
Rekommendation
från präst / pastor/andlig ledare

Sökande

Namn _____________________________________________________________________________________

Adress ____________________________________________________________________________________   

Telefon ____________________________________________________________________________________

    Denna rekommendation skall snarast återlämnas till den sökande i ett förslutet kuvert för att insändas till      
    sammans med ansökningshandlingen. Var vänlig och svara så noggrant och ärligt som möjligt på de frågorna   
    som berör den person ni nu kommer att rekommendera. (Denna rekommendation kommer att påverka vårt   
    beslut för antagning av den sökande).

Till präst / pastor / andlig ledare

Ditt namn __________________________________________________________________________________

Adress ____________________________________________________________________________________

Telefon ____________________________________________________________________________________  

Församlingsnamn ____________________________________________________________________________

Samfund __________________________________________________________________________________

Om du inte är präst / pastor, vad är då din uppgift? _________________________________________________

Var vänlig kryssa respektive fyll i följande uppgifter. Texta!

Personen jag rekommenderar är

❐ Släkting         ❐ Personlig vän  ❐ Medarbetare till mig i församlingen 
❐ Församlingsmedlem   ❐ Arbetskamrat  ❐ Anställd i församlingen
❐ Bönegruppsmedlem    ❐ Bekant  ❐ Vän till familjen
❐ Bönegruppsledare                            ❐ Studiekamrat           ❐ Övrigt ________________________________ 

Hur många år alt månader/veckor har ni känt den sökande? ______________________________

                                                                                                          Mindre 
Beskriv hans / hennes karaktär                        Utmärkt         Bra            bra             Dålig           Vet ej

Ärlighet

Ekonomiskt ansvarstagande

Pålitlighet

Ta instruktioner

Villighet att tjäna

Studieförmåga

Moral

�



Den sökandes egenskaper kännetecknas av att hon/han är

❐ Känslomässigt stabil   ❐ Svårigheter att samarbeta ❐ Har stark framåtanda 
❐ Känslomässigt instabil  ❐ Lätt för att samarbeta ❐ Medgörlig
❐ Känslig för andras behov  ❐ Flexibel   ❐ Har gott andligt infl ytande på andra
❐ Okänslig för andras behov  ❐ Utåtriktad/social  ❐ Har dåligt andligt infl ytande på andra
❐ Uthållig    ❐ Inåtvänd   ❐ Har inget andligt infl ytande på andra
❐ Ger lätt upp    ❐ Påstridig   ❐ Varken utåtriktad eller inåtvänd

  

Den sökandes reaktioner vid motgångar/problem yttrar sig i

❐ Ilska/aggression    ❐ Söker alternativa lösningar ❐ Är villig att förändras
❐ Besvikelse     ❐ Söker hjälp hos andra ❐ Flyr undan problemet
❐ Drar sig undan/blir passiv    ❐ Följer råd/korrigering  ❐ Följer inte råd/korrigering
❐ Tar itu med problemet                      ❐ Övrigt  ___________________________________________________

Den sökande har genomgått kriser, som kan påverka tiden på bibelskolan

❐ Ja  ❐ Nej    ❐ Vet ej
Om ja, ge en kort kommentar 

Den sökandes hem och familjeliv är

❐ Bra               ❐ Mindre bra                ❐ Dåligt               ❐ Vet ej
Kommentar ________________________________________________________________________________

Utmärkande drag i den sökandes liv och intressen

❐ Musik              ❐ Idrott              ❐ Hem & familj   
❐ Konst               ❐ Drama/teater    ❐ Evangelisation
❐ Resor                                                 ❐ Skrivande/litteratur              ❐ Övrigt __________________________

Personligt yttrande eller annan viktig information kan bifogas på separat papper

Din rekommendation

❐ Jag rekommenderar den sökande till bibelskolan Jesus Helar och Upprättar
               Främst till   ❐ Upprättelselinjen, helande och upprättelse för personlig del

                               ❐ Årskurs 1, träning till tjänst

❐ Jag rekommenderar inte den sökande till sökande till bibelskolan Jesus Helar och Upprättar

❐ Tveksam
Kommentar ________________________________________________________________________________  

Ort  datum  namnunderskrift

__________________________________________________________________________________________

 Den sökande som du nu rekommenderar, kan inte bli antagen förrän alla rekommendationr har kommit oss tillhanda. Ditt svar 
   behandlas konfi dentiellt. Kontrollera att den sökandens namn, adress och telefonnr står på rekommendationens framsida. 
   Om eleven av någon anledning slutar skolan vill vi ha möjlighet att kontakta Dig så att eleven kan få den omsorg och hjälp 
   som behövs.

Församlingen Arken Bibelcenter, Box 134, S-196 23 Kungsängen, Sverige

Tel        08 - 588 840 10 Fax       08 - 588 840 99                          E-mail: bibelskola@arken.org

Int      + 46 8 588 840 17/00 Int     +46 8 588 840 99



Rekommendation
från kristen vän

Sökande

Namn _____________________________________________________________________________________

Adress ____________________________________________________________________________________   

Telefon ____________________________________________________________________________________

    Denna rekommendation skall snarast återlämnas till den sökande i ett förslutet kuvert för att insändas till      
    sammans med ansökningshandlingen. Var vänlig och svara så noggrant och ärligt som möjligt på de frågorna   
    som berör den person ni nu kommer att rekommendera. (Denna rekommendation kommer att påverka vårt   
    beslut för antagning av den sökande).

Till dig som rekommenderar

Ditt namn __________________________________________________________________________________

Adress ____________________________________________________________________________________

Telefon ____________________________________________________________________________________  

Församlingsnamn ____________________________________________________________________________

Samfund __________________________________________________________________________________

Var vänlig kryssa respektive fyll i följande uppgifter. Texta!

Personen jag rekommenderar är

❐ Släkting         ❐ Personlig vän  ❐ Medarbetare till mig i församlingen 
❐ Församlingsmedlem   ❐ Arbetskamrat  ❐ Anställd i församlingen
❐ Bönegruppsmedlem    ❐ Bekant  ❐ Vän till familjen
❐ Bönegruppsledare                            ❐ Studiekamrat           ❐ Övrigt ________________________________ 

Hur många år alt månader/veckor har ni känt den sökande? ______________________________

                                                                                                          Mindre 
Beskriv hans / hennes karaktär                        Utmärkt         Bra            bra             Dålig           Vet ej

Ärlighet

Ekonomiskt ansvarstagande

Pålitlighet

Ta instruktioner

Villighet att tjäna

Studieförmåga

Moral

�



Den sökandes egenskaper kännetecknas av att hon/han är

❐ Känslomässigt stabil   ❐ Svårigheter att samarbeta ❐ Har stark framåtanda 
❐ Känslomässigt instabil  ❐ Lätt för att samarbeta ❐ Medgörlig
❐ Känslig för andras behov  ❐ Flexibel   ❐ Har gott andligt infl ytande på andra
❐ Okänslig för andras behov  ❐ Utåtriktad/social  ❐ Har dåligt andligt infl ytande på andra
❐ Uthållig    ❐ Inåtvänd   ❐ Har inget andligt infl ytande på andra
❐ Ger lätt upp    ❐ Påstridig   ❐ Varken utåtriktad eller inåtvänd

  

Den sökandes reaktioner vid motgångar/problem yttrar sig i

❐ Ilska/aggression    ❐ Söker alternativa lösningar ❐ Är villig att förändras
❐ Besvikelse     ❐ Söker hjälp hos andra ❐ Flyr undan problemet
❐ Drar sig undan/blir passiv    ❐ Följer råd/korrigering  ❐ Följer inte råd/korrigering
❐ Tar itu med problemet                      ❐ Övrigt  ___________________________________________________

Den sökande har genomgått kriser, som kan påverka tiden på bibelskolan

❐ Ja  ❐ Nej    ❐ Vet ej
Om ja, ge en kort kommentar 

Den sökandes hem och familjeliv är

❐ Bra               ❐ Mindre bra                ❐ Dåligt               ❐ Vet ej
Kommentar ________________________________________________________________________________

Utmärkande drag i den sökandes liv och intressen

❐ Musik              ❐ Idrott              ❐ Hem & familj   
❐ Konst               ❐ Drama/teater    ❐ Evangelisation
❐ Resor                                                 ❐ Skrivande/litteratur              ❐ Övrigt __________________________

Personligt yttrande eller annan viktig information kan bifogas på separat papper

Din rekommendation

❐ Jag rekommenderar den sökande till bibelskolan Jesus Helar och Upprättar
               Främst till   ❐ Upprättelselinjen, helande och upprättelse för personlig del

                               ❐ Årskurs 1, träning till tjänst

❐ Jag rekommenderar inte den sökande till sökande till bibelskolan Jesus Helar och Upprättar

❐ Tveksam
Kommentar ________________________________________________________________________________  

Ort  datum  namnunderskrift

__________________________________________________________________________________________

 Den sökande som du nu rekommenderar, kan inte bli antagen förrän alla rekommendationr har kommit oss tillhanda. Ditt svar 
   behandlas konfi dentiellt. Kontrollera att den sökandens namn, adress och telefonnr står på rekommendationens framsida. 
   Om eleven av någon anledning slutar skolan vill vi ha möjlighet att kontakta Dig så att eleven kan få den omsorg och hjälp 
   som behövs.

Församlingen Arken Bibelcenter, Box 134, S-196 23 Kungsängen, Sverige

Tel        08 - 588 840 10 Fax       08 - 588 840 99                         E-mail: bibelskola@arken.org

Int      + 46 8 588 840 17/00 Int     +46 8 588 840 99


