LÄS MER PÅ
WWW.SJOVIK.EU/SOMMAR
ANMÄLAN OCH ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälan sker på hemsidan www.sjovik.eu/sommar
eller genom att fylla i formuläret i foldern
och skicka till Sjöviks folkhögskola, 775 95 Folkärna.
Elever som gått tidigare år har företräde
om anmälan är gjord senast 28 mars
Anmälningsvgiften, 400 kr, betalas senast 28 mars
till Sjöviks folkhögskolas bankgiro 233-5875.
Märk betalningen med kr.sk19 samt deltagarens
namn. Anmälningsavgiften återbetalas ej
vid avbokning.

Sjöviks folkhögskola hanterar dina personuppgifter i enlighet
med GDPR. I och med din anmälan, godkänner du även att dina
kontaktuppgifter används för kommande utskick och inbjudningar från
Kristendomsskolan och Sjöviks folkhögskola. Dessutom godkänner du
att kristendomsskolan meddelar församlingen, enl. anmälan,
att du planerar att delta i Kristendomsskola på Sjöviks folkhögskola.
Therese Gossas (Ombud GDPR)

24 JUNI - 6 JULI 2019
arrangeras av Sjöviks folkhögskola tillsammans med Equmenia Mitt, Stockholm & Svealand

SJÖVIKS KRISTENDOMSSKOLA

ANMÄLAN KRISTENDOMSSKOLAN 2019

Kristendomskolan är för dig som gått ut
åk 7, eller äldre. Det är två veckor fyllda av
allvar, undervisning om den kristna tron
och mycket glädje. I årskurs 2-4 ingår även
en ungdomsledarkurs.

Namn: ..............................................................................................................

Innehåll

Postnummer: ..................................

Årskurs I
Årskurs II

Grunderna i kristna tron
Fördjupning i kristen tro,
med fokus på nya testamentet

i åk II börjar du som gått ut åk 8 eller är
äldre, samt redan deltagit i

Årskurs III
Årskurs IV

kristendomskola/konfirmationsläsning

Fördjupning i kristen tro,
med fokus på gamla testamentet
Lärjungaskap, drama, musik

Kostnad
4050kr inkl. anmälningsavgift (400kr).
Syskonrabatt, 950 kr från syskon 2.

Personnummer: .............................................................................................
Adress: .............................................................................................................

Tel: ..................................................... Önskar att gå åk: ..........................
Har anknytning till församling:

Nej

Särksilda omständigheter (allergier, sjukdomar, diagnos, dyslexi
samt ev. specialkost:
............................................................................................................................
............................................................

Ja

Nej

Kontaktuppgifter målsman

Frågor om anmälan eller betalning: Sjöviks folkhögskola,
0226-678 04, yvonne.skoglund@sjovik.eu
Övriga frågor:
Kim D Bergman, föreståndare
073-500 89 42
kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se

Ja

Om ja, vilken: .................................................................................................

Simkunnig:

KONTAKT

Ort: ..................................................

Eva Reithner
0730-58 07 48
eva.reithner.er@gmail.com

Tel: ..................................................... e-post: ..............................................
Målsmans underskrift: .................................................................................

