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Allmän linje 

•  Baskurs med hantverk
•  IT/Webb-kurs med   
 digitalt foto
•  Personlig assistent-kurs 
 med teckenspråk
• Internationell kurs med 
 studieresor

Konst & formlinjen

•  Konst & formåret
• Konst & formåret  
 - Recycling design
•  Bildskolan
•  Fotoskolan
•  Keramikskolan
•  Textilskolan

Bibellinjen Utblick

•  Rumänien
• Sverige

Volontärlinjen Global
med två olika  
inriktningar

BESÖKSADRESS Björksätersvägen 4, 565 32 Mullsjö

POSTADRESS Box 3, 565 21 Mullsjö

TELEFON 0392-374 00 fax 0392-374 04

E-POST info.mullsjo@folkbildning.net

HEMSIDA www.mullsjofolkhogskola.nu

Information om behörighet,  
ansökan, studieresor med mera 
hittar du på vår hemsida

www.mullsjofolkhogskola.nu

Ansök nu!

Ett år som ger perspektiv! Att gå 

en bibellinje är att ge sig själv den 

bästa av gåvor. Det är en fantastisk möj-

lighet att, tillsammans med andra, stöta 

och blöta de allra största frågorna. Ett 

år där du får möjlighet att utmanas, 

utvecklas och utrustas i din tro. 

Utblick är en ettårig kurs där du 

på höstterminen studerar på plats 

i Mullsjö. Här läser du bibelämnen 

som ger dig en fördjupad förståelse 

i vad kristen tro handlar om och vad 

livet med Jesus kan innebära idag. 

Det handlar om Nya och gamla testa-

mentet, lärjungaskap, ledarskap, 

församling, miljö och rättvisa ur ett 

kristet perspektiv, etik och mycket 

annat. Du handleds och undervisas av 

våra bibellärare, men också utav en 

rad intressanta gästföreläsare. I efter-

följelsen till Jesus går teori och praktik 

hand i hand. Målet med utblick är 

”praktisk teologi”, att du ska få möj-

lighet att omsätta din tro i handling. 

Under vårterminen ingår det därför 

en längre praktikperiod. I tre månader 

får du arbeta med organisationen Net 

Works i Rumänien och delta i arbetet 

med romer som tillhör de allra fattig-

aste där. Samtidigt som du arbetar 

praktiskt får du kontinuerlig under-

visning tillsammans med studenter 

från olika delar av världen på plats i 

Rumänien. Vill du inte åka till Rumänien 

kan du göra din praktik i Sverige, 

antingen i ett socialt projekt eller i en 

församling.

Bibellinjen Utblick är för dig som 

vill ta din efterföljelse till Jesus på 

allvar och är beredd att offra något 

av din egen bekvämlighet för att om-

sätta tron i handling. Utbildningen ger 

en bra grund för arbete i församling,  

t ex. som ungdomsledare.
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