3131314 Elevnummer:
3131314  
Betalt anm.avg:
Antagen: _________   3131314
Sign: 314
Svarsbrev:    B    I      3131314      VIP     MSA
Ankom Livets Ord:

år

månad

dag

år

månad

dag

år

månad

dag

år

månad

Plats för 1 foto.
Skicka inte ansökan
utan foto!
Skriv namn och
födelsedatum på
baksidan av fotot!

dag

Fyll i ansökningshandlingen fullständigt. Svara så utförligt du kan på frågorna på reserverat utrymme.
Rekommendationsformulären ska fyllas i av två till dig närstående kristna vänner samt en pastor/
andlig ledare som känner dig. Var vänlig texta!

1. Personuppgifter

Din ansökan till Livets Ord Bibelcenter behandlas konfidentiellt

31111111111111111111111111111111114
Förnamn:
31111111111111111111111111111111114
c/o Adress:
31111111111111111111111111111111114
Adress:
31111111111111111111111111111111114
Postnummer:
31111111114 Postadress:   31111111111111111114
Land:
3111111111114 Medborgarskap: 31111111111111114   
Telefon:
3111111111111114 Mobiltelefon: 311111111111114
Fax:
31111111111111114  Ev kundnr:3111114
E-post:
31111111111111111111111111111111114
Födelsedatum: 3131314 - 31314
   Man           Kvinna  (markera med kryss)
Datum för inbetald anmälningsavgift:  3131314   Postgiro     Bankgiro     Kontant    Annat_________
Efternamn:

(se adressetiketter från Livets Ord)

år

månad

personnummer

dag

år

månad

dag

2. Utbildning/Yrke
Nuvarande yrke: _______________________________________________________________________________________________

 Arbetslös

Vilka utbildningar har du genomgått inklusive bibelskola (efter grundskolan)?
Skola/utbildning: _______________________________________________________________________________________________
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Interna anteckningar av Livets Ord

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

3. Civilstånd

 Ogift
 Sambo

 Gift datum: 3131314
 Skild datum: 3131314
år

månad

dag

år

månad

dag

 Änka/Änkeman datum: 3131314
 Omgift datum:
3131314
år

månad

dag

år

månad

dag

Om du tidigare varit gift. Hur många gånger?____________ Tidpunkter för skilsmässa:__________________________________      

311111111111111111111111111111114
Kommer din make/maka att flytta till Uppsala?
 Ja    Nej
 Ja    Nej
Kommer dina barn (upp t o m 15 år) att flytta med till Uppsala?
 Jag har hemmavarande barn:
Barnets namn: 3111111111111111114 Födelsedatum: 3131314 - 31314
3111111111111111114
 
3131314 - 31314
3111111111111111114
 
3131314 - 31314
3111111111111111114
 
3131314 - 31314
Makes/Makas namn: 

år

månad

dag

personnummer
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4. Tidigare ansökan

 Ja     Nej       Om ja, när?  314 - 314
Planerar du att gå första och andra året i följd på Livets Ord Bibelcenter?
 Ja     Nej

Har du tidigare sökt till Livets Ord Bibelcenter årskurs 1?

läsår

5. Församlingstillhörighet
Din församlings namn:
Adress:
Telefon:
Samfund/rörelse:

31111111111111111111111111111114
31111111111111111111111111111114
31111111111111111111111111111114
31111111114 Pastor: 311111111111111114

Om annan än din pastor bifogat rekommendation (re. från pastor/andlig ledare). Kommentar: ___________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Vilka kristna aktiviteter har du deltagit i?
(Församlingsarbete, ungdomsverksamhet, sång/musik, etc)

 Ledare  Tidsperiod:________ år
 Ledare  Tidsperiod:________ år
Aktivitet: _______________________________________________________________________   Ledare  Tidsperiod:________ år
Aktivitet: _______________________________________________________________________   Ledare  Tidsperiod:________ år
Aktivitet: _______________________________________________________________________   Ledare  Tidsperiod:________ år
Aktivitet: _______________________________________________________________________  

Aktivitet: _______________________________________________________________________  

6. Ekonomi
Jag har planer på att försörja mig under studietiden genom:

 Arbete  Besparingar
 Sponsring – vem?
Namn:
Adress:

311111111111111111111114
311111111111111111111114

Tel:

311111111114
31111111114

Mobil:

Yrke:     ________________________________________________________________________________________________________

311111111111111111111114
Adress: 311111111111111111111114
Namn:

311111111114
Mobil: 31111111114
Tel:

Yrke:     ________________________________________________________________________________________________________

 Övrigt:  _____________________________________________________________________________________________________
Har du lån eller skulder som kan försvåra dina studier under läsåret?

 Ja      Nej

Om ja, förklara: ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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 Ja   Nej
3131314 Hur gick det till? ________________________________________________________

Är du uppvuxen i ett kristet hem?
När blev du frälst:

år

månad

dag

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Är du andedöpt/talar i tungor?

 Ja   Nej

Om Ja - när skedde det?

3131314

8. Bibelsyn
Min syn på Bibeln är:

 Den är Guds Ord, ofelbar i allt vad den yttrar sig om och högsta norm för ett kristet liv och praxis.
 Annan bibelsyn
Beskriv: _______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

9. Övriga frågor
Har du haft psykiska problem som kan påverka dina studier?
Har du under det senaste året använt lugnande medicin?
Har du under det senaste året använt droger (tobak, alkohol, olika former av narkotika)?
Har du under det senaste året varit inblandad i någon form av ockultism eller andra religioner?
Har du under det senaste året haft utomäktenskapliga sexuella förbindelser?

 Ja      Nej
 Ja      Nej
 Ja      Nej
 Ja      Nej
 Ja      Nej

Om ja på någon av ovanstående frågor, var vänlig förklara:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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7. Omvändelse

 Ja      Nej

Har du någon gång blivit straffad p g a grövre lagbrott?

Om ja, förklara: _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

10. Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att ovan lämnade uppgifter är korrekta

___________________________________________________

_____________________________________________________

Ort och datum

Underskrift

Om du ännu inte fyllt 18 år behöver vi din målsmans underskrift

___________________________________________________

_____________________________________________________

Målsmans underskrift

Målsmans namnförtydligande

3

Livets Ord Bibelcenter – ansökningshandlingar till årskurs 1

Instruktion
Kära sökande!
Tack för ditt intresse för att gå på Livets Ord Bibelcenter! Vi är så glada att du vill ge ett år till Herren. Vi behöver alla
växa och befästas i vår tro och vi tror att ett eller två år på LOBC kommer att välsigna dig mycket.
Du har fått en ansökningshandling och tre rekommendationsformulär. Rekommendationsformulären skall fyllas i av två till
dig närstående kristna vänner och en pastor/andlig ledare som känner dig.
Rekommendationerna lämnas tillbaka till dig i slutna kuvert som du skickar oöppnade tillsammans med din ansökan.
Följande steg måste vidtagas innan vi kan behandla din ansökan:
Fyll i ansökningshandlingen fullständigt. Svara så utförligt du kan på frågorna på reserverat utrymme.
Fotografi. Ett tydligt, nytaget närbildsfotografi (typ passfoto) skall sitta på avsedd plats på ansökan. Var vänlig och
skicka inte in ansökan utan foto!
Alla tre rekommendationerna måste ha kommit Livets Ord tillhanda innan vi kan behandla din ansökan. Därför
uppmuntrar vi dig att betona för den som skall rekommendera dig att han/hon återlämnar formulären så fort som
möjligt, fullständigt ifyllda till dig i ett slutet kuvert märkt "rekommendation" i ena hörnet. När du fått tillbaka
samtliga rekommendationer skickar du in dem oöppnade till Livets Ord Bibelcenter tillsammans med din ansökan.
Anmälningsavgift 500 kr måste betalas in på postgiro 71 29 88-5 innan ansökan behandlas. Märk avin
”Anmälningsavgift till bibelskolan åk 1”. Bifoga kopia på kvitto eller annat bevis för inbetald avgift.
Det är viktigt att du förstår att du inte automatiskt är antagen för studier på Livets Ord Bibelcenter bara för att du sänt in
din ansökan. Du bör inte säga upp arbete och bostad innan du har fått ett skriftligt antagningsbesked från oss. Däremot
bör du snarast börja förbereda för din ankomst till Uppsala genom att höra dig för angående arbete och bostad här. OBS!
Skriv inga kontrakt innan du vet att du är antagen.
När din ansökan är komplett behöver vi ca 15-30 dagar för behandling. Personuppgifter lämnade i din ansökan (endast
under punkt 1) kommer att registreras i vårt dataregister i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Information om Livets
Ords arbete kommer att sändas till dig med stöd av dessa uppgifter.
Tack igen för ditt visade intresse för Livets Ord Bibelcenter. Skicka in din ansökan så fort som möjligt dock senast den 15
augusti.
I tjänst för Jesus,

Joakim Lundqvist			

Ulf Ekman

Direktor					
Livets Ord Bibelcenter			

Grundare
Livets Ord Bibelcenter

livets ord bibelcenter
Postadress: Box 17, 751 03 Uppsala • Besöksadress: Axel Johanssons gata 3
Tel: 018-489 80 20 (lobc exp), 018-489 80 00 (växel)  •  Fax: 018-489 81 85
E-post: lobc@livetsord.se  •  Webbplats: www.lobc.se
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