2018-2019

Frälsningsarméns
Pionjärutbildning
• Teoretisk och praktisk undervisning och träning
• Regelbunden coaching
• Missionellt fokus

Vision

Att fostra och träna ledare för uppdraget ”Jesus Till Alla” och
med utgångspunkt i personens unika gåvor och talanger utrusta denne för pionjär tjänst.

Syfte

Att genom pionjärutbildningen sprida evangeliet och utöka
den kristna gemenskapen i ett efterkristet samhälle, genom
att omsätta kristen lära till praktisk handling på ett sätt som
når nya grupper i samhället. Att träna människor i en missionell
livsstil. Att rekrytera, utbilda, upprätta och utrusta människor
för tjänst och ledarskap med pionjär inriktning.

Mål

Att träna ledare och medarbetare för uppdraget att ge ”Jesus
till alla”. Att med hjälp av utbildningen förverkliga visionen att
Frälsningsarmén år 2020 vill ha 10 nya pionjärprojekt samt att
Frälsningsarmén vill se 100 nya lokala ledare från alla generationer och 10-12 officerare per år fram till 2020.

Ämnen
• Pionjär i Guds rike
• Evangelisation
• Församlingsplantering
• Att förkunna Guds ord på 2000-talet
• Att göra lärjungar
• Att betjäna människor i den helige Andes kraft
Kostnader och Studiefinansiering

Anmälningsavgift 500 kronor. Denna är en
förskottsbetalning på första terminsavgiften.
Inackorderingskostnad kurshelgerna:
1600 kronor/termin (800:- enbart mat).
Pga av begränsat antal logiplatser kan deltagare
behöva ordna eget boende. Kursen är möjlig att genomföra
som studiemedelsberättigade halvfartstudier (gäller ej elever
under 20 år). Studierna är avgiftsfria.

Kursinformation

Halvfart 50%
15 deltagare per år.
5 kurshelger förlagda på Ågesta folkhögskola
samt självstudier med inlämningsuppgifter,
10 timmar/vecka.

Läsårstider
Ht 2018: 23/8-20/12.
Vt 2019: 10/1-5/6.
Kurshelger ht-18:
8-10 september
17-19 november
Kurshelger vt-19:
26-28 januari
23-25 mars
18-20 maj

Ansökan

6 maj 2018, senare antagning i mån av plats.
Ansökningsblanketter för kursen finns att hämta
på www.agesta.nu.

Antagningsvillkor
Du ska ha fyllt 18 år.

Kontakt

Kursansvarig
Marina Bratterud
marina.bratterud@fralsningsarmen.se
Telefon 073-91 48 290
Elisabeth Grahn
elisabeth.grahn@fralsningsarmen.se
Telefon 073-920 93 95
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