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Kunskap för 
dig som tänker 
på framtiden
Andelen äldre ökar och allt fler och mer sjuka 
kommer att vårdas hemma. Ett nationellt behov 
av spetskompetens öppnar för en ny yrkes-
grupp inom vård och omsorg.

Avancerad omvårdnad i hemmet Kvalificerad 
yrkesutbildning 40 KY-poäng vänder sig till dig som 
har gått Omvårdnadsprogrammet på gymnasiet eller 
annan motsvarande utbildning och har ett par års yrkeserfarenhet.
Kursen genomförs på distans med 25-35 dagar förlagda på
studieorten.

Sista ansökningsdag: 15 maj 2007.
Kursstart: Hösten 2007, 40 veckor.

VILHELMINA LÄRCENTRUM
Skolgatan 12  •  Tel. 0940-142 75, 142 43
E-post:larcentrum@vilhelmina.se
www.vilhelmina.se/larcentrum

Axevalla
Folkhögskola
Fritidsledare
Data/nätverk/spel
Europa & världen
Allmän kurs
Allmän kurs med
Föreningsledarinriktning

Adress:

AXEVALLA FOLKHÖGSKOLA
532 72 AXVALL
Tel 0511-269 70  Fax 0511-269 99E
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Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke
Tel: 031-724 66 04, 724 66 09, 724 66 60
E-post: info@molnlyckeakademierna.se

www.molnlyckeakademierna.se

Fr.o.m hösten 2007 anordnar 
KY-akademierna i Mölnlycke 

sex stycken kvalificerade 
yrkesutbildningar:

Teknisk Försäljning & Marknadsföring
Fyra terminer, 85 KY-poäng

•
Marknadsföring & Försäljning

Fyra terminer, 80 KY-poäng

•
Internationella Affärer

Helt ny påbyggnadsutbildning fr.o.m hösten 07
Två terminer, 40 KY-poäng

•
Säkerhetssystem

PERSONELLA, MEKANISKA OCH ELEKTRONISKA SKYDD

Fyra terminer, 80 KY-poäng

•
Risk Management

Fyra terminer, 80 KY-poäng

•
Personal- och Löneadministration

Fyra terminer, 80 KY-poäng

"Det känns som man
lärt sig precis rätt saker
under utbildningen."

J O S E F I N KAR LS S O N tog sin examen på 
Marknadsföring & Försäljning 2006. Nu arbetar hon

med affärsutveckling på Volvia försäkringar.

KURSER & UTBILDNINGAR
Ett tema-block från RIKSPLATSEN 019-611 35 00

Ansökan med arbetsprover
21-22 maj och 7-8 juni.

www.kvkonstskola.com
vid Folkuniversitetet i Göteborg
tel. 031-106585
info@kvkonstskola.com

Välj logistik – en framtidsbransch

Transport & Marknad och Produktion & Lager är
två logistikutbildningar som ger en bred bas för 
dig som vill ha ett jobb med spännande och om-
växlande arbetsuppgifter i en framtidsbransch. 

Mer information hittar du på www.wuc.orebro.se

FÖRENINGEN
NORDEN

NORRBOTTEN
Stationsgatan 38
972 32 LULEÅ

Finska språket &
Finsk kultur 2007

ROVANIEMI
25/6–5/7, 2 grupper.

JYVÄSKYLÄ
22/–29/7 nivå 1.

Tema: ”Finländsk matkultur”

Upplysningar
om kurserna och stipendier 

tel 0920-22 56 61, fax 0920-873 70
www.nordenbd.nu

foreningen.norden.norrbotten@telia.com

– Anordnar även intensivkurs 
i svenska språket –

Vill du annonsera 
under temavinjetter

För info

RIKSPLATSEN
019-611 35 00

Studier 
ger kunskap

”Gör som Gud, bli män-
niska.” Det är ett uttryck som 
tål att funderas kring. I sön-
dagens text, i Lukasevangeli-
ets första kapitel och vers 26 
- 38, kan vi läsa om hur Jesu 
mor Maria får ta emot upp-
draget från Gud att föda Jesus. 
Efter en stunds reflektion 
svarar Maria jakande på denna 
mycket speciella uppgift. ”Må 
det ske med mig som du har 
sagt” svarar hon ängeln.

Hon accepterar trots att 
hon knappt alls visste hur det 
skulle gå till. Hon fick heller 

ingen lång betänketid. Det 
som ser ut att vara det avgö-
rande för Marias beslut, är då 
ängeln påminner henne om 
sanningen; ”Ty för Gud är 
ingenting omöjligt”. 

Just detta tror Maria på och 
hon blir lugn. Hon litar på 
Gud och fattar mod. I tron på 
himmelens hälsning så kastar 
hon sig ut i sitt livs äventyr 
och uppdrag. Hennes mod är 
föredömligt.

I Guds ögon är människo-
värdet stort. För vår skull lät 
Han sig födas hit till ett jor-

deliv. Genom Jesus ser vi vem 
Gud är, och genom att be och 
tro på Jesus har vi vänskap 
med Gud. Maria födde ”värl-
dens räddning”, Guds son, för 
din och min skull. 

Monica Werner, 
Pastor i Smyrnaförsamlingen 

Älvängen

För Gud är ingenting omöjligt


