
BIBELSKOLAN DELA
E N  M Å N G K U LT U R E L L  B I B E L S K O L A

ANMÄLAN: 

Personnummer eller LMA nummer: 
 
 

Efternamn, förnamn: 
 
 

Gatuadress: 
 
 

Postnummer, ort: 
 
 

Telefonnummer: 
 
 
 
Emailadress: 
 
 

Hemkommun: 
 
 

Län: 
 
 

Tidigare utbildning: 
 

Berätta om hur och när du blev 
kristen och vad du vill lära dig under 
Bibelskolan Dela:
 
 
 
 
 

Jag godkänner att Bibelskolan Dela 
och Sjöviks Folkhögskola hanterar 
mina personuppgifter i enlighet med 
GDPR. Information om detta finns 
på www.sjovik.eu
 
 
 
 
 
 

Datum och namnunderskrift:
 
 
 
 
 
 

Ansökan skickas senast 7 januari till:
Betlehemskyrkan

Thulegatan 21
852 53 Sundsvall 

eller maila till eriksson.bodil@gmail.com



EXAMINATION
Aktivt deltagande i undervisning, diskussioner, muntliga och skriftliga 
reflektioner och praktik. 
 
LÄRARE
Pastorer och ledare från olika församlingar samt regionalt och  
nationellt anställda i Equmeniakyrkan  kommer att medverka.
Huvudansvarig: Bodil Eriksson, pastor i Betlehemskyrkan Sundsvall 
tel. 070-7147989, eriksson.bodil@gmail.com
 
FÖR VEM?
Bibelskolan är öppen för alla som är 18 år och uppåt. Den är för dig 
som är kristen och vill utvecklas i din tro och träna dig på att dela 
med dig av din tro med andra. Den som har personnummer har rätt 
att söka studiemedel hos CSN

NÄR OCH VAR?
Bibelskolan bedrivs i Betlehemskyrkan, Thulegatan 21, 852 32 Sundsvall
 
Bibelskolan bedrivs halvfart på torsdagar 13.00-17.00 och fredagar 
9.00-14.00, samt praktik en dag varannan helg i olika församlingar 
från 17 januari – 5 juni

ARRANGÖR
Betlehemskyrkan Sundsvall, Equmeniakyrkan Region Mitt, Sjöviks 
Folkhögskola

VILL DU STÖDJA BIBELSKOLAN DELA EKONOMISKT?
Betala din gåva till:
Plusgiro: 131188-5
Swish: 123 006 15 49
Märk: Bibelskolan DELA
Betalningsmottagare: Betlehemskyrkan, Sundsvall

Jesus uppmanar oss att ”göra alla folk till lärjungar” i 
Matteus 28:19. Just nu växer våra församlingar tack vare 
människor som kommit från andra länder. Många har 
en längtan att dela tron med nya människor och att vara 
med och bygga upp sin egen församling utifrån sina nå-
degåvor. Därför finns Bibelskolan Dela för att träna på 
dessa saker, både för personer som varit kristna länge 
och för dem som är nya i tron.

KURSPLAN
Januari         Översikt av Bibeln
Februari       Att dela evangeliet
Mars             Att bygga upp församlingen med nådegåvorna
April             Att bygga upp samhället med evangeliet 
Maj-juni       Mission 
 
 
LÄRANDEMÅL FÖR DEN STUDERANDE
Översikt av hela Bibeln
Kunskap om Jesus och hans undervisning
Kunskap om församlingen
Tro och lärjungaskap
Läsa och förstå Bibeln
Medverka i gudstjänstlivet
Träna sig att dela evangeliet
Träna sig att bygga upp församlingen utifrån sina nådegåvor

UNDERVISNING OCH ARBETSFORMER
Andakter, föreläsningar, bibelläsning, gruppdiskussioner, medver-
kan i gudstjänster, egna och gemensamma muntliga och skriftliga 
reflektioner, bön och förbön, dela måltider, studiebesök och praktik i 
församlingar. 
 
PEDAGOGIK
Bibelskolan arbetar utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Vi läser och 
förstår Bibeln tillsammans, lyssnar och lär av varandras erfaren-
heter och tränar på att arbeta tillsammans i församlingsarbete och 
evangelisation. Hänsyn kommer att tas, så att man kan delta oavsett 
utbildningsnivå, ålder och hur länge man har varit kristen. 




