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FÖR VEM?
Bibelskola på distans påbyggnad riktar sig till dig som läst färdigt 
vår grundkurs och vill fullfölja den genomgång av Bibeln du påbörjat 
under grundkursen. Eftersom hela Bibeln inte hinns med under grund-
kursen blir detta år en naturlig fortsättning för dina studier på bibel-
skolan. Minimiålder 18 år.

MÅLSÄTTNING
• Ge dig en gedigen förståelse för Gamla testamentet, Nya testamen-

tets brevlitteratur samt Uppenbarelseboken.
• Ge dig en helhetssyn på Bibeln som skapar tro och ett rikare andligt liv.
• Inspirera till tjänst i kår och församling.

KURSENS INNEHÅLL OCH UPPLÄGG
Påbyggnadskursen är en halvfartskurs med fem obligatoriska kurshelger 
under läsåret. Under dessa helger möts alla deltagare för undervisning, 
gruppsamtal, gemenskap och gemensamma samlingar med bön och lov-
sång. Kursstart hålls på Ågesta i september. Den andra kurshelgen hålls 
i november. Ytterligare tre kurshelger är obligatoriska under vårtermi-
nen 2023.

Mellan kurshelgerna läser du hemma i egen takt. Beräkna 10 studie-
timmar per vecka. Kursmaterial får du och kursuppgifter löser du 
via Google Classroom, som är ett lättanvänt pedagogiskt verktyg för 
flexibelt lärande och en plattform för kurser och studiecirklar som helt 
eller delvis går på distans.

Du har kontakt med lärare och övriga kursdeltagare via Google Class-
room och telefon. För att fullfölja kursen behöver du tillgång till dator 
med internetuppkoppling.

PÅBYGGNADSKURS
Påbyggnadskursen innehåller ämnena Nya Testamentet, Gamla Testa-
mentet och Lärjungaskap.

KURSINFORMATION
Studielängd: 1 år.
Omfattning: 50%.
HT 2022: 23/8-21/12.
VT 2023: 11/1-7/6.
Antagningsvillkor: 18 år.

Ansök senast 15 april.

Kurshelger
Höstterminen 2022
• 2-4 september.
• 18-20 november.

Vårterminen 2023
• tre helger

 - vi återkommer med datum

Kontakt
Kursföreståndare 
Rasmus Ljungberg
rasmus.ljungberg@agesta.nu

Kostnader och studiefinansiering
Se nästa sida
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 - Serviceavgift
Inackordering och mat för en kurshelg på Ågesta folk-
högskola: Inackordering 500 kr. Måltider 550 kr. 

Kursen är möjlig att genomföra som studiemedelsbe-
rättigade halvfartstudier (gäller ej elever under 20 
år). Studierna är avgiftsfria.

Bekräftelseavgift
Bekräftelseavgift 500 kr betalas efter besked om 
antagning och återfås ej. Bekräftelseavgiften är ett 
förskott på första terminsavgiften.

Studiefinansiering
Studierna vid Ågesta folkhögskola ger dig rätt att söka 
statliga studiemedel. Det söker du via CSN, Centrala 
studiestödsnämnden. 

För närmare information kontakta CSN: 

• CSN Internet - www.csn.se
• CSN Talsvar - tel: 0771-276 800
• CSN Kundcenter - tel: 0771-276 000

FRÅGOR OM KURSEN?

För vidare information, kontakta:
Rasmus Ljungberg
rasmus.ljungberg@agesta.nu

Bibelskola på distans hålls i samverkan mellan 
Ågesta folkhögskola och Frälsningsarmén.
Läs mer på Frälsningsarméns hemsida:
https://www.fralsningsarmen.se/Officersskolan/

RESVÄG
Pendeltåg och tunnelbana: från Stockholm Central 
går pendeltåg mot Haninge/Nynäshamn och från 
T-Centralen gröna linjen till Farsta Strand.

Buss: från Farsta Strand går buss 833 (från  
hållplatsen på tunnelbanans sida av vägen)  
till hållplats Ågesta friluftsgård.

Buss 742 (från pendeltågsidan mot Huddinge sjukhus). 
Från hållplats Rödmossevägen är det ca 
1 km promenad till Ågestagården.


