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  Velkommen til MBS OmsorgsSkolen

      Helge Terje Gilbrant
               Rektor

 “Bevar ditt hjerte fremfor    

  alt du bevarer, for livet 

         utgår fra det.”

MBS Omsorgsskolen vil være et 
nyttig verktøy for deg for å nå dine 
mål og virkeliggjøre dine drømmer.
Skolen mener å kunne tilby deg god 
undervisning i et nært og omsorgsfullt      
skolemiljø.
Skolen vektlegger at du i ditt eget 
tempo skal kunne tilegne deg både faglig 
kunnskap, gode ferdigheter og sunne      
holdninger.

Du er velkommen med din søknad. 

Helge Terje Gilbrant
 

Vårt ønske for deg er at du 
gjennom et år på OmsorgsSkolen 
skal få oppleve Gud som en kjærlig 
Far, en nær relasjon med Jesus og 
Den  Hellige Ånd.
Vi ønsker at Guds ord skal bli 
virksomt i livet ditt, til 
gjenopprettelse og utrustning.

Fortiden kan du ikke gjøre noe 
med, men du kan ta noen valg som 
gjør at fremtiden blir annerledes 
enn det som har vært. På skolen vil 
du få hjelp til å oppdage de store          
mulighetene som finnes i Gud.

Skolen har mange dyktige lærerer 
som vil dele Guds ord og egne 
livserfaringer med deg. Du kan 
også benytte deg av våre veiledere 
til personlige samtaler.

Sølvi og Per K Rønhovde
Daglige ledere



         Velkommen til Filadelfia

           Gunnar Jeppestøl
                  Pastor

            Geir Stomnås
              Medpastor   

           Ruth Jeppestøl
          Omsorgspastor

                 Erik Stordal
              Ungdomspastor

Som pastorer i Filadelfia Vennesla vil vi ønske deg som elev velkommen til OmsorgsSkolen    
og menigheten .
Vi ønsker å legge til rette for at du som elev skal trives i vårt fellesskap gjennom skoleåret.
Vårt mål er å føre mennesker inn i erfaringen av Den Hellig  Ånds kraft i liv og tjeneste.
Være en kjærlighetens oase for alle slags mennesker, som formidler Guds kjærlighet med    
tilgivelse og gjenopprettelse.
Se mennesker bli helbredet til ånd, sjel og kropp.

                       Klasserom



             Læreruttalelser

“Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke 
igjen tvinge under trelldommens åk.”
OmsorgsSkolen, en fantastisk utfordring til et liv i praksis.
Omsorgsskole, alt som har navnet skole i seg handler om læring. 
OmsorgsSkolen er en skole som omfatter læring i eget liv. Lære og omsette 
egen erfaring til visdom og kunnskap. Se at Bibelen er en bruksanvisning på 
selve livet, ikke som bokstav, men som et liv til frihet slik som Gud vår skaper 
hadde tenkt det.
Dette er det OmsorgsSkolen lærer. Anbefaler skolen på det varmeste.Berit Sundet Olsen

Anne Katrine Ravnå

   Geir Stomnås

Det finnes mange forskjellige skoler i landet vårt, men jeg våger å si at du aldri 
vil finne maken til OmsorgsSkolen. Den er en unik skole med unike muligheter. 
Dersom du har behov for å legge bak deg ting og starte på nytt så er dette skolen 
for deg. 
Mange opplever at de sitter fast i noe som trykker dem ned og som de ikke ser 
utgangen på. Noen har havnet opp i en slik situasjon fordi de har blitt påført 
vonde ting av mennesker rundt dem. Andre har selv tatt dårlige valg som har ført 
til at de har hatt et tøft liv. På OmsorgsSkolen vil du møte mennesker som både 
vil hjelpe deg ut av det som trykker deg ned og inn i et fantastisk forhold med 
den levende Gud. 
Jeg kan ikke garantere at du vil få svar på alle dine hvorfor eller at du på et 
øyeblikk vil få livet ditt totalt forvandlet. Men jeg kan garantere at du vil få et 
fantastisk spennende år. Du vil komme inn i en klasse med elever i alle aldre fra 
hele landet. Du vil se og kjenne Guds kraft gjøre nye ting i livet ditt. Du vil møte 
lærere som oppriktig elsker deg og som er villig til å sette av tid til nettopp deg. 
Du vil få være med i en flott menighet, der du også har mulighet til å tjene Gud 
og mennesker. 
Derfor er jeg frimodig og sier: Invester i din fremtid  ved å sette av ett år på 
MBS OmsorgsSkolen. 
Velkommen til en skole som vil merke deg for livet!

Det beste med å jobbe ved OmsorgsSkolen, er den nærheten og kontakten en 
får med elevene, når en får gå litt av veien sammen med dem. 
Gleden over å se forandringen som skjer med mange av dem gjennom året,  
hvordan Gud leger, gjør hel og fornyer. Dette gjør jobben som lærer og veileder 
utrolig meningsfull.  Det er nydelig å se mennesker gå ut etter et år på skolen, 
med åpent blikk og nytt mot, fordi Jesus har forvandlet deres indre og dermed 
hele livssituasjonen. 
Skolen har en varm og trygg atmosfære som gir grobunn for læring og utvikling. 
Det er et privilegium å få være der både for oss som jobber der, og for elevene.



         
 
          Ansvar for eget liv/Ta rette valg
            Den Hellige Ånd
             Disippelgjøring
              Egen verdi/Guds verdi
       Et nytt liv med Jesus       
        Guds fars hjerte          
                  Guds karakter
          Guds rike er kommet nær
          Helbredelse
          Hvor har jeg min identitet
         Karakterbygging
        Kjærlighetens fem språk
       Kommunikasjon
      Konsekvenser av mine valg
     Leve i Guds nærhet 
    Lovsang og tilbedelse

      Mine muligheter i Gud
       Misbruk av makt og kontroll
        Målrettet liv
                                                    Nød for de fortapte/Misjon
          Nådegavene
           Når livet er vanskelig
            Omsorg og medmenneskelighet
             Personlig bønn
              Rettferdiggjørelse
              Salvelse og vekkelseshistorie
              Seier over verden, kjødet
             og djevelen
 “Han helbreder den som har        Sinnets fornyelse
  et sønderknust hjerte        Sjelens sår - Guds legedom
  og forbinder deres       Tilgivelse
  smertefulle sår.”      Tillit, en gave fra Gud
        Å høre Guds stemme
           
          

 Undervisningstemaer

Vi deltar på konferanser om Guds 
Farshjerte når det holdes slike i 
nærområdet



              Klassetur til Tyrkia  

             Hybelhus

Filadelfia kan tilby rom i dette 
ærverdige huset fra 1850. 
Huset er pusset opp innvendig 
hvor det er enkle rom i 
forskjellige størrelser.
Det er felles kjøkken, bad og 
oppholdsrom. 
Rommene er møblert. 
Enkel standard.

                     På slutten av skoleåret reiser vi til Marmaris i Tyrkia.
                      Vi besøker Efesus hvor vi går i ”Paulus sine fotspor”.
                   Mye sosialt fellesskap med shopping, bading, båttur m.m.



              Elevuttalelser
John Magnar Petersen, Vennesla.
Indre legedom. Visdom i hjertet. Det er hva OmsorgsSkolen gir. 
Som evangelist og en formidler av evangeliet, har skoleåret vært helt 
uvurderlig for meg. Jeg har fått en helt ny styrke både for min egen del og 
med tanke på tjenesten. Undervisningen om hjertets forvandling og sinnets 
fornyelse var akkurat hva jeg var i behov av. Anbefaler skolen på det 
varmeste. 

Vanja Lundberg, Alta.
Da jeg kom til OmsorgsSkolen hadde jeg “kjempet” i helsevesenet i 4 år uten 
resultat. På OmsorgsSkolen ble jeg møtt med Guds kjærlighet, og min lege-
dom kunne begynne. Undervisningen gav meg store utfordringer i å bli kjent 
med meg selv, hvordan Gud ser på meg og hvem jeg er i Kristus.
Jeg ble stilt på valg i forhold til gamle tankemønstre og til sår som har fulgt 
meg gjennom livet.
Omsorgsskolen kom i rette tid for meg. Det er hardt arbeid. Vil du noe med 
livet ditt, bør du ta et år på skolen. Her vil du finne det du trenger for å bli 
HEL til ånd, sjel og legeme.

Silje Margrete Helvig, Stavanger.
Året på OmsorgsSkolen var virkelig en gave fra Jesus selv til meg. Jeg hadde 
ikke tenkt å gå et år til på en bibelskole, men jeg har fått erfare hvor viktig 
dette året ble for meg. Jeg har fått satt fokus på indre helbredelse og virkelig 
fått se meg selv slik Jesus ser meg. 

Henrik Kjær, Songdalen.
OmsorgsSkolen har virkelig blitt til velsignelse for meg. Skolens trygge og 
gode rammer, målrettet undervisning, flotte lærere samt et trygt og godt 
klassemiljø med fokus på Jesus. Alt dette har bidratt til å gjøre meg til en 
frimodig, smilende ung kar med tro på fremtiden.
Skolen anbefales på det varmeste til alle som ønsker å bli kjent med Jesus 
som den han virkelig er.

Anne Berit Spjote, Engesland.
Jeg gikk i 2 år og tenkte på om jeg skulle ta et år på OmsorgsSkolen. Og mye 
har skjedd i denne perioden. Jeg har strevd i kristenlivet mitt, men nå lar jeg 
Jesus og Hans kjærlighet gjøre sitt verk i mitt liv.
Han leger alle sårene mine og han har gitt meg et bedre selvbilde.
Lærernes innblikk og forståelse har vært med og bidratt til dette.

Anne Grethe Larsen, Karasjok.
OmsorgsSkolen har vært et stort og viktig vendepunkt i livet mitt. 
Gud har gjennom dype prosesser vist meg sin kjærlighet og tydeliggjort hvem 
jeg er i Ham. Jeg har lært og være fornøyd med meg selv, og jeg har fått en 
helt ny trygghet i livet.



       Filadelfia - Vennesla

             TIL OG FRA VENNESLA

Filadelfia ligger sentralt til på Vikeland i 
Vennesla. Lokalet ligger like ved togstasjon 
og bussholdeplass. 
Bussforbindelse med Kristiansand ca. hver 
halvtime. Kjevik flyplass ligger ca. 20 
minutters kjøring fra Vennesla. 

                       FILADELFIA

Filadelfia er en menighet med et rikt tilbud til 
mennesker i alle alderstrinn.
Vi har et flott lokale hvor vi samles til våre 
gudstjenester og aktiviteter.
I tillegg til OmsorgsSkolen driver menigheten  
Mariknotten Barnehage og Vennesla 
Musikkgymnas. 

Skolepenger 
                         
Kr: 12.000,- pr. år.
Beløpet blir fordelt på to halvårlige avdrag.

OmsorgsSkolen

MBS OmsorgsSkolen er en avd. under 
Menighetsbibelskolen i Sandefjord og er en 
NOKUT godkjent 1.årig fagskole. (August - Mai)
Det kan søkes om stipend og lån fra 
Lånekassen.

Henvendelse

MBS OmsorgsSkolen - Filadelfia Vennesla
Postboks 102
4701 Vennesla
Tlf: 38152580/86 - Fax 38152581 
Mobil: 41267260 - 97951965
epost: solvi@filavennesla.no
 pkr@filavennesla.no

www.omsorgsskolen.no

Elin Rønning og Wenche Nor Larsen 
er våre hyggelige telefonstemmer og    
        medarbeidere

     Praktiske opplysninger

  www.filavennesla.no


