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VISION
Jesus udvalgte 12 mænd, som Faderen havde 

kaldet. Men Han brugte de næste 3 år på at 

træne dem til at gøre, hvad de var kaldet til. 

Det er derfor Kolding Internationale Højskole 

eksisterer. Vi er her for at hjælpe med at forme, 

udvikle og skærpe dig og dine gaver. Den 

daglige stab, lokale kirkeledere og erfarne tjenere vil dele deres 

teologi, visdom, indsigt og erfaringer hentet gennem flere års 

tjeneste i frontlinjen. Jesus kaldte de 12 med en udfordring – 

“følg mig” – og et løfte “og jeg vil gøre jer til menneskefiskere”. 

Ligesom Jesus vover vi at give dig en tilsvarende udfordring og 

et løfte. Kom til bibelskolen. Følg os og tillad os at ’forme dig’ – 

til hvad du allerede er kaldet til at blive. Vi tror, du vil opleve, at 

det er tiden værd.

»Men da de så Peters og Johannes’ frimodighed 
og blev klar over, at de var jævne og ulærde 
mænd, undrede de sig; de vidste, at de havde 
været sammen med Jesus.«   ApG. 4:13





MENIGHEDSBASERET
Kolding Internationale Højskole er en menighedsbaseret 
bibelskole. Vi ønsker at træne og udvikle mennesker; 
udvikle deres forståelse af tjeneste og missional kirke. 

Som elev bliver du undervist i Guds 
Ord af praktikere, som forskellige ste-
der i verden er lykkedes i deres tjene-
ste. Samtidig får du mulighed for at 
omsætte læring til praksis ved at være 
involveret i en lokal, missional kirke, 
hvor du hver uge deltager i forskellige 
arbejdsområder.

Det er en enestående mulighed for, at du 
kan udvikle dig. Udvikle din forståelse af 
tjeneste. Udvikle din karakter. Blive for-
met for fremtiden, hvor Gud vil bruge dig.

Vi ønsker også at være en ressource for 
kirken; et uddannelses- og træningssted 
for missionale kirker. Et sted, hvor du 
formes til fremtidig tjeneste.

Peter Prothero
Kolding Internationale Højskole



UNDERVISNINGEN
Vores ambition er, at du udvikler stor kærlighed til bibelen, 
den lokale kirke og det samfund, vi er en del af.

Som menighedsbaseret bibelskole tror 
vi på, at vores kendskab til bibelen må 
være en integreret del af vores liv og 
tjeneste for at kunne være både effek-
tivt og relevant for det samfund, vi er 
en del af. Vi studerer bøger i bibelen i 
deres oprindelige kontekst og henter 
principper og forskrifter derudaf. Vi 
ønsker også at udruste dig med redska-
ber til at dykke ned og forstå bibelen, 

Guds budskab. Vi giver dig også under-
visning og træning i kommunikations-
færdigheder, for at du kan videregive 
disse sandheder. Vi ser på lederskab fra 
forskellige perspektiver og modeller, ser 
på centrale områder af samarbejde og 
kirkeliv. Underviserne er alle mennesker, 
som lever det, de underviser. Du bliver 
opmuntret, udfordret og udrustet gen-
nem undervisningen.



v;

MENTOR
Vi har alle drømme for vores fremtid. 
Ting, vi gerne vil opleve. Steder, vi gerne vil 
besøge. Udfordringer, vi gerne vil overvinde. 
Mennesker, som vi gerne vil være ligesom. 
Gaver, som Gud har lagt ned i os, som vi 
gerne udvikle.

For at du bedst kan lykkes i din personlige udvikling, mødes 
du hver anden uge med en mentor, som bibelskolen stiller 
til rådighed. Din mentor vil hjælpe dig med at nå dine mål 
og udvikle dit potentiale. Du får konkrete redskaber, der 
giver dig mulighed for at blive den bedste version af den, 
Gud har skabt dig til at være.



v;

VERDEN INDEN FOR RÆKKEVIDDE

Som elev får du anledning til at lade dig inspirere af kirker, som 
er involveret i deres lokalsamfund, når vi forår og efterår tager 
på udlandstur til lande som England, Rumænien, Italien eller 
Israel. Vi mærker hjertet og passionen hos de mennesker vi 
besøger og hjælper med i det omfang, det er muligt.

INTERNATIONALT MILJØ

Mange nationaliteter er 
repræsenteret blandt elever, stab 
og gæstelærere. Det giver et unikt 
miljø, hvor vi bliver udfordret og 
beriget af hinandens baggrunde.

TILBEDELSE

Hver dag fokuserer vi sammen på 
Gud. At tilbede ham er centralt 
for os. Vi beder sammen og for 
hinanden. Vi tror på, at Helligånden 
arbejder i og gennem os.



Tag udfordringen op og kom med os 
på eventyr. Blot nogle få måneder 

kan være livsforvandlende – giv 
os et år, og du kan være med til at 
forvandle verden. Tag chancen og 

bliv en del af, hvad Gud gør.

LANGE KURSER

Et langt højskolekursus – efterår 

eller forår – giver mulighed for at 

nå langt omkring i undervisningen 

og udviklingen af dig som person. 

Det former dig til fremtiden. 

KORTE KURSER

Et kort kursus ligger inden for 

en uges varighed, eller med flere 

kortere perioder i løbet af et år. De 

har et mere snævert emne eller 

sigter mod en særlig målgruppe. 

EVENTS

Hver uge afholder vi arrange-

menter, som alle er velkomne til: 

Morgenandagter, inspirationsafte-

ner om tirsdagen, café og levende 

musik om fredagen – eller noget 

helt andet. 
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