
Lovsångsdans • Sång & musik • Drama • Bild & form  

Musikal • Segling • Evangelisation • Ledarskap • Idrott 

Bibelundervisning • Skidresa • Missionsresa utomlands  

Församlingspraktik • Friluftsliv  med mera

Shalom Mission
Teamutbildning

www.shalommission.se



Valkommen till shalom missions ettariga bibel- 
och teamskola

Bibel- och teamskolan ligger i kuststaden Oskarshamn. Undervisningen och boendet är på Villa Shalom, 
en vackert belägen anläggning vid havet. Här bor eleverna i rum med 1-5 bäddar. Det finns ett gemensamt 
kök, bastu, tvättstuga och flera olika sällskapsutrymmen. På gården har eleverna tillgång till grill och stora 
gröna ytor. Intill Villa Shalom finns det fina promenadstråk, utegym, vollybollplan och motionsslinga. Det 
är även gångavstånd till centrum.

På tisdagar och onsdagar serveras lagad mat på skolan. Övriga skoldagar lagar varje team sin egen mat. 
All mat ingår i kurspriset.

På tisdagar och onsdagar är det bibelundervisning och ledarskapskapsutbildning, samt idrott och frilufts-
liv. Vi har egna lärare på skolan, men anlitar även gästföreläsare i vissa ämnen. Från torsdag till söndag är 
du med i ett team där du får utvecklas efter den inriktning som du har valt. Se beskrivningen av teamen 
på nästa sida. Dessutom finns det projekttid på schemat då du får möjlighet att fördjupa dig i ditt eget 
intresse. Varje måndag är du ledig, samt en helg i månaden. Dessutom har du höstlov, jullov, sportlov 
och påsklov.

www.shalommission.se

Mat och boende

Upplagg
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Kreativt team

I det här teamet får du lära dig att segla och praktisera 
livet på ett fartyg. Du får möta ungdomar som är på läger 
ombord och öva dig i ledarskap. Du får chans att gå 
en navigationskurs. Dessutom får du träffa besättningar 
från andra länders missionsbåtar.

Gillar du sång, musik, lovsångsdans, bild och form eller teater? Vill du använda dessa intressen i evange-
lisation? I det här teamet får du varje vecka professionell undervisning inom dessa områden. Dessutom 
kommer du få prova på keramik, foto, film, kreativt skrivande m.m. Teamet besöker olika församlingar 
och skolor där vi uppträder, inspirerar och håller i workshops. Under året kommer vi även sätta upp en 
större musikal.

Om du vil praktisera i din egen eller någon annan församling ska du välja det här teamVet. Du får fungera 
som barn- eller ungdomsledare och tillsammans med en handledare finnas med i församlingens arbete.

Fältteamet innebär att du går som kamratstödjare på skolor. Du får vara med och skapa olika projekt med 
ungdomar utanför kyrkan. Exempel på projekt som genomförts är: verkstadsprojekt, bakprojekt, idrotts-
projekt, kampsport och musikprojekt.

vara team
Besattning pa Missionsbaten

forsamlingsteam

faltteam

En missionsresa utomlands
Tidigare resor har gått till Grekland, Estland, Tyskland, USA, Turkiet och England.
 
En skidresa till Shaloms lagergard i Vemdalen
Här får du prova på alpina sporter, evangelisation och fjälliv.

En evangelisationsvecka pa Missionsbaten Shalom
Under veckan får du möjlighet att delta i segling, bad, undervisning, lekar, sång, musik, dans och drama 
i olika hamnar.

Utflykter och studiebesok
Vi möter andra bibelskolor och missionsorganisationer, gör olika utflykter till exempelvis en äventyrsbana 
i luften och deltar i ungdomssamlingar och gudstjänster.

Under aret ingar det manga olika moment:



Kostnader
Skolan genomförs som en folkhögskolekurs i samarbete med Mariannelunds folkhögskola och Shalom 
Mission. Det ger dig som kursdeltagare möjlighet till CSN. Kostnaden för kursen inklusive mat och boende 
i flerbäddsrum är 2500 kr/månaden. För dig som vill bo i tvåbäddsrum är det en extra kostnad på 400 kr/
månaden. Vid utlandsresan och skidresan tillkommer kostnader.

För ansökningshandlingar och frågor är du välkommen att ringa eller mejla till expeditionen  
tel. 0491-770 99 eller föreståndare Jan Wahlström tel. 070-287 08 29, jan@shalommission.se.

1. Ansökningsblankett som du får av oss eller laddar ner från shalommisson.se

2. Intyg från eventuella ledar- och förtroendeuppdrag.

3. En skriftlig rekommendation.

Skicka din ansokan till:
Shalom Mission 
Homhällevägen 39  
572 40 Oskarshamn

Ansokan och kontaktinformation

Ansokan skall innehalla:
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