Ansökan till Pastors-, ledar- och församlingsplanteringsutbildning (PLFU)
Arrangör: Församlingen Arken och ”Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar”
Ansökan gäller:
q Hela utbildningen (2500 kr, du sparar ca 1500 kr)
q Enskilda kursblock (se priser i blocköversikten). Kryssa i vilka:
q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9

q 10

Personuppgifter:
Förnamn:

Vänligen texta tydligt och fyll i all information.
Efternamn:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

Personnummer:

Hemförsamling:
Hemförsamling:

Pastors namn:

Pastors telefonnummer:

Pastors e-post:

Församlingens adress:

Har din hemförsamling någon kontakt med
församlingen Arken?qJA qNEJ qVET EJ
Om ja, på vilket sätt?

Frälsning:
Vilket år blev du frälst?
Berätta kort om din frälsning:

Funktion och kallelse:
Hur länge har du varit med i din nuvarande församling?
Vilken typ av ledarfunktion har du i din församling?
Hur länge har du haft den här funktionen?
Berätta om du möjligen har haft några andra funktioner tidigare:
Vilka framtidsplaner har du när det gäller din tjänst i Guds rike?

Varför ansöker du till den här ledarutbildningen?

Utbildning
Har du gått Arkens bibelskola ”Jesus Helar och
Upprättar”?
q Ja
q Nej
q Upprättelselinjen, läsår:_____________
q Årskurs 1, läsår:_____________
q Årskurs 2, läsår:_____________
q Årskurs 3, läsår:_____________
Annan utbildning:

Har du gått på någon annan bibelskola/kurs?
q Ja
q Nej
Om ja, skriv skolans och utbildningens namn
samt årtal:

Annan kompetens:

Kontakt med Församlingen Arken:
Har du för närvarande eller har du haft någon kontakt med församlingen Arken? qJA qNEJ
Om ja, på vilket sätt?
q Jag tror att Bibeln är Guds ord och högsta norm för kristet liv.
q Jag försäkrar på heder och samvete att ovan lämnade uppgifter är korrekta och godkänner att
församlingen Arken sparar mina personuppgifter för internt bruk.
Ort

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Skicka din ansökan till info@arken.org eller till Församlingen Arken Bibelcenter, Box 134, 19623
Kungsängen. Vid frågor mejla eller ring till Arkens växel info@arken.org , 08-588 840 00.
Du kommer att få svar från oss via e-post efter att vi har tagit emot och behandlat din ansökan.
Arkens Pastor- Ledar- och Församlingsplanteringsutbildning är riktad till dig som vill bygga och bära Guds församling. Du är
eller vill utvecklas till att bli verksam ledare i din församling. Utbildningen är också för dig som har en kallelse att grunda nya
församlingar.
Beskrivning av utbildningen:
Du deltar i utbildningen online.
Ledarutbildningen består av ca 40 undervisningsdagar som innehåller tre lektioner, à 40 minuter.
Utbildningen är fördelad i olika kursblock. Du kan vara med på hela kursen eller välja enskilda kursblock (hela block, inte enskilda
dagar). Se bifogad kursplan.
Du kommer att få inloggningsuppgifter för att kunna streama undervisningen med din dator/mobil.
När du har lyssnat in ett kursblock, kommer du att få svara skriftligt på några checkfrågor samt skriva en uppsats om kursblockets
innehåll, ca 1 sida/block.
Om det ingår litteratur i kursblocken, behöver du också läsa in litteraturen. Se bifogad litteraturlista. För varje bok får du göra ett test
med checkfrågor samt skriva en kort sammanfattning (ca 1 sida).
Du har tillgång till undervisning under ett års tid. Examen kommer att hållas årligen två gånger per år, i januari under
församlingshelgen och i juli i samband med Mirakelkonferensen. Du kan själv välja i vilken takt du studerar. För att ta ut examen i
januari är sista inlämningsdatum 30 november, för examen i juli behöver alla uppgifter vara gjorda och inlämnade senast den 31 maj.
Det kommer också att finnas möjlighet att delta i separata tilläggskurser med separat avgift. Mer information kommer när
tilläggskurserna blir aktuella.
Deltagaravgift:
Rabatterat pris om man deltar hela kursen, 2500 kr. Du sparar ca 1500 kr.
Om du väljer att delta endast enskilda kursblock, betalar du per block.
Kursblockens pris varierar beroende av hur många undervisningsdagar de består av, 100 kr/dag.
Observera dock, att dagar kan ej köpas separat utan man betalar för alla dagar som ingår i samma kursblock.
Kostnad för kurslitteratur tillkommer.
Uppdaterad 2018-07-19

