
Livet är inte antingen eller
- livet är Både och!

No man is an island
Allt som lever lever i relation.
Vi ser det bland växter och djur, och 
vi ser det också hos oss människor. 
I relation till varandra, i relation till 
skapelsen, i relation till Gud.
Det är genom relationer vi lärt oss att 
leva, och så kommer det fortsätta att 
vara så länge vi lever. Jag, du & vi.

Visst låter det spännande?
Vill du veta mer? 

Kontakta kursledare Johannes Adrian 
på 0320 20 58 30 eller någon av de 

andra lärarna på kursen.

www.helsjon.se
info@helsjon.se

0320-20 58 30
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TRO & LIV
Att lära känna den Gud jag tror på och att präglas av 
Jesus. Det handlar om att veta vem jag tror på och 
hur den relationen befriar till ett liv i kärlek.

NÅD & TJÄNST
Livet och gratisgemenskapen med Gud innebär inte 
ett passivt mottagande. Ju mer jag lär känna Gud 
desto mer präglas jag i mitt förhållande till den värld 
Gud skapat.

LOKALT & GLOBALT
Jesus är personlig samtidigt som hela världen ligger 
i Guds hand. Likaväl som Gud är närvarande i min 
personliga andakt och i mässan, möter vi också Jesus 
i den stora världsvida kyrkan.

JAG & VI
Vi är gåvor från Gud till varandra och i gemenskapen 
lär vi oss att leva. Kristen tro är inte framförallt en 
åsiktsgemenskap, det är en syskongemenskap 
grundad i vår relation till Jesus.

VAD VI STUDERAR, NÅGRA EXEMPEL…

Bibeln - vi lär oss hitta i den verktygslåda vi
fått. Studier i gamla och nya testamentet hjälper oss 
att höra vad Gud säger och att orientera oss i livet.
Troslära - Vem är Gud? Vad är en människa? Vad tror 
vi? Dop, Nattvard, Trosbekännelse är viktiga för min 
bekännelse.
Kyrkohistoria - hjulet behöver inte uppfinnas
på nytt, och den kristna historien hjälper oss att 
orientera oss idag och i dagar som kommer
Ledarskap - vad kännetecknar en god ledare?
Vad vill en god ledare? Är jag en ledare? Hur förhåller 
sig rollen till vem jag är?
Skapelsekärlek - Vi är en del av skapelsen
med uppgiften att vara dess trädgårdsmästare. Vi 
studerar inte enbart om skapelsen, vi studerar i 
skapelsen.
Volontärarbete - möjlighet att konkret praktisera sin 
tro i Tallinn på hösten och på Anafora i Egypten på 
våren.

Livet är inte antingen eller.

  Livet är både &

I Helsjöns härliga miljö får vi gemensamt 
brottas med och söka en hållbar riktning 
för våra liv. Helsjön omges av vacker natur 
präglad av årstidernas växlingar, liksom 
människorna på Helsjön är en färgglad 
palett av människor i olika åldrar och från 
olika håll och kanter.

Längd 1 år
Kursstart 18 augusti 2021
Sista ansökningsdag 31 maj 2021
Deltagaravgift Undervisningen är kostnadsfri, 
men du betalar för lunch, material, resor 
mm. Om du bor på internatet betalar du även 
rumshyra.
Behörighetskrav Inga förkunskaper krävs.

BIBELKURSEN BÅDE &

Helsjön folkhögskola är knuten till Svenska kyrkan 
och Göteborgs stift. Det är en skola på kristen grund 
med en vilja till öppenhet och respekt för alla.


