Pris
Påmeldingsavgift
Kr. 150,engangsavgift

Skolepenger
Kr. 475,pr. måned

Oppstart
Tirsdag 6. september kl.18.00

For søknadskjema eller spørsmål
kontakt
Doxas Disippelskole
Smiløkka 5 A
3173 Vear
Tlf.: +47 333 10 852
E-post: info@doxa.nu
Web: www.doxa.nu

Påmelding
Alternativ 1
Last ned søknadskjema
fra vår web-side. Fyll ut
skjemaet og send det til
oss i posten eller som et
vedlegg i en e-post.

Alternativ 2
Kontakt oss og vi sender
deg et skjema som du
fyller ut og returnerer til
oss i posten eller som et
vedlegg i en e-post.

Doxas Disippelskole
Smiløkka 5 A, 3173 Vear
Tlf.: 333 10 852 – E-post info@doxa.nu
www.doxa.nu

Disippelskole
for alt Guds folk

Lærere

Elevuttalelser
Jeg gleder meg til tirsdagene, til undervisningen,
gleden og det sosiale samværet, for det er et veldig
positivt og godt miljø. – May Hilde

Doxas Disippelskole
for alt Guds folk
er en kveldsbibelskole for å utruste og istandgjøre
til ulike tjenester i Guds rike.

Skolen har siden starten i 1998 utrustet og
istandsatt flere hundre elever i alle aldersgrupper
til tjeneste på forskjellige områder i Guds rike.
Mange har fått et fornyet liv med Jesus, blitt
helbredet og fått et totalt forvandlet liv.
Vi ønsker at du skal få et nært og sterkt liv med
Jesus, i tillegg til økt bibelkunnskap. Ved hjelp av
praktisk undervisning lærer du hvordan du best
kan tjene Gud i din menighet med de gaver og den
utrustning Han har gitt akkurat deg.

Undervisning av nasjonale og internasjonale lærere
med lang erfaring fra tjeneste i Guds rike.

Undervisningen
Skolen starter med 15 minutter bønn. Deretter er
det tre skoletimer (á 45 min.) med en pause
mellom hver leksjon hvor det er tid til litt mat,
drikke og hyggelig samvær.
Tirsdager kl.18.00 – 21.15

For meg har det vært
veldig viktig å sette av én
dag i uken til å la Guds ord
tale til meg gjennom salvet
undervisning. - Elisabeth
Guds ord har blitt mye mer levende, og det har
forandret meg som person. – Liv Reidun
Skolen har hjulpet meg til å begynne å le igjen. Lisa
Jeg har lært at vi kan få være
den vi er, slik som Gud har
skapt oss. – Anne Karin
Siden det er en kveld i uken,
går det fint å kombinere ved
siden av full jobb. - Henriette
Det er mange spennende forkynnere som forteller
om hverdagslige ting fra sine liv, noe som gjør
undervisningen levende og interessant. - Robert

Nettstudier
Du kan nå følge undervisningen hjemmefra i fred
og ro når det passer deg.
Nettskole: www.doxa.nu

Dette har vært et spennende og lærerikt år som
jeg ikke ville ha vært foruten. Kan trygt anbefales! Aud

