Årskurs 3
Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar
Ansökan gäller för
läsåret 20______ - 20_____
Interna anteckningar:
Inkommen: datum			
Rek:

Pastor datum

Beslut:

 Ja, linje			

Anm.avg: datum

Foto

		

Besked: sänt datum		

 Nej, alternativ
Sommarbrev: sänt datum

Var vänlig texta
Efternamn________________________________________ Förnamn (endast tilltalsnamn)_____________________________
Födelsedatum år - månad - dag - nummer_____________________________________________________________________
Landsnr______ Telefon dagtid_______________________

Telefon kvällstid_________________________________________

c/o____________________________________________________________________________________________________
Adress_________________________________________________________________________________________________
Postnummer______________________________________

Postadress____________________________________________

Land____________________________________________

E-post________________________________________________

Kryssa respektive fyll i följande uppgifter


Man		



Kvinna		  Gift		

 Tidigare ansökt till bibelskolan JHU år_______________


 make/maka kommer att gå på Bibelskolan JHU
 Make/maka är positiv till mina studier vid bibelskolan JHU

Genomgått/genomgår skilsmässa år_________________ 

 Hemmavarande barn

antal_______________

Make/maka kommer att bo på studieorten		

födelseår_____________________________________________________

Jag önskar barntillsyn på förskolan ”Växthuset”			



Ja		



Nej

Jag önskar plats på Kungsskolan (åk 1-6)				
 Ja		
 Nej
(Om du svarat ja, ber vi Dig kontakta Förskolan Växthuset på tel. 08-581 651 65 eller Kungsskolan på tel:
08-581 705 30).
Förändringar sedan bibelskolan (skilsmässa, barn eller annan betydelsefull information)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Närmäste anhörig (obligatorisk uppgift)
Namn: _________________________________________________________________________________________________
Adress: ________________________________________________________________________________________________
E-post:________________________________________________________ Telefon:__________________________________

Församlingstillhörighet
Församlingens namn och adress: ____________________________________________________________________________
Pastorns namn:__________________________________________________________________________________________
Pastorns telefonnummer:______________________________E-post:______________________________________________

Tidigare studier och tjänst
Vilket år gick du bibelskolans första årskurs? ____________________ 		

Årskurs 2? ______________________________

Om du har haft studieuppehåll, vad har du arbetat med utbildat dig till under denna tiden? ______________________________
________________________________________________________
Har du varit aktiv i tjänst i församlingen under uppehållet?		

Utbildningsår______________________________


Ja		



Nej

I så fall, inom vilket/vilka områden? _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Kallelse
Vad är din målsättning med årskurs 3?________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Har du en medveten kallelse att arbeta i heltidstjänst för Gud?
Har du en kallelse att i framtiden predika?

 Ja



Ja		

Nej

Nej

Berätta kort om din personliga kallelse och inom vilka områden det gäller:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Övriga gåvor och talanger _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Praktikval
Välj 2 uppdrag som du skulle vilja tjäna i under åk 3.
Tillsammans med dig kommer vi att planera uppdraget utifrån det du har skrivit och behov som finns i församlingen.
1. ____________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________
Övriga tankar kring uppdraget/åk 3: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Följande dagar är aktuella praktikdagar (tre halvdagar): _________________________________________________________
		

Egna behov
Har du något eller några områden som du själv upplever dig ha behov inom, när det gäller helande / upprättelse?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Har du ordnat ditt boende?		



Ja		



Nej

Har du ordnat din ekonomi?		



Ja		



Nej

Använder du någon form av medicin?

 Ja		



Nej

Om ja, vilken medicin? ___________________________________________________________________________________

Ordningsregler
Jag inser att jag som elev på bibelskolan Jesus Helar och Upprättar skall underordna mig de ordningar, regler och rutiner som
finns under läsåret. 			



Ja		

 Nej

Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att ovan lämnade uppgifter är korrekta
Namn:__________________________________________________

Datum:_______________________________________

När du sänder in din ansökan, skall du samtidigt sätta in 500 kronor i anmälningsavgift på
Handelsbanken bankgiro 549-7748 Församlingen Arken Bibelcenter. Märk inbetalningskortet med:
”Anmälan Åk 3”. Glöm inte att ange ditt namn vid betalningen!
Anmälningsavgiften återbetalas inte.
Bifoga också ett nytaget foto på dig själv,fastklistrat på framsidan.
Denna ansökan skall kompletteras med en rekommendation från din pastor/andliga ledare (om du inte har gått årskurs 2
senaste skolåret). Ansöknigshandligarna behandlas konfidentiellt och skickas inte tillbaka.
Sänd din ansökan till: FÖRSAMLINGEN ARKEN BIBELCENTER
		

Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar

		

S- 196 23 KUNGSÄNGEN, SVERIGE

		

Tel. 08-588 840 10, Int. + 46 8 588 840 10

