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Vad är det bästa med att gå på Liljeholmens folkhögskola? 

Det bästa med att gå på Liljeholmen är att man får spendera riktigt mycket tid med Gud och med 

andra kristna. Att man var dag har morgonbön, förmiddagsandakt och ofta även kan be tillsammans 

med sina vänner på kvällen. Jag har tidigare mest spenderat tid med Gud själv, men det är skönt att 

flera gånger om dagen få be tillsammans med andra. En annan sak som är riktigt bra är att det är 

internat, för man lär känna människor på ett helt annat sätt. Man lär sig verkligen hur man ska 

komma sams med andra människor, vad man själv är villig, och ibland inte villig, att kompromissa 

med för att underlätta boendet med en mängd människor man inte känner sedan innan. Sedan är 

även lärarna fantastiskt bra, stämningen på skolan, naturen, boendet, maten, servicepersonalen... 

Det finns nog helt enkelt inget som är dåligt. 

Vad är det du läser? 

Jag läser lite olika kurser, men mina tre huvudämnen är bibelkunskap, lärjungaskap och troslära. 

Kurserna innehåller i stort sett vad det låter som, och vi går under året igenom hela bibeln utifrån 

dessa perspektiv, från första mosebok till uppenbarelseboken. Vi har även själavård, men detta är 

endast under fyra tillfällen under året, så vi hinner endast gå igenom grunderna. Vi har även många 

gästföreläsare, som kommit för att prata om allt från självbild och ledarskap till Israel-Palestina, 

fattigdomen i världen och så vidare. En dag i veckan har vi profildag, där man läser antingen miljö & 

rättvisa, musik, bild & form eller skrivande. Jag har valt skrivandeprofilen, så en dag i veckan skriver 

jag tillsammans med tre andra dikter och noveller, gör olika skrivövningar och läser även saker som 

andra skrivit. Jag har redan lärt mig väldigt mycket om skrivteknik, och alla de olika skrivövningar vi 

gör får verkligen kreativiteten att flöda. 

Har livet förändrats på något sätt under året? 

Livet har nog förändrats ganska mycket under året. Jag börjar upptäcka nya sidor hos mig som jag 

inte riktigt hittat förut, och upptäcker ständigt nya sidor hos Gud. Jag lär mig mer och mer vikten av 

en församling och att våga öppna sig inför andra, vilket för mig har fått bli en tankeställare och något 



jag börjat praktisera mer och mer. Jag märker också att jag börjar ändra synsätt i många andra frågor 

också, och att mycket av det jag lärt mig verkligen får bli något jag lever med. Jag känner att Gud 

håller på att göra saker med mig. Just nu vet jag inte vart jag kommer hamna, men Gud vet, så det 

känns tryggt och jag ser fram emot den inre resa som jag har framför mig. 

Vad har hänt i din tro under året hittills? 

Grundtron jag hade innan jag började har inte ändrats; tron att Gud älskar mig, har skapat hela 

världen och allt gott som finns, och verkligen håller det i sin hand. Däremot har jag fått komma på 

nya saker, återupptäcka saker i bibeln som jag tidigare läst men kanske inte riktigt kunnat förstå eller 

ta till mig. Tron om hur kristet lärjungaskap tar sitt uttryck är nog det som ändrats, och som fortsätter 

att ändras. Det jag tidigare trott inte var viktigt kanske jag nu insett är väsentligt, och tvärtom. Tron 

på hur jag ska leva som kristen ändras, och tron på Gud har kanske fått mer grund, även om den i sig 

är den samma. 

Varför skulle du rekommendera andra att gå en bibellinje/bibelskola? 

Det är oerhört värdefullt att få brottas med sina frågor med andra kristna, som kommer från helt 

olika sammanhang. Jag själv hade inte så många frågor när jag började, men för mig har det betytt 

riktigt mycket att få höra vad alla andra brottas med, och vad de kommer fram till. Jag själv kanske 

kommer hamna i samma situation och med samma frågor en dag, och nu vet jag vilka jag ska vända 

mig till om jag behöver stöd och råd i dessa frågor. Det är även skönt att få prata om tron med 

människor som kommer från olika bakgrund och har lärt sig olika saker, för det blir mer samtal och 

ofta inget som är rätt och fel. Att man dessutom får mer kött på benen inför de gånger man kommer 

diskutera om sin tro med människor som inte är kristna är riktigt bra! Men det bästa är att man får 

ett helt år tillsammans med Gud, ett år att komma honom nära och verkligen förstå varför man tror 

som man tror, och kanske även börja se mer av vad Gud vill med ens liv. 

Vet du vart du ska ta vägen efter året på Liljeholmen? 

Nu i höst är tanken att jag ska stanna hemma och jobba för att få ihop pengar, och även hinna landa 

och känna att Gud är precis lika närvarande hemma i vardagen som på Liljeholmen. Men sedan 

längtar jag efter att resa någonstans i världen för att göra volontärarbete. Vart jag hamnar vet jag 

inte i nuläget, men förhoppningsvis hamnar jag där Gud vill ha mig.  

 

Frågor ställda av Waldemar Sjögren 


