liljeholmen.nu
Adressuppgifter:
Liljeholmens folkhögskola
590 43 Rimforsa
Tel: 0494-797 00
E-post: info@liljeholmen.nu

