
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

[Fang leserens oppmerksomhet med et bra sitat fra dokumentet, eller bruk 

denne plassen til å fremheve et viktig punkt. Du plasserer denne tekstboksen 

hvor som helst på siden ved å dra den.] 
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Et år med fellesskap og fordypning 
 



Ønsker du et annerledes år … 

… der du kan fordype deg i katolsk tro og praksis i et godt sosialt 
miljø? Da er St Johannes katolske bibelskole noe for deg!  

Fra høsten 2018 åpner vi Nordens første katolske bibelskole, i St 
Franciskussøstrenes klosteranlegg på Marias Minde like utenfor 
Bergen sentrum. 

HER KAN DU 

•  Studere et år i fellesskap med andre 
katolske ungdommer 

• Få ledertrening innenfor barne- og 
ungdomsarbeid 

• Lære mer om Kirken og Bibelen på 
studiereiser til Roma og Israel 

• Få kjennskap til Kirkens omsorgsarbeid 
• Fordype deg i troens personlige og 

mystiske dimensjon 
• Få innføring i katolsk etikk og filosofi 

 
 

Studieåret på bibelskolen vil gi deg rom for personlig modning i et 
pulserende skolemiljø, der Kirkens dags- og årsrytme danner 
pulsslagene. 

Undervisningsformene vil være varierende, med bruk av de fantastiske 
naturområdene på og rundt Marias Minde, byvandringer i Bergen 
sentrum, og kortere og lengre studiereiser. Fellesskapet med medelevene 
danner et unikt læringsmiljø, og en rekke lærerkrefter med ulik 
kompetanse står klar til å gjøre sitt beste for å gi deg et uforglemmelig 
studieår, med læring for livet!  

 



To ulike fordypningslinjer 
Et år på St Johannes katolske bibelskole vil utruste deg til arbeid og 
tjeneste, både i Kirken og i samfunnet. Våre linjevalg gir deg mulighet til 
fordypning i menighetsrettet arbeid. De gir deg også verdifull generell 
kompetanse i pedagogisk arbeid eller administrasjon 
og økonomi.  

Barne- og ungdomskatekese  
På denne linjen lærer du å undervise og formidle 
katolsk tro og praksis, med særlig vekt på barn og 
ungdom.  
 
I tillegg til generell opplæring i katekese for barn og 
ungdom, vil du få utdanningskompetanse i Den gode 
hyrde katekese (DGHK). Denne katekesen ble utviklet 
i Italia for om lag 50 år siden, med utgangspunkt i 
Maria Montessorris pedagogiske metode, og er i dag 
spredt til ca. 40 land.  
 

 
Menighetsadministrasjon og økonomi  
Ser du for deg en fremtidig tjeneste 
som menighetssekretær, eller innen 
annet administrativt arbeid? Da vil 
denne linjen være midt i blinken. 

På menighetsadministrasjon og 
økonomi-linjen vil du få grunnleggende 
opplæring til administrativ og 
økonomisk drift av en katolsk 
menighet, og til å fungere som en 
koordinator for arbeid i en menighet 
eller katolske organisasjoner. 

  

Foto av bryggen: Gordon McKenna, Flickr commons 

 

http://bibelskole.katolsk.no/index.php/den-gode-hyrde-katekese/
http://bibelskole.katolsk.no/index.php/den-gode-hyrde-katekese/


Studiereiser 
I løpet av studieåret arrangerer bibelskolen minst én utenlands og 
én innenlands studiereise. 

Skolen vil ha en fast årlig studiereise 
til Roma. Normalt vil det også 
arrangeres studiereise til Israel og de 
palestinske områdene. En studietur 
med integrert pilegrimsvandring til 
et pilegrimsmål i Norge vil også 
gjennomføres årlig. Målet for turen 
kan variere, men vil som regel være 
Selja eller Nidaros (Trondheim). 

Bo hjemme eller i bofellesskap? 
St. Johannes katolske bibelskole er ikke en 
internatskole. Til noen elever kan vi tilby 
hybler på Mariaheimen som ligger på Florida 
ved St. Paul Gymnas i Bergen sentrum, eller i 
tilsvarende bokollektivløsninger. Du kan 
også velge å bo hjemme, eller på hybel som 
du ordner privat. 

Skolepenger, stipend og lån 
Som bibelskolestudent får du fullt stipend og lån fra Lånekassen. Du 
betaler kr. 25.000 i skolepenger, som blant annet inkluderer reiseutgifter 
til studiereiser. 

Søk nå! 
Besøk oss på bibelskole.katolsk.no og send din søknad i dag! 
Du kan også følge oss på facebook: facebook.com/katolskbibelskole/ 

Har du spørsmål? Kontakt oss på bibelskolen@katolsk.no.  

https://d.docs.live.net/c3325a661a38694b/Dokumenter/Bibelskole/Info%20og%20markedsføring/bibelskole.katolsk.no
mailto:bibelskolen@katolsk.no

