Vill Du bli en arbetare
i Guds rike?

Team- & Lärjungaskola
S h a l o m Ut b i ld n i n g / Bl å K u s t 2 0 1 2 - 2 0 1 3

Blå Kust är en skola med fokus på lärjungaträning. Genom teori och praktik får
du som elev möjlighet att utvecklas i de gåvor Gud gett dig. Vårt uppdrag är att
träna arbetare till Guds rike, att träna lärjungar som gör lärjungar.
Blå Kust ger en unik kombination av praktiskt teamarbete och teoretiska
studier. Kursen finns i Oskarshamn och arrangeras av Shalom Mission. Det
innebär att du inte bara kommer till en lärjungaskola, du hamnar mitt i en
missionsorganisation och din praktiska träning sker på missionsfältet.

Du som är rotad i din kristna tro och vill gå ett
steg längre, Du som vill tränas i lärjungaskap och
växa som arbetare i Guds rike, Blå Kust är för Dig!
Blå Kust är en CSN-berättigad folkhögskolekurs under Marrianelunds
(www.marrianelund.nu) respektive Oskarshamns folkhögskola (www.
oskarshamnsfolkhogskola.se) med tre inriktningar:
Lärjungaskolan riktar sig till dig som vill stämma av vad Gud vill med ditt liv.
Du växer och utvecklas genom praktik i församlingar, på missionsbåten Shalom
eller i något annat team där du får använda dina gåvor.
Shalom Fält är en social inriktning där du finns till för stans ungdomar. Du
möter många unga människor som mår dåligt på olika sätt och du får vara deras
förebild och vän.
När du gått en av dessa ettåriga kurser har du dessutom möjlighet att fortsätta
utvecklas i vår vidareutbildning:
Ledarskapsutbildningen inriktar sig under ett år på ledarskap. Du studerar på
samma sätt som under det första året, men du praktiserar nu som någon form av
teamledare för elever som går första året på Blå Kust, eller som ungdomsledare
i någon församling.

Välkommen till Blå Kust

en utbildning där Du behövs och Ditt liv berörs

Shalom Mission
Shalom Mission är en missionsorganisation med bas i Oskarshamn.
Organisationen startades 1980 med Missionsbåten Shalom. Idag är
verksamheten utbredd, både på hav och land, i Sverige och internationellt.

När du kommer till Blå Kust hamnar du mitt i en
missionsorganisation och du blir en viktig del av
det spännande dagliga arbetet.
Missionsbåten Shalom är fortfarande ett av våra missionsverktyg. Nästan
hela året går båten utmed kusten och vi får dela evangeliet med tusentals
människor. Vi har även en Second Hand butik i Oskarshamn där en stor del
av arbetet går ut på att stötta Shaloms arbete i Estland. Villa Shalom, som
också ligger i Oskarshamn, är internatboende för Blå Kust elever. Villan
fungerar även som en populär konferensanläggning.
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Varje sommar har du möjlighet att följa med på en evangelisationsvecka
ombord på Missionsbåten Shalom. Segling, bibelstudier, bad och
gemenskap fyller dagarna, och på kvällarna bjuder vi på sång, musik och
vittnesbörd från däck. Du får fantastiska möjligheter att möta människor
och samtala om livet och Gud och samtidigt får du många nya vänner.
Håll utkik på webbplatsen efter sommarens program!

www.shalommission.se

Lärjungaskolan
Lärjungaskolan söker Dig som vill använda Dina gåvor
för att dela Din tro med andra.
Sverige och världen ropar efter nya medarbetare i Guds rike. På
Lärjungaskolan vill vi att du ska få komma i funktion och använda dina
gåvor. Du praktiserar i ett team, i nära samarbete med teamledare och
andra förebilder, för att du ska hitta din specifika uppgift och växa som
Jesu lärjunge.
Hälften av utbildningen består av teori, hälften av praktik. Varje vecka
har du minst en dag med lärarledda lektioner, där undervisningens fokus
är grundläggande pusselbitar till lärjungens liv och tjänst. En dag i
veckan är du ledig och resterande dagar praktiserar du i ditt team eller
har egen studietid. Vissa veckor är studieveckor med mer undervisning
Under året får du också bland annat vara med om en skidresa samt
en studieresa till Estland och Finland, där du får se en del av Shalom
Missions internationella missionsarbete.
Det finns några olika varianter av team du kan praktisera i. Gemensamt
för alla är den evangeliserande eller församlingsbyggande inriktningen,
du får många möjligheter att dela din tro i möten med människor.
Församlingsteam: Du och ditt team arbetar i en församling med ungdomsarbete, kamratstödjaruppdrag, pionjärsatsningar etc.
Resande musikteam: Reseteamet använder sång och musik som sitt
främsta redskap och besöker olika platser där de gör punktinsatser, eller
deltar i lite större missionsprojekt. Det kan handla om möteskampanjer,
ungdomssamlingar eller besök på fritidsgårdar och skolor.
Båtteam: Som båtteamare ingår du i besättningen på Missionsbåten
Shalom och möter skolungdomar, konfirmander och många andra som

“Här får jag formas till att bli ett verktyg i Guds hand.”

- Mattias Narci, före detta elev Lärjungaskolan och Ledarskapsut

bildningen

kommer ombord. Du får också navigationsutbildning och träning i
sjömanskap.
Sportteamet: ett team som använder idrott som redskap för att bygga
relationer. Vi har bland annat ett dam- och ett herrlag i fotbollens
seriesystem.
Vilka team som sätts samman varierar lite från år till år, beroende på de
sökande elevernas egna önskemål. Ibland sätts team samman för att ge
möjlighet att utveckla speciella intressen, gåvor och talanger. Har du en
egen idé på hur ett team skulle kunna arbeta är du välkommen att höra
av dig.
Upplägg
Utbildningen består av hälften teori, hälften praktik. En vecka ser ungefär ut så här:
måndag ledigt tisdag lärarledda lektioner onsdag-söndag egen studietid och teampraktik.
Under året gör vi en utlandsresa och en skidresa. Vi seglar också med Missionsbåten Shalom en
valfri vecka under sommaren 2011.
Boende
Eleverna på Lärjungaskolan bor på Villa Shalom, vackert beläget vid Östersjön med gångavstånd
till centrum. För elever som har praktikplats på annan ort ordnas lokalt boende.
Kostnader
Kostnaderna för kursen inklusive mat och boende är 2100 kr/månad. Vid utlandsresan och skidresan tillkommer kostnader. Eftersom utbildningen sker på folkhögskolenivå har du möjlighet att
söka CSN-bidrag.
Ansökan och kontaktinformation
Du är välkommen att mejla eller ringa om du har frågor eller vill få ansökningshandlingar.
Kontakta oss på david.ekerbring@shalommission.se eller 0491-770 99.
Ansökan ska innehålla:
• Ansökningshandlingar som du får från oss eller laddar ner från webbplatsen
• Intyg från eventuella ledar- och förtroendeuppdrag
• En skriftlig rekommendation
Skicka din ansökan till Shalom Mission, Homhällevägen 39, 572 40 Oskarshamn.
Antagning sker löpande tills kursen är fylld. Sista ansökningsdag är 25 juli.

Shalom Fält
Shalom Fält söker Dig som vill förändra ungdomars
vardag.
Många unga i Sverige mår dåligt idag. Problem hemma och i skolan kan
leda till brist på självförtroende, alkohol- och drogmissbruk, kanske även
kriminalitet. Shalom Fält vill finnas till för stans ungdomar, ge dem stöd
och självkänsla och visa på en alternativ livsstil.
Som ”Fältare” lever du ett spännande liv. Du möter ungdomar i skolan, på
fritiden och på nätterna. Du blir en del av deras liv och får ge mycket av
dig själv, men du får lika mycket tillbaka. Genom att vara kamratstödjare
på skolor och nattvandrare på stan bygger du relationer med ungdomar
och får vara deras förebild och vän.
Shalom Fält är ett samarbetsprojekt mellan Shalom Mission, Oskarshamns
kommun och Oskarshamns folkhögskola. Målet med projektet är att
minska ungdomsfylleriet i stan samt höja debutåldern för alkohol.

Shalom Fält 2011-2012

Arbetet handlar om att skapa kontakter med ungdomar ute på skolor,
samt att ”fälta” på stan, på helgnätterna.

“De är som äldre syskon för de yngre ute på stan
och i skolorna.”
- Bo Malm, Socialnämnden Oskarshamnsskommun

Shalom Fält, liksom Lärjungaskolan, består av hälften teori, hälften
praktik. Som “fältare” har du en gång i veckan lektioner tillsammans
med Lärjungaskolans elever. Dessutom får “fältarna” egen undervisning
i grunderna inom socialt arbete på Oskarshamns folkhögskola.
Förutom arbetet på skolorna och på stan driver Shalom Fält gruppverksamheter där du träffar ungdomarna på deras fritid. Vi har exempelvis
en tjejgrupp, en bilverkstad och ett fotbollslag, Oskarshamn UBK.
Shalom Fält organiseras i samarbete med Oskarshamns folkhögskola,
vilket ger dig rätt till CSN-stöd.
Upplägg
Utbildningen består av hälften teori, hälften praktik. En vecka ser ungefär ut så här:
måndag ledigt tisdag-onsdag teoretisk undervisning och studiebesök torsdag – söndag egen
studietid och teampraktik. Under året gör vi även en utlandsresa och en skidresa.
Boende
Eleverna på Shalom Fält bor i lägenheter på stan (hyran ingår i kursavgiften).
Kostnader
Kostnaderna för kursen inklusive mat och boende är 600 kr/månad. Vid utlandsresan och
skidresan tillkommer kostnader. Eftersom utbildningen sker på folkhögskolenivå har du möjlighet
att söka CSN-bidrag.
Ansökan och kontaktinformation
Du är välkommen att mejla eller ringa om du har frågor eller vill få ansökningshandlingar.
Kontakta oss på ulf.ljunggren@shalommission.se eller 070-81 95 345.
Ansökan ska innehålla:
• Ansökningshandlingar som du får från oss eller laddar ner från webbplatsen
• Intyg från eventuella ledar- och förtroendeuppdrag
• En skriftlig rekommendation
Skicka din ansökan till Shalom Mission, Homhällevägen 39, 572 40 Oskarshamn.
Antagning sker löpande tills kursen är fylld. Sista ansökningsdag är 25 juli.

Ledarskapsutbildningen
Den här kursen går du när du vill utvecklas till att bli en duktig ledare
inom kristet arbete. Att bli den lärjunge som gör lärjungar är vad det
handlar om, att bli den person som andra vill följa. Du kommer att möta
både praktiska och teoretiska utmaningar där din personliga utveckling står
i centrum. Du får ta ansvar efter förmåga, får feedback på din prestation
och erbjuds möjlighet till personliga samtal.
Kursen riktar sig till dig som redan gått ett år på Blå Kust, eller någon
motsvarande utbildning. Liksom under det första året på Blå Kust har du
lärarledda lektioner och självstudier två dagar i veckan. Din praktiska
träning består bland annat i att leda och utveckla team av människor med
olika förutsättningar, under olika omständigheter. Förutom att man som
ledare följer med på lärjungaskolans resor gör vi också en egen resa till
Grekland. Där besöker vi vår vänorganisation Hellenic Ministries.
Ledarskapsutbildningen är en extern kurs på Mariannelunds folkhögskola
vilket innebär att du som elev är berättigad till CSN-stöd. Kostnaden
inklusive mat och logi är 1100 kr per månad, tillkommer gör resekostnader
för de studieresor som vi gör.

Vill du vara med i nästa generation av ledare
som gör människor till lärjungar?
Välkommen till Blå Kust Team- och Lärjungaskola!

www.shalommission.se
Shalom Mission
Homhällevägen 39
572 40 Oskarshamn
0491-770 99
info@shalommission.se

