
Ansökningshandling
till Blå Kust 2016

* För att söka ledarutbildningen måste du ha gått Blå Kusts Team- och lärjungaskola eller motsvarande bibelskola

Namn:  Personnr:  

Epost:  Telnr:  

Adress:  

Tidigare utbildning/utbildningar:

Församlingstillhörighet:  Medlem sedan:  

Har du varit engagerad i kristet arbete tidigare? På vilket sätt?

Har du prövat på team/evangelisations-arbete tidigare? I så fall vad?

Har du någon vana av ledarskap? (Idrottstränare, söndagsskollärare o.s.v.)

Sjunger eller spelar du något instrument? Vad i så fall?  

Team- och lärjungaskolan Ledarutbildningen *



Har du några allergier?  Har du körkort?  

Har du praktiska erfarenheter? Inom vilka områden?

Vad fick dig att söka till Blå Kust? Motivera svaret!

För att vi ska kunna sätta samman teamen så bra som möjligt 
ber vi dig fylla i vilket/vilka team du helst vill vara med i. Vi 
kan inte garantera att din önskan blir tillgodosedd eftersom 
alla team måste få en god sammansättning, men vi vill göra 
vårt bästa med hänsyn till behoven på våra olika 
pionjärplatser. Teamens sammansättning beror även på antalet
sökande.

Förstahandsval: Andrahandsval:

Bifoga:

• ett papper/dokument där du berättar lite om dig själv, dina intressen, hemförhållande/familj, 
din väg till tro, andliga utveckling och kallelse

• en bild på dig själv

• betyg, intyg, diplom, etc.

Skriftlig referens (din pastor/ungdomspastor/ungdomsledare)
Denna person ska även fylla i blanketten ”Referenshandling till Blå Kust” och skicka till oss.

Namn:  Telnr:  

Annan referens (någon vi kan kontakta)

Namn:  Telnr:  

Relation till dig:  

Ort och datum:  

Båtteam

Församlingsteam

Musikteam

Shalom fält

Annat:

Båtteam

Församlingsteam

Musikteam

Shalom fält

Annat:
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