
Huvud till hjärta 
Någon har sagt att den längsta resan i  

livet en människa kan göra, är den från 

huvud till hjärta. Vi på Liljeholmens  

bibelskola tror att denna resa, dessa 45 

cm, också är den viktigaste vi kan göra. 
 

Liljeholmens bibelskola är den resa där vi tar med 

kunskapen - om den gode Skaparen, Guds kärlek 

till ett folk, den fantastiska räddningsplanen, Jesu 

liv och Jesu oändliga kärlek till oss - Allt det - Till 
hjärtat och ut i armar och ben. 
 

Det handlar om kreativitet. 

Det handlar om rättvisa. 

Det handlar om mission. 

Det handlar om tillbedjan. 

Det handlar om att hjälpa den fattige. 

Det handlar om att vara ett ljus i mörkret. 

Det handlar om att börja förstå vem Gud är,  

och i ljuset av det - vem jag är.  

Varför Liljeholmen? 
Liljeholmens bibelskola vill vara en plats där tron 

på Jesus får omvandlas till efterföljelse av Jesus. 

En plats där vi upptäcker att efterföljelsen är så 

mycket större och friare än vad vi tidigare anat. 

 

Liljeholmen är en plats där kreativiteten flödar 

och du kommer få möjlighet att pröva olika  

uttrycksformer för att formulera den livsresa  

du påbörjat. Kontinuerligt under året erbjuds  

enskilda livssamtal där vi tillsammans ber och 

stämmer av vad Gud gör i våra liv. 
 

Läs mer om kursen och ämnena på vår hemsida: 
  

www.liljeholmen.nu/bibelskola 

Ansökan:  www.liljeholmen.nu  Vi behandlar 

ansökningarna löpande. Först till kvarn.  
 

Kursstart: Måndag 24 aug 2020 
 

Kontakt: bibel@liljeholmen.nu, 0494-797 00 

 

  Liljeholmens bibelskola 

Drömmer du om att lära känna Jesus mer? Och få utforska  

vad efterföljelse handlar om, på livets alla områden.  

Följ med oss på den resan - från Huvud till hjärta. 



Deltagare berättar 

Hedvig Larsson 
Jag kan ärligt inte tänka mig en bättre eller 

tryggare plats att processa grejer än här.  

För här har du lärare som du alltid får höra 

av dig till. Lärare som vill ditt bästa. Och 

klasskompisar som bor ett hus bort. 

Att ena stunden ha teoretisk bibelunder-

visning och andra göra en mask av gips för 

att konkret med våra händer uttrycka en 

bön till Gud om alla masker jag håller 

uppe. Och sen andra dagen gå en  

pilgrimsvandring, tysta i skogen och sen 

måla porträtt av varandra. Hela livet lik-

som ryms på nått vackert sätt.  

Johannes Sundin 
Det bästa med bibelskolan är att den låter 

sig hitta dig själv och din tro i din egen takt 

och att lärarna alltid finns där och  

pratar otrolig vishet in i din vardag samt 

att de alltid där för en om man behöver 

hjälp eller har frågor om allt.  

 

Jag skulle rekommendera Liljeholmen till 

dig som vill lära känna dig själv på riktigt 

och speciellt till dig som känner dig  

tveksam på bibelskola. Då är Liljeholmen 

ditt bästa alternativ för att få hänga och få 

grym undervisning i din takt.  

Om du bor på skolan 
Månadskostnaden blir mellan 4610 - 5880 kr bero-

ende på vilken rumstyp du väljer. Läs mer på liljehol-

men.nu. Du som är under 20 år och väljer att bo på 

internat kan söka inackorderingstillägg hos CSN.  

Blanketten får man från skolan. Läs mer på csn.se  

 

Studiestöd 

Den som studerar på folkhögskola kan söka stöd. Hur 

mycket man kan få beror bland annat på ålder. Har 

man fyllt 20 år kan man söka studiemedel. Ansökan 

görs hos CSN. Är man yngre kan man få studiehjälp. 

Anmälan görs då av skolan och behöver alltså inte 

sökas.   
 

 
Mer information finns på hemsidan: www.liljeholmen.nu 

Med reservation för prisjusteringar. 

 

Studiekostnader 
Undervisningen vid folkhögskola är kostnadsfri.  

Däremot betalar man för undervisningsmaterial, kost, 

eventuell logi, resor och allmän service. Man kan inte 

bo på skolan utan att betala för mat och service.  

Exakt kurspris får du i ett brev.  

Bekräftelsedeposition 
När du blivit antagen, bekräftar du din studieplats 

genom att betala en deposition på 500 kr. Dessa  

betalas tillbaka vid kursens slut eller dras av på  

terminsavgiften. Depositionen återbetalas inte om  

du väljer att inte påbörja dina studier.  

För dig som inte bor på skolan 
Om du inte bor på skolan så betalar du en  

avgift på 363 kr/vecka. Då ingår visst  

skolmaterial och kopiering samt olycksfalls- 

försäkring med mera.  

David Kjellgren 
Undervisningen är både rolig och intressant, 

då man blandar mer kunskapstyngda  

ämnen med praktiska. I flera ämnen åter-

kommer kreativa moment där vi får skapa 

bilder/skulpturer/musik som verktyg för att 

tillgodogöra sig mer insikt över vem man 

själv är eller vem Gud är. 

 

Bibelskolan passar alla som vill brottas lite 

med sin tro och sina livsbeslut. Kanske är 

man fast i ett ekorrhjul och behöver en paus 

för att fundera över vad man vill göra  

med sitt liv. Det är värt det! 

En bred utbildning 

Skolan har en stor bredd av utbildningar och på internatet finns 

möjlighet att lära känna många olika typer av människor. Bibel-

skolan lockar deltagare från många olika kyrkliga sammanhang.  

 

Även gällande de ämnen du kommer läsa under året finns stor 

bredd: Bibelkunskap, Efterföljelse, Inför Hans ansikte, Rättvisa  

& Miljö, Kreativitet, Rörelse, Mission, Tillbedjan, Gudsbild  

& Självbild.  

Följ oss på instagram "liljeholmenbibelskola”  


