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Shalom teambibelskola

Teambibelskolan 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 skol- 
dagar lagar varje team sin egen mat. All mat ingår i kurspriset.

Två dagar i veckan är det bibelundervisning där du får en rödtråd genom gamla och nya testamentet. 
Resten av tiden ingår du i ett praktiskt team som du har valt utifrån ditt intresse. Schemat innehåller även 
idrott och kreativ aktivitet en gång i veckan. Exempel på kreativ aktivitet är smide, fotografering eller bible 
journaling. Varje måndag är du ledig, samt en helg i månaden. Vi har utbildade lärare på skolan, men 
anlitar även gästföreläsare för fördjupning inom vissa ämnen. 

www.shalommission.se www.shalommission.se

Mat och boende

Upplägg

Här får du får utvecklas i dina intressen och utrustas för att använda dem för Guds rike. 

Kreativt team

I det här teamet får du lära dig att segla och hjälpa till med allt som behövs på ett 
missionsfartyg. Du får delta i evangelisation, samt möta ungdomar som är på läger 
ombord och öva dig i ledarskap. För båtteamet ingår en navigationskurs där du får ta 
förarbevis för båt. Dessutom får du träffa besättningar från andra länders missionsbåtar.

Gillar du dans, musik, drama, och media? Vill du utvecklas i ditt intresse och få verktyg för hur du kan 
använda det kreativa i tillbedjan och evangelisation. I det här teamet får du både teoretisk och praktisk  
undervisning av professionella lärare. Vi tittar på det kreativa ur ett bibliskt perspektiv och lär dig olika tekniker 
i respektive ämne. Vi jobbar utifrån din personliga nivå. Teamet besöker olika församlingar och skolor där vi 
uppträder, inspirerar och håller i workshops. Exempel på tidigare projekt är julmusikal, tv-program för barn 
och ”dans reach out”.

Om du vill praktisera i din egen eller någon annan församling ska du välja det här teamet. Du får fungera 
som barn- eller ungdomsledare och tillsammans med en handledare finnas med i församlingens arbete. 
Det här teamet ger dig möjlighet att formas som ledare i en miljö med bra förebilder som kan vägleda 
och coacha dig. 

I fältteamet är du kyrkans utsträckta hand till staden. Du får knyta kontakter med ungdomar utanför kyrkan 
och leda olika sociala projekt. Vi har genomfört projekt inom bilverkstad, bakning, ridning och idrott. 
Fältteamet är i samarbete med Oskarshamns kommun, skola och polis.

Våra team
Båtteam

Församlingsteam

Fältteam

En missionsresa utomlands
Resan går till någon av våra samarbetsorganisationer i Grekland, Tyskland eller Sydafrika.
 
En skidresa till Shaloms lägergård i Vemdalen
Här får du prova på alpina sporter, evangelisation och fjälliv.

En evangelisationsvecka på Missionsbåten Shalom
Under veckan får du möjlighet att delta i segling, bad, undervisning, lekar, musik, dans och drama.

Under året ingår det många 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 2700 kr/månaden. För dig som vill bo i tvåbäddsrum är det en extra kostnad på 400 
kr/månaden. Dessutom tillkommer 200 kr/månaden för material. Utlandsresan och skidresan ingår inte i 
kurspriset.

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 laddar ner från shalommisson.se

2. En referensperson

Skicka din ansökan till:
Shalom Mission, Homhällevägen 39, 572 40 Oskarshamn

Följ oss gärna på sociala medier 
Facebook: Shaloms teambibelskola, Instagram: shalomcreativeteam

Ansökan och kontakt

Ansökan skall innehålla:
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Shalom teambibelskola i samarbete med:


