
Ansökan om Stipendium till bibelskolan Jesus Helar och Upprättar

Läsår: Årskurs: qT1    qT2 Födelsedatum:

Förnamn: Efternamn:

Utbildning:

Arbete eller orsak till arbetslöshet:

Annan erfarenhet från arbetslivet:

Områden du har tjänat inom i din församling:

Annan praktisk erfarenhet eller kunskapsområden:

Gåvor, talanger, intressen:

Inom vilka områden är du intresserad av att tjäna inom under ditt bibelskoleår?
(Vi tar hänsyn till dina önskemål i den mån det går, men behåller rätten att fördela uppgifter utifrån det vi 
anser som bäst med tanke på helheten.)

Kommer du att arbeta i ett vanligt jobb under ditt bibelskoleår? JA/NEJ

Om JA, i vilken omfattning (procent)?
(Vid eventuella ändringar i omfattning behöver du meddela oss det.)

Hur ser ditt arbetsschema ut (dagar och tider)? 
(Om du har oregelbundet arbetsschema, behöver du informera oss regelbundet om hur ditt arbetsschema 
ser ut.)

Hur skulle du beskriva ditt hälsotillstånd? Finns det något gällande din hälsa eller övriga omständigheter som
kan påverka ditt stipendiatår och som vi skulle behöva veta om?

q Jag försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter är korrekta. Och jag förbinder mig att 
informera skolledningen om eventuella ändringar gällande min arbetssituation och hälsa om jag blir beviljad 
stipendium.

q Jag godkänner registrering av ovannämnda uppgifter tills jag meddelar att jag inte längre vill det. För 
information om hur vi hanterar personuppgifter, gå in på www.bibelskolan.org/sa-har-hanterar-vi-dina-
personuppgifter/)

Ort________________________________________________ Datum_______________________________

Underskrift___________________________________Namnförtydligande_____________________________

https://www.bibelskolan.org/sa-har-hanterar-vi-dina-personuppgifter/
https://www.bibelskolan.org/sa-har-hanterar-vi-dina-personuppgifter/


Spännande nyheter från bibelskolan Jesus Helar och Upprättar!

Ett effektivt bibelskoleår som rustar dig till tjänst i Guds rike både praktiskt och andligt – med över 10 000 kr
rabatt!

För första gången beviljar vi stipendier till elever på Träningslinjen. Utöver matnyttig och gedigen 
bibelundervisning som rustar dig till tjänst inom själavård, helande och evangelisation, får du en fantastisk 
möjlighet att lära dig och tränas inom olika praktiska uppgifter som kommer att vara till nytta i din tjänst för 
Gud.

Vi vill vara med och rusta dig som brinner för att sprida evangeliet om Jesus Kristus med tecken och under. 
Vi kommer också att ha en helt ny betoning och praktik inom evangelisation och att praktiskt träna dig att 
leda människor till frälsning.

Under ditt stipendiatår kommer du att få massor av verktyg och träning som hjälper dig på ett praktiskt sätt 
att kliva in i din kallelse – Guds dröm för ditt liv! Ditt liv kan göra skillnad – du behövs!

Praktisk information

Vem kan ansöka om stipendium?
Vi beviljar årligen ett antal stipendier till ansökande elever. Du som ansöker till Träningslinjens årskurs 1 
eller 2 kan ansöka om stipendium. (I undantagsfall kan stipendium beviljas till Upprättelselinjens elev.)

Vad innebär stipendiet?
Stipendiet täcker kostnaden för undervisningen i Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar, dvs 
månadskostnaden som är för närvarande är 1200 kr/månad från september till maj (9 x 1200 kr =10 800 
kr). 
Stipendiet täcker inte kostnaden för anmälningsavgiften (för närvarande 500 kr) och administration och 
material (för närvarande 2500 kr, vilket täcker delvis kostnaden för administration, böcker, kompendium, 
stenciler, nedladdning av undervisning, lokalkostnader, examen mm.) 
Stipendiaten betalar själv sammanlagt 3000 kr för bibelskoleåret (normalt 13 800 kr).

Villkor
Av eleven som beviljas stipendium förväntas följande:

- Praktisk tjänande inom ett eller flera områden tilldelat av skolledningen, 10-20 timmar/vecka beroende på 
om eleven jobbar ute och i vilken omfattning. 
Eleven ska hålla skolledningen uppdaterad om eventuella förändringar gällande sin arbetstid ute.

- Aktiv rapportering om genomförda uppgifter och tjänstgöring och återkoppling till ansvarig 
ledare/handledare.

- Aktiv närvaro på lektioner. Eleven ska komma i tid och stanna hela skoldagen.

- Ingen ogiltig frånvaro varken från lektioner, tjänstgöring eller annan praktik.

- Godkända betyg i alla prov.

Om eleven missköter sin skolgång eller sin tjänstgöring kan stipendiet återkallas.

Skicka din stipendieansökan tillsammans med din bibelskoleansökan till 

Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar
Box 134
19623 Kungsängen
Sverige 

Eller skanna in och skicka till bibelskola@arken.org 

Läs mer på www.bibelskolan.org eller ring till oss på  08-588 840 10 Uppdaterad 2019-07-24

http://www.bibelskolan.org/
mailto:bibelskola@arken.org

