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“Barna er fullverdige 
       medlemmer av den  
           kristne menigheten.“

THOR STRANDENÆS
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Dette nummeret av MM handler i stor grad om hvordan MHS utdanner til kirkelig tjeneste. Jeg har ofte i 
denne spalten snakket om hvordan MHS betyr noe for «kirke, misjon og samfunn», og har ofte under-
streket hvordan vi fortsatt betyr mye for kirkens misjonsoppdrag, særlig i et globalt perspektiv. I dette 
nummeret er fokus på de norske utfordringene.
 
De fleste som tar sin teologiutdanning ved MHS, drar ikke lenger ut som misjonsprester til Thailand, 
Madagaskar eller Brasil, men blir misjonalt orienterte prester i Den norske kirke, i kristne organisa-
sjoner eller andre kirkesamfunn. De siste fem årene har MHS utdannet flere teologiske kandidater enn 
Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, og om lag halvparten så mange som ved Det teologiske 
Menighetsfakultetet. I samme periode har vi også blitt en viktig leverandør av videreutdanning til 
prester i Den norske kirke. En primus motor for denne mangeårige satsingen er Thor Strandenæs, som 
dere møter litt lenger ut i bladet.
 
Med de utfordringene Den norske kirke og andre kirkesamfunn står overfor i de kommende år, både 
med rekrutteringskrise og synkende medlemstall og deltakelse ved gudstjenester og kirkelige hand-
linger, vil både grunnutdanning og videreutdanning av prester ha et sterkt fokus hos oss. Det er derfor 
svært gledelig at antall primærsøkere til vårt teologiprogram i år har økt fra 9 til 14, en prosentvis 
pen økning. Våre kandidater går spennende og utfordrende tider i møte, og trenger den aller beste 
utrustning vi kan gi. Disse studentene skal vi ta ekstra godt vare på!
 
En annen gruppe kirkelige medarbeidere, er trosopplærere. Denne gruppen har 
eksplodert i takt med fullfinansieringen av Den norske kirkes trosopplærings-
reform. Nå er tiden kommet for å gi dem den kompetansen som både dyktig-
gjør den enkelte, og som samtidig sikrer at trosopplærere blir værende lengre 
i sine stillinger. MHS har det siste året utviklet både et nytt nettstudium 
(sammen med MF) og en ny bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighets-
utvikling for denne gruppen. Nå er det opp til daglige ledere og kirkeverger 
å prioritere slik kompetanseheving for sine ansatte!
 
Som man forstår, har MHS altså tenkt å være en viktig kirkelig utdannings-
institusjon fremover. Levende menigheter med mennesker i alle aldre som 
anspores til levende tro og fellesskap med den treenige Gud, vil derfor 
være vår profil og prioritet – fortsatt.

       Rektor
       Bård Mæland

UTDANNINGSINSTITUSJON

MHS SOM
LEDER
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– Presten er den som har størst sjanse til å evangelisera i Norge i dag. Gjennom ei 
vanleg veke er ho eller han i kontakt med mange menneske i kyrkjelege handlingar, 
i arbeid med barn og unge og i andre samanhengar, og i gudstenesta kan ein for-
midla evangeliet på ein meir inngåande måte. Eg tenker at for den som skal ha ei 
teneste som evangelist i Norge, finst det ingen posisjon som gir betre høve til det 
enn å vera prest i Den norske kyrkja.

Tekst: Magnar Kartveit   Foto: Karina Sanni
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VIL DU NÅ UT MED EVANGELIET? 

Påstanden kjem frå Asbjørn Salthe, sokneprest i 
Kampen i Stavanger, og tidlegare student ved Misjons-
høgskolen. Misjonsmarka har invitert han saman med 
Ruth Miriam Varhaug til ein samtale om evangeliser-
ing, teologi og utdanning.

Misjonsmarka:Er det nødvendig med lang 
utdanning for å bli evangelist og prest?

Asbjørn: Det trengst teologar i kyrkja fordi det gjer 
noko med gudstenesta og heile arbeidet. Om ein ikkje 
har teologar, er det fare for at det dreier seg om eins 
eigne tankar, om noko som er subjektivt. Teologien gir 
det eit meir objektivt innhald, ikkje berre personleg opp-
leving. Mitt motto har eg lært av ein kyrkjepresident på 
Taiwan: “Vi forkynner ikkje oss sjølve, vi forkynner 
Jesus Kristus som Herre og oss som dykkar tenarar, for 
Jesu skuld”, 2 Korintarbrev 4,5. Dette gir ein basis og 
gjer ein trygg i arbeidet. Teologiske spørsmål vil koma, 
og eg har då lært noko fagleg og kan finna ut av ting. 
Eller ha greie på det direkte.

MM: Viser dette seg i praksis?

Asbjørn: Eg er allmennpraktiserande teolog kvar dag, 
teologien ligg i botn på alt eg gjer. I dag har det vore 
gravferd, og då ligg teologien der. Eg er kanskje ikkje 
ein stor teolog, men eg er teolog. Og prestetenesta mi 
er alltid ein funksjon av teologien. 

- Me slepper ikkje ut legar utan fagutdanning, og som 
prest møter du folk som er i ein veldig sårbar situa-
sjon.  Skal eg ta ansvar for ein slik situasjon, må eg 
ha fagleg bakgrunn. Elles er det ein risiko for å bli 
ein åndeleg kvakksalvar.

MM: Kva er bakgrunnen for at du har 
valt teologistudiet, Ruth Miriam?

Ruth Miriam: Ingen veldig tydeleg tanke på vi-
daregåande skule; eg visste at eg skulle ta 
bibelskule i Grimstad, og har vakse opp i be-
dehus og kyrkje. Eg har alltid hatt interesse for 
teologi, og tenkte at det måtte vera spennande 
å studera faget. Så snakka eg med folk på 
bibelskulen, og så vart det slik. 

- Ein stor del av grunnen til at eg hadde lyst 
til å bli prest, var at eg kjem til å treffa så 
mange forskjellige folk i yrket, og eg elskar 
å bli kjent med folk. Og så får du forkynna 
Guds ord på så mange forskjellige arenaer: 
dåpssamtalar, sørgjesamtalar og så vidare.

- Eg har kjent både mannlege og kvinnelege 
prestar som kunne vera forbilde. Ein del av 
dei eg snakka med, er mot kvinnelege pre-
star. Det er ikkje berre negativt, for dermed 
måtte eg reflektera over problematikken sjølv. 
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Har du et engasjement for arbeid blant barn 
og unge, og ønsker du å bli bedre rustet til 
å delta i kirkens trosopplæringsvirksomhet? 
Har du lyst til å arbeide med faglige spørsmål 
knyttet til Bibel, tro, tradisjon og læring?

Nettstudiet i trosopplæring er kompetanse-
givende og består av fire emner som tas 
over fire semestre og gir 60 studiepoeng; ett 
emne hvert semester. Studiet er i hovedsak 
et nettstudium, men med muligheter i noen 
emner til en samling ved enten MHS eller 
MF. Hvert emne gir 15 studiepoeng og kan 
tas som en selvstendig enhet. Deltagerne 
kan velge om de vil ta ett eller flere emner – 
basert på behov og tidligere utdanning. Det 
tilbys både bachelor- og mastervarianter av 
emnene. Første emne, Bibelen –troens kilde, 
starter opp høsten 2014 og MHS er ansvarlig 
for dette.

MÅLGRUPPE:
- Menighetspedagoger og andre ansatte 
 i prosjektstillinger/programstillinger  
 innenfor trosopplæring.

- Frivillige trosopplærere og personer som  
 ønsker å skaffe seg kompetanse innenfor  
 kristendomskunnskap/trosopplæring.

STUDIET ER ELLERS ÅPENT  
FOR ALLE INTERESSERTE.

SØKNADSFRIST ER 10. AUGUST.
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MM: Men studiet er mykje hardt arbeid?

Ruth Miriam: Mange seier at gresk var vanskeleg, og 
det er det, men ikkje så tungt som folk vil ha det til. Eg 
fekk ikkje den beste karakteren, ha ha! Det er lesing og 
arbeid, men det er vel alle studia?

- Seks år er mykje, men eg har sett av den tida til det. 
Om ein skal tena andre menneske så lenge i livet, så 
meiner eg at ein må ta den tida til utdanning; det er 
ikkje for langt for eit slikt arbeid.

Asbjørn: Systematisk teologi og bibelforståing er eit 
must, ein må ha bakgrunn. Kvart år kjem den same 
teksten på juledag, og utan studiet hadde eg gått meg 
trøytt med ein gong.

Ruth Miriam: No ser eg meir korleis utdanninga heng 
saman, og eg ser verdien av studiet.

Asbjørn: Kvar onsdag morgon møtest me som er prest-
ar i Stavanger til  bibelgruppe om komande søndags 
tekst, og då les me teksta på gresk. Det gjer oss fagleg 
bevisste, og me har glede over å halda teologien ved-
like.

Ruth Miriam: Eg er stolt over hebraisken eg har lært! 
Har brukt mest tid på hebraisk, og det er ikkje bort-
kasta.

Asbjørn: Språket gir ei fagleg tilnærming til Det gamle 
testamentet, men me kunne kanskje ha klart oss med 
mindre!

Ruth Miriam: Andre og tredje året har gjort mykje for 
mi modning, eg er no glad for den tida som studiet tar, 
og eg ser at eg treng det. Var meir skeptisk før, men 
no ser eg klart at det trengst. Eg hadde aldri følt meg 
klar til å bli prest enno, sjølv om eg har studert tre år 
allereide. Det er kjempeviktig for meg å ha god tid på 
åndeleg og fagleg utvikling.

Asbjørn: Det faglege må gå hand i hand med det 
kyrkjeleg engasjementet. Det er viktig med identitet 
og å vera stolt over arbeidet. Prestetenesta treng dette. 
Mange har brent seg ut og går over i andre stillingar.

Ruth Miriam: Somme som blir kristne gjennom ung-
domsarbeid, blir pastorar, og det kan vara ei tid, men 
så viser det seg at ein må ha ein botn i ting, må ha fun-
dament. Då trengst utdanninga.

MM: Men har kyrkjelydane sans 
for at presten er utdanna?

Asbjørn: Kyrkjelyden gir ofte respons på at dei merkar 
at det ligg teologi i botn, og at dei sét pris på det!

Ruth Miriam: Det har eg også høyrt.

Asbjørn: Studiet i dag er mykje betre enn det var før! 
No er det mykje meir innstilt på prestetenesta, program-
met “Veien til prestetjeneste”er veldig viktig. Kyrkja har 
no ansvar for vegen fram til prestetenesta, og det er bra 
for studentane at dei blir tatt hand om undervegs. Det 
er veldig kjekt å vara med på dei samlingane.

Ruth Miriam: Eg skal no til sommaren inn i “Veien til 
prestetjeneste”, og det gler eg meg til. Både hausten 
2012 og hausten 2013 hadde eg praktisk utdanning sa-
man med teorien, og det verka motiverande. Det hjelpte 
meg til å fortsetja.

Det teologiske Menighetsfakultet (MF) og Misjonshøgskolen (MHS) har 
sammen utarbeidet et grunnstudium i trosopplæring som er tilpasset 
Plan for trosopplæring i Den norske kirke.

NETTSTUDIER I 
TROSOPPLÆRING

Les mer på: tro.mf.no
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Interessen for barns forhold til gudstjenesten fikk han 
allerede som barn. Men den ble fornyet på en spesiell 
måte  i 1976, da Strandenæs som ung misjonsprest for 
Det Norske Misjonsselskap (NMS) i Hong Kong fikk 
ansvar for å bygge opp et menighetsarbeid knyttet til 
kirkens drift av en barneskole med 2200 elever. – Barna 
er fullverdige medlemmer av den kristne menigheten, 
sier han med glød. – Menighetens gudstjeneste må in-
kludere både store og små, slik at alle får en opplevelse 
og erfaring av å være medkristne. Barn liker forutsig-
bare ritualer, men også variabel lek og drama. Hvis 
barna får være med å påvirke gudstjenestens innhold, 
blir den spennende også for voksne. 

SKRIVER BOK OM BARN OG GUDSTJENESTE 
Strandenæs har i sin stilling som professor ved det 
praktiske-teologiske seminaret ved MHS arrangert etter- 
og videreutdanningskurs for prester i emnet barn og 
gudstjeneste. Og nå holder han altså på å avslutte et 
forskningsprosjekt knyttet til samme tema.  Prosjektet 
er finansiert ved trosopplæringsmidler fra Kirkerådet. 
Strandenæs har undersøkt hvordan et utvalg av norske 
menigheter involverer barn i gudstjenesteplanlegging 
og gjennomføring. Han har funnet at norske menigheter 
ser på gudstjenesten både som trosopplæring, og som 
trospraksis og trosutfoldelse. – Jeg håper boka mi kan 
bli en ressursbok og fagbok både for prester, trosopp-
lærere og menighetspedagoger, og ikke minst søndags-
skolelærere og andre frivillige i kirkens trosopplærings- 
arbeid.

GLOBAL PRESTESKOLELÆRER 
Thor Strandenæs kan se tilbake på en lang karriere 
som prest og presteskolelærer, både i en norsk og en 
kinesisk sammenheng. Han ble ordinert i 1973, før han 
og kona Kari reiste til Hong Kong som utsendinger for 
KFUK-KFUM og NMS i 1974. Strandenæs avla i 1987 
en doktorgrad i Det nye testamente med en avhandling 
om prinsipper for kinesisk bibeloversettelse, og i 1991 
ble han ansatt som lærer på MHS i nettopp dette faget.  
Etter hvert ble det mer og mer undervisning i misjons-
teologi og i praktisk-teologiske fag som pastoralteologi, 
liturgikk og gudstjenesteliv.  
 
Selv om Strandenæs nå altså er over i pensjonistenes 
rekker, vil han fortsatt ha en sterk tilknytning til skolen. 
På spørsmålet om hva som har vært det beste ved å 
være lærer på MHS ramser ha opp: – Gode og omsorgs-
fulle kolleger og studenter! God anledning til å under-
vise, veilede og ha samvær med studenter fra mange 
land! Anledning til å utvikle min forskningsprofil!

Og hva tenker han så å finne på når bokprosjektet er fer-
dig? – Jeg vil fortsette å forske på og skrive om kinesisk 
bibeloversettelse og om barn og gudstjeneste. Dessuten 
er jeg mentor for missiologi-faget på presteskolen SALT 
i Fianarantsoa på Madagaskar. Fra 2015 skal jeg reise dit 
som presteskolelærer på to korte oppdrag i året for NMS 
og MHS, sier han med et bredt smil. Og dermed er kan-
skje ringen sluttet, i og med at Strandenæs faktisk ble 
født på Madagaskar av misjonærforeldre i 1949.

MISJONSMARKA  FORSKNINGMISJONSMARKA  FORSKNING

Thor Strandenæs gikk egentlig av med Avtalefestet pensjon ved årsskiftet. Men 
fremdeles jobber han entusiastisk for MHS med et forskningsprosjekt om barn 
og gudstjeneste.

Tekst: Kristin Fjelde Tjelle  Foto: Karina Sanni 

PENSJONIST OG PRESTESKOLELÆRER
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Thor Strandenæs skriver ressursbok 
om barn og gudstjeneste.



SAMMEN
Det er et sterkt øyeblikk å stå hånd i hånd sammen med søstre og brødre fra 
hele kloden og be Fadervår på hvert vårt hjertespråk. Lyden, innbiller jeg meg, 
er som et ekko av aller første pinsedag. 

Jeg ser rundt meg; vi har ulike hudfarger og klesstil. 
Men vi har samme Ånd. Like etter pinse hvert år møtes 
delegater fra de 145 medlemskirkene i Det lutherske 
verdensforbund (LVF) til det årlige rådsmøte. I år 
møtes vi i Medan i Indonesia. De lutherske vertskirk-
ene er en liten minoritet i dette store landet. Likevel 
er det langt flere lutheranere i Indonesia enn i Norge. 
Også i den lutherske familie er tyngdepunktet i dag 
i Sør.

Det lutherske verdensfellesskapet har forpliktet seg 
på accompaniement – misjon i vår tid handler om å 
gå sammen, lære av hverandre, utfordre hverandre 
og bære hverandres byrder.  Det er en viktig likever-
dighetstanke og helhetsforståelse som ligger bak.

I min tid på MHS kom jeg stadig tilbake til et lite, med 
nøkternt vers i 1. Johannes 3, 23: Og dette er hans bud: 
Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske 
hverandre, slik som han bød oss.

Hånd i hånd, og på en rekke ulike språk, har vi dette 
doble oppdraget, godt uttrykt i LVF-fellesskapets 
slagord: With Passion for the Church and for the World.

Troen på Kristus. Kjærligheten til hverandre, og 
særlig de minste blant oss. Dette er oppdraget som 

forener oss. Ikke alle vet at LVF siden starten etter 
Den andre verdenskrig har hatt et særlig fokus på 
flyktningers sårbarhet, og er i dag en av de viktigste 
samarbeidspartnerne for FNs Høykommissær for fly-
ktninger.

Han som bærer verdens synd, Han utfordrer oss til 
å fortelle andre om det gode budskap.  Og til å bære 
hverandres byrder. Så vanskelig. Så enkelt. Så viktig.

MISJONSMARKA  STUDENTENMISJONSMARKA  ANDAKT
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Elisabeth Follesøy Solås (35) er tredje-
generasjons student ved MHS. Både 
hennes far og bestefar har vært stu-
denter ved skolen før henne. De tok 
teologistudiet, men Elisabeth valgte 
annerledes. 

– Hva skriver du masteroppgave om?  

– Jeg er opptatt av at helsearbeidere skal kunne møte ulike 
pasientgrupper, spesielt ikke-vestlige pasienter, på en bedre 
måte. Likeverdig helsetjeneste er et nasjonalt mål, som jeg 
mener ikke blir oppfylt i dag. Vi må bli flinkere til å kunne se 
den enkelte pasient sitt behov og tilrettelegge ut ifra dette. 
Norske helsearbeidere mangler den nødvendige kunnskap-
en for å forstå behovene til en pasient fra en annen kultur. 

Dette er også Elisabeth sitt fokus når hun holder foredrag for 
helsearbeidere om tema som ulike kulturelle oppfatninger 
av tid, ulik sykdomsforståelse og familieorienterte samfunn. 
Hun har gjennomført intervjuer med helsearbeidere før og 
etter at de har hørt hennes foredrag, og dette bruker hun 
som feltarbeid i masteroppgaven

– Hva ønsker du å bruke mastergraden til? 
– Jeg ønsker å bidra til å øke den interkulturelle kompetansen 
blant helsearbeidere i Stavanger. Drømmen min er å få opp-
rettet en kulturkonsulent stilling på SUS. 

Elisabeth forteller at hun er svært fornøyd med studiet. Hun 
har lært mye, og deler gjerne det hun har lært med andre.
 

STUDENTEN
ELISABETH FOLLESØY SOLÅS 

FAKTA:
Einar Tjelle er assisterende 
generalsekretær i Mellom-
kirkelig råd for Den norske 
kirke.

Cand.theol. fra MHS 1992 

Tekst og foto: Karina Sanni



SOGNEPREST BLIR NY  
STIPENDIAT VED MHS  
Karen Margrete E. Mestad er av Høgskolestyret ansatt 
som doktorgradsstipendiat i faget praktisk teologi ved 
Misjonshøgskolen fra 1. september. Hun kommer di-
rekte fra stillingen som sokneprest i Hundvåg menighet 
i Stavanger, hvor hun har arbeidet siden 2004.

Mestad ønsker med sitt forskningsprosjekt å undersøke 
presters selvforståelse som ledere av gudstjenestefeir-
ingen i Den norske kirke. Hun vil se på presten både 
som liturg og som forkynner, men også som leder for 
andre medarbeidere og deltakere i gudstjenesten. I forsk-
ningen sin vil hun ta i bruk metoder som deltakende 
observasjon og intervju med prester.

– Med denne tilsettingen ønsker vi å styrke forskning-
en på kirkelig lederskap ved MHS. I en tid med store 
reformer og endringsprosesser for Den norske kirke, 
er det svært gledelig at vi får et doktorgradsarbeid på 
lederutfordringer knyttet til gudstjenestearbeid, sier 
rektor ved MHS, Bård Mæland.

STUDIETUR TIL  
ISRAEL OG PALESTINA
MHS arrangerte tidlig i mai studietur til Israel og Pale-
stina. Reiseledere var studieveileder Sissel Gjøvikli 
og Jostein Ådna, professor i Det nye testamente. Stu-
dentene hadde et tett program hvor historisk viktige 
steder ble besøkt. Men turen ga også et aktuelt møte 
med mennesker, kultur og religion i dagens Israel og 
Palestina.

NYTT
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VELLYKKET 
MHS-KONFERANSE 
7. - 9. mai deltok over 90 påmeldte på MHS-konferansen 
om helse og religion. Stavanger Universitetssykehus 
var medarrangør og deltakerne kom fra helsevesen, 
kirke og akademia. «Stavanger International Confe- 
rence on Disability, Illness and Religion» ble høytidelig 
åpnet av varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe. I 
løpet av de tre dagene hadde deltagerne mulighet til å 
velge mellom 45 ulike foredrag fordelt på flere parallell-

sesjoner, og temaene spente vidt, fra multikulturelle 
utfordringer i forhold til helse og religion, via etiske 
problemstillinger rundt ny helseteknologi, til Bibelens 
fortellinger om sykdom og funksjonshemming. Som 
arrangør fikk vi inntrykk av at dette er kunnskap som 
etterspørres i helsevesenet og kirken, og at det er behov 
for møteplasser som tematiserer skjæringspunktet 
mellom helse og religion.

MHS-KONFERANSE
MHS-konferansen om helse og religion samlet 90 del-
takere fra hele verden. Foto: Karina Sanni

NY STIPENDIAT VED MHS
Karen Margrete E. Mestad, sogneprest på Hundvåg, blir 
ny stipendiat i praktisk teologi. Foto: privat

STUDIETUR
MHS-studenter på studietur til Israel og Palestina.
Foto: Sigrun-Olise Vågø
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Tekst: Anna Rebecca Solevåg/Kristin Fjelde Tjelle



Misjonsarkivet har hatt sine lokaler ved MHS siden 1983. Dets målsetting er 
bevaring og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale fra Det Norske Misjonsselskap (NMS) 

og nærstående virksomheter, personer og steder. Som åpent forskningsarkiv er det 
tilgjengelig for brukere fra inn- og utland. Se www.mhs.no/arkiv.

FRA 
MISJONSARKIVET

DET NORSKE MISSIONSSELSKABS CONSTITUENTER
Dokumentet vi her viser et utsnitt av, er å finne i arkivet fra hovedadministrasjon i NMS. Det inneholder navn på 82 «deputerede» fra 
65  misjonsforeninger og de prestegjeld disse hørte hjemme i. I tillegg er det ført opp navn og yrke på 102 enkeltpersoner som også 
deltok ved stiftelsen av NMS i Stavanger i 1842.
 
Misjonsarkivet vil melde dokumentet inn til Norsk Kulturråd med tanke på nominasjon som et av de neste norske bidragene til 
«Memory of the world». Verdens dokumentarv er siden 1992 et tiltak i regi av FN-organet UNESCO.
 
Dokumentet trenger noe restaurering, blant annet fordi det for flere år siden ble brukt tape langs brister både på langs og på tvers. 
Limstoffet har satt sitt preg på arkene, og skriften på disse stedene er svekket.

Kilde: MHS_A-1045_D_Da_Daa_L0004-03. Utsnitt av første side.
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Tekst: Gustav Steensland

Visste du at i 2012 var gjennomsnittsamerikaneren ut-
satt for 13,6 timer med forskjellige typer medier hver 
dag? I dette regnestykket regnes også «multitasking» 
med, så hvis man bruker én time på å lese e-post, 
samtidig som man hører på musikk, så har man effek-
tivt brukt to timer på media i løpet av 60 minutter. Det 
mest sjokkerende er nok at de 13 timene gjennom-
snittsamerikaneren brukte i 2012 ikke var i arbeids-
tiden, men på fritiden, altså mellom klokken 16.00 og 
08.00.

Teknologien er vel og bra den, den har hjulpet oss 
med så mangt, men samtidig har den sine baksider. 
Ungdommer og studenter mister nesten to timer søvn 
hver natt grunnet bruk av smarttelefon i sengen. Også 
mange voksne sliter med å slappe av, fordi det med 
jevne mellomrom tikker inn meldinger og e-poster fra 
jobb og andre. Stavanger Aftenblad utfordret nylig to 
ungdommer til å ta én uke fri fra smarttelefonen sin. 
Den ene av dem var desperat og ønsket å gi opp da 
hun var kommet fire-fem dager ut i prosjektet. Stu-
denter som utfordres til å ta 24 timer fri fra telefonen 
og deretter skrive om opplevelsen, forteller at telefon-
bruket har blitt en avhengighet, de kjente seg rastløse, 
stresset, nervøse og ensomme.

Jeg har følgende tips til en fridag fra medier: Planlegg 
dagen din! Forlat gjerne huset, og da også datamaskin, 
TV og mobiltelefon. Gå gjerne en tur, bruk tid med gode 
venner, les en bok. 

Kanskje viktigst av alt: Ta deg tid til stillheten. Hvor 
lenge siden er det du sist faktisk følte på stillheten? 
Louis C.K. er en amerikansk komiker som har sagt føl-
gende (min oversettelse): «Du trenger å trene deg i å 
være absolutt deg selv og ikke gjøre noe som helst. 
Det er dette telefonen tar fra oss; evnen til å bare sitte 
i stillhet. Det er nemlig essensen av å være en person. 
Hvis du aldri lar deg selv kjenne på tristhet, fordi du 
dytter den tomme følelsen vekk med å ta opp telefonen, 
kommer du heller aldri til å bli virkelig lykkelig med å 
være alene».

Jeg kjenner selv at jeg blir utfordret av dette, og kom-
mer til å prøve å ta en dag i uken hvor mobil, data, tv 
og andre ting får ligge i fred. Håper du også tør å ta 
utfordringen!

MISJONSMARKA  SR-SIDEN

SIDEN
SEKS DAGER SKAL DU ARBEIDE, MEN PÅ  
DEN SJUENDE DAGEN SKAL DU HVILE
Denne setningen er hentet fra 2 Mosebok, og den er passende 
for hva jeg vil skrive om i dag. 

Hans C. Kvåle
Studentrådsleder 
MHS 2014



GLOBALT MILJØ MED STUDENTER FRA HELE VERDEN
Misjonshøgskolen er en vitenskapelig høgskole med studietilbud i teologi, religion, kultur, samfunn  
og interkulturell kommunikasjon. Studentene våre kommer fra hele verden. Som student hos oss 
kan du ta deler av utdannelsen ved samarbeidsinstitusjoner i Afrika, Asia, Europa, Nord-Amerika 
eller Sør-Amerika.
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