
gå bibelskola?
Någon har sagt att den längsta resan en människa kan 
göra i livet är den från huvud till hjärta. Här handlar 
undervisningen inte bara om huvudet utan är kreativ, 
går ut i fingrarna och landar i hjärtat. Liljeholmens 
bibelskola vill vara en plats där vi tillsammans 
upptäcker att efterföljelse är så mycket större och 
friare än vi tidigare anat!

Allt runtomkring oss snurrar så väldigt fort, vi Allt runtomkring oss snurrar så väldigt fort, vi 
behöver ta en paus och stanna upp. Få tid till att 
fundera igenom vem jag är, vem Gud är, vad jag tror 
på och vad jag vill göra med mitt liv. Något av det 
härligaste i livet är att få vara i en klass med andra 
kristna från olika samfund och bakgrunder och 
tillsammans varva samtal om det allra djupaste med 
kravlöst umgänge. Bibelskola ger Gud en chans att kravlöst umgänge. Bibelskola ger Gud en chans att 
hela mig från de sår jag fått i livet och göra mig redo 
för det som ligger framför. Kontunuerligt under året 
har vi enskilda livssamtal där vi tillsammans ber och 
stämmer av vad Gud gör i våra liv.

         - Christian och Elisabet Svahn, 
kursföreståndare.

Skolan är belägen i Rimforsa som är ett litet samhälle 
3 mil från Linköping, hit går både buss och tåg. 
Skolområdet ligger precis vid Åsunden, härligt om 
man gillar att bada. Här finns en gympasal, tillgång 
till bastu och sporter som volleyboll, pingis, 
innebandy m.m. På vår skola finns elever som går 
allmän kurs, konst och olika musikinriktingar.

Info:Info:
Vår bibelskola består av ett läsår med möjlighet att 
läsa ytterliggare ett läsår, med fokus på ledarskap, 
som påbyggnad. Läs mer om kostnader för mat/logi 
och mer om våra ämnen som nämns ovan på vår 
hemsida. Kursstart ligger i augusti.
Om du är nyfiken eller har några frågor så kontakta Om du är nyfiken eller har några frågor så kontakta 
oss på bibel@liljeholmen.nu eller på 0494-79700. 
Det finns alltid möjlighet att komma och hälsa på 
oss! Du kan lära känna vår bibelskola mer på skolans 
hemsida och på vårt instagramkonto:

Varför liljeholmen?

@liljeholmenbibelskola
www.liljeholmen.nu/bibelskola

Efterfoljelse
Vi talar om vad vi  går igenom just nu 
och  samtalar om hur man följer Jesus 
i  alla   små  och   stora   saker  i  livet.
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Infor Hans ansikte
Vi är inför Herren i tillbedjan på massa 
olika  sätt  som  pilgrimsvandring, göra 
kollage, hålla på med lera mm. Inte för 
att  prestera  men  för  att  uttrycka  vår 
tillbedjan och våra känslor med händer  
                                               och hjärta.


