
Ansökningshandling till 

School of Lights 
Fyll i ansökningshandlingen helt och hållet. 

Svara så utförligt du kan på frågorna på det utrymme som finns 

Interna anteckningar av WE ARE ONE CHURCH 

Ankom 

Antagen 

1. Personuppgifter
Din ansökan till bibelskolan behandlas konfidentiellt 

Kön: Man Kvinna 

Uppehållstillstånd: Ja Nej 

2. Utbildning/Yrke

Arbetslös 

3. Civiltillstånd

Ogift

Sambo 

Gift datum: 

Skild  datum: 

Änka/Änkeman  datum: 

Omgift  datum:  

Jag har hemmavarande 
barn 

Om du tidigare varit gift. Hur många gånger?  

Makes/Makas namn:    

Tidpunkter för skilsmässa: 

4. Församlingstillhörighet

Om annan än din pastor bifogat rekommendation (från pastor/andlig ledare). Kommentar  

Vilka utbildningar har du genomgått inklusive bibelskola (efter grundskolan)? 

Nuvarande yrke 

Om nej, varför? 

Medborgarskap Land 

Efternamn Förnamn Personnummer (10 siffrigt) 

Adress Postort Postnummer 

E-postadress Telefon Mobiltelefon 

Din församlings namn Adress 

Telefon Samfund/rörelse Pastor 



Vilka kristna aktiviteter har du deltagit i? (församlingsarbete, ungdomsverksamhet, sång/musik, etc.) 

Aktivitet 

Aktivitet 

Aktivitet  

Tidsperiod: år 

Tidsperiod: år 

Tidsperiod: år 

5. Omvändelse

Uppvuxen i kristet hem Döpt datum: Andedöpt och talar i tungor 

När blev du frälst? Hur gick det till: 

6. Bibelsyn

Den är Guds ord, grunden som jag bygger mitt liv på och högsta norm för ett kristet liv och praxis

Annan Bibelsyn: 

7. WE ARE ONE CHURCH
Går till  en waogrupp i WAO  Church
Ledare:    

Har gått DT 1 i WAO church 

8. Har du haft någon psykisk sjukdom? Vilken? Om ja,
beskriv när och om du genomgått någon behandling för 
denna. (Medicinering, rådgivning etc.)

9. Ekonomi

Hur har du planerat att försörja dig under bibelskolan? 

Arbete Besparingar Övrigt 

10. Beskriv varför du vill gå på School of Lights 11. Vad är dina framtidsdrömmar?

Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter, såväl ansökan som rekommendation, enligt 

waochurch.com/integritetspolicy/ 

12. 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 

Underskrift målsman Namnförtydligande målsman 

Telefonnummer målsman 

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




