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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.

         ��$ISJTUJBO och &MJTBCFU�4WBIO, 
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.
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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:
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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.
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Hedvig Laron 
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Fredrik Gronwall..

��*TBD�)FEMVOE����4LFMMFGUF¥

Isac Hedlund

Agnes Lann

“Åh, det finns så mycket gott att säga om bibelskola. Det betyder inte att allt bara har varit frid och  
    fröjd hela tiden. Jag ska vara ärlig och säga att det stundvis har varit riktigt kämpigt, med gamla 
      sår som rivits upp. MEN som här, nu, får tid att plåstras om.

           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 bibelundervisning och andra göra en mask av gips för att   
                           konkret med mina händer uttrycka en bön till Gud om alla masker jag håller uppe. 
                           Till att andra dagen gå en pilgrimsvandring, tysta i skogen, och sen måla porträtt av 
                           varandra. Hela livet ryms på något vackert sätt.”

Bibelskola var verkligen inte ett självklart val. Men när sommaren närmade sig 
började allting annat jag planerat kännas fel och bibelskola var mer och mer 
lockande. Och det visade sig att alla mina fördomar om bibelskola var fel, hahaha!

Här kan alla få lära känna alla oavsett ålder eller vilken linje man går. Liljeholmen 
är också en helt fantastisk plats, det ligger så fint placerat och här är nära till både 
skog och sjö vilket jag uppskattar! 

Det är verkligen en bibelskola för alla, oavsett om man varit kristen hela livet eller är ny i tron. Det är verkligen en bibelskola för alla, oavsett om man varit kristen hela livet eller är ny i tron. 
Jag älskar kombinationen av både teoretiska och praktiska lektioner där vi får gå igenom allt från 
krångliga teman i bibeln till hur man kan uttrycka frihet i konstverk. Här finns inget som heter 
prestation eller krav, utan bara tid för att utvecklas och processa saker tillsammans. Att ens tro 
kan få bli så vardaglig och naturlig här känns fantastiskt!”
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Under gymnasiet 
kände jag rätt tydligt att 
jag ville gå en bibelskola efter 
skolan, främst som ett sabbatsår då jag 
ville vila ut efter att ha läst naturvetenskap. 
Att det blev just Liljeholmen tror jag  helt Att det blev just Liljeholmen tror jag  helt 
enkelt var Guds ledning. 

Gud har använt allt som har hänt här på Gud har använt allt som har hänt här på 
skolan på ett speciellt sätt för att jobba med 
mig på djupet. Det mest banbrytande för 
mig, som Han ständigt behöver påminna 
mig om, är att vi är frälsta av nåd, bara nåd. 
Det finns en otrolig vila som infinner sig 
när man inser just det. Valet att följa Jesus 
innebär att vi är kallade till frihet, inte till innebär att vi är kallade till frihet, inte till 
att tvingas in under ett nytt slavok.”

Jag valde Liljeholmen därför att det är en kreativ och 
mångsidig skola. Här finns andra linjer så man hamnar aldrig i 
den typiska “bibelskolebubblan” utan träffar dagligen 
människor som tänker olika, vilket passade mig väldigt bra.

När jag kom till Liljeholmen hade jag ett sår ifrån en tidigare När jag kom till Liljeholmen hade jag ett sår ifrån en tidigare 
relation, jag kände inte att jag var mig själv och vågade inte 
leva ut helt. Men här fick jag börja prata med en själavårdare. 
Det har lett till att jag fått räta på ryggen och återta 
min kreativa sida som hade varit låst men som nu 
                                                       blommar igen.”
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