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“ I disse bygningene sitter 
       det mye historie og 
            levd liv i veggene.“

1864 - 1914 - 1964
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Dette nummeret av MM handler om bygningene på Misjonsmarka; det vi i festtaler omtaler som «Norges 
vakreste campus». I disse bygningene sitter det mye historie og levd liv i veggene. Hver for seg er 
bygningene monumentale merker etter en dynamisk misjonshistorie de siste 150 årene.

Bygninger kan være så mangt. De må være funksjonelle og huse de praktiske behov man ser for seg 
på tegnebrettet, eller som trenger seg på etter noe tid. På Misjonsmarka har dette primært handlet om 
misjonærutdanning, herunder totalt underhold av misjonsstudenter. 

Bygninger som fylles av mennesker blir nødvendigvis sosiale. På Misjonsmarka har man spist sam-
men, diskutert både rolig og opphetet, kjempet med misjonærkallet, fått både trøst og torden fra for-
standere, samlet seg om forkynnelse og nattverd, eller hørt lærere forelese over Romerbrevet eller 
den protestantiske misjonshistorien. På Misjonsmarka har man også kunnet vandre i velholdte hager, 
spille i strykerorkester og synge i misjonskor. 

Bygningene på Misjonsmarken er også sterke symbolbærere. På Misjonsmarka er misjon par exellence 
Markus’ misjonsbefaling på det sydvendte mønet av Marie Føreids hus (1864), ikonet på området. Her 
ble lampen slett ikke plassert under skjeppen! Det er sjelden hus, visjon og mål går slik i takt. Mur-
bygget eller Hans Rabeonys hus (1914) er symbolet for innsatsen for å sikre «landsens gutter» en 
felles basis for teologiske studier, og et symbol på en tid med god misjonsøkonomi. Til slutt har vi 
«Bokens hus» (1964) – biblioteksbygget eller Otto Christian Dahls hus – som er et 
symbol på ambisjoner om studienes og forskningens verdi for misjon og utvikling. 

Med andre ord en kjede av symboler på misjonens strategiske prioriteringer 
over halvannet århundre. Det bygget som i fjor fylte 30 år – fakultetsbygget 
eller Henny Dons hus – holder disse symbolene sammen, samtidig som det 
videre symboliserer en universitetsambisjon i form av oppgraderingen til 
høyskole, og et bud om en fremtid med flere studenter og en åpnere portefølje
av studieprogram.

Vi ønsker midt i denne jubileumsstemningen å invitere deg til en fremtidsrettet 
jubileumsgave. Gaven vil i sin helhet gå til oppgradering av MHS Aula, stedet 
for de daglige gudstjenester og andakter. I 2014 investerer vi i nytt alter, nye 
lesepulter og nye messehagler. Dette er viktig for oss fordi det livet som hver 
dag utfolder seg i dette store rommet er bærebjelken for alle våre bygninger. 

       Rektor
       Bård Mæland

Misjonshøgskolen skal 10. september markere at tre av 
våre bygg har jubileum i 2014. Den eldste bygningen 
på tunet, Marie Føreids hus, som vanligvis omtales som 
«Trebygget», ble innviet i 1864. 50 år senere stod «Mur-
bygget», eller Hans Rabeonys hus, klar. Biblioteksbygget, 
Otto Christian Dahls hus, ble så innviet i 1964. I dette 
nummeret av Misjonsmarka vil vi ta deg med på en liten 
vandring gjennom skolens historie, med fokus på de 
stolte og tradisjonsrike byggene våre.  
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Generalsekretær i NMS, Einar Amdahl, underviser våren 1918 Misjonsskolens 11. kull. 



MISJONSMARKA  MISJONSSKOLEN FRA 1843MISJONSMARKA MISJONSSKOLEN FRA 1843

Misjonshøgskolen ble etablert i 1843, og formålet var å rekruttere og utdanne 
misjonærer til tjeneste i Det Norske Misjonsselskap (NMS). Ideen om en misjons-
skole i Norge ble først fremmet i 1840 av Hans Christian Knudsen fra Farsund. 
Knudsen hadde da et 3-årig opphold ved Det Rhinske Misjonsselskaps skole i 
Barmen bak seg. 
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HVORFOR MISJONSSKOLE I  

Stavanger misjonsforening, stiftet i 1826 som den 
første i Norge, hadde påkostet reisen og oppholdet 
under studiet i Tyskland, og Knudsen ble betraktet 
som deres utsending. I årene 1839-40 turnerte Knud-
sen sammen med sin far, Fredrik Tobias Knudsen, om-
rådene mellom Kristiansand og Stavanger, noe som 
resulterte i 30-40 nye foreningsdannelser. Stavanger 
misjonsforening samarbeidet med far og sønn Knud-
sen om å sende et rundskriv til alle landets misjons-
foreninger, med forslag om å opprette en misjonsskole 
og et landsomfattende misjonsselskap. Det var liten 
respons på dette første initiativet, men etter enda et 
par rundskriv møtte representanter fra 65 misjons-
foreninger til et stiftelsesmøte i Stavanger. 8. august 
1842 ble NMS stiftet som det første misjonsselskap i 
Norge. 

Allerede på stiftelsesmøtet ble det vedtatt å arbeide 
for å etablere en misjonsskole i Norge. På NMS’ første 
generalforsamling året etter ble det besluttet at skolen 
skulle ligge i Stavanger, og samme år kom undervis-
ningen i gang.  Når misjonsskolesaken hadde så stor 
støtte i Stavanger, hadde det også sammenheng med 
at den ledende haugianeren i byen, John Haugvaldstad, 
i august 1841 hadde dratt til Hamburg for å besøke 
misjonsskolen til Det Nordtyske Misjonsselskap.  
Besøket gjorde sterkt inntrykk på den da 70 år gamle 
Haugvaldstad, som lot de første misjonselevene flytte 
hjem til seg i Hillevåg. 

Den første misjonsskole holdt til i leide lokaler i Øvre 

Strandgate 87. Cand. theol. Andreas Hanssen fra 
Stavanger ble ansatt som forstander, med en benyttet 
seg også av timelærere. Det ble lagt opp til et innholds-
rikt studieprogram som skulle gjennomføres på fire 
år. På leseplanen stod både teologiske disipliner som 
skrifttolking, dogmatikk, symbolikk, kirkehistorie og 
«hedenske» religioner, så vel som allmennfag som 
historie, geografi, naturhistorie, engelsk, tysk og norsk. 
Det første kullet misjonselever bestod av Ommund  
Oftebro og Tobias Udland, begge fra Lyngdal, og 
dessuten Lars Larsen som allerede hadde vært elev 
ved et misjonsinstitutt i Barmen. Alle tre ble sendt til 
Zululand i Sør-Afrika i 1849, hvor de hadde livslange 
karrierer som pionermisjonærer. 

Etter at det første kullet var ferdig, besluttet NMS’ 
generalforsamling å legge ned skolen. Dette hang 
sammen med at en hadde fått avslag på søknaden til 
kirkedepartementet om ordinasjonsløyve for misjonær-
kandidatene. I 1859 ble skolen startet opp igjen. 
Arbeidet med å rekruttere teologiske kandidater til 
misjonsarbeidet hadde ikke vært vellykket, og personell-
mangelen på misjonsfeltet var etter hvert blitt prekær. 
En nyåpning av skolen ble sett på som eneste utvei 
for å sikre den nødvendige tilgang av misjonærer. 27 
elever søkte om opptak i 1859, 12 ble tatt opp, og 9 
fullførte. Fra 1859 til 1864 holdt skolen til i leide lokaler 
i Verksgaten 31 i Stavanger sentrum. I 1864 ble en ny 
søknad om ordinasjonsløyve innvilget, og en første 
gruppe misjonsprester kunne bli ordinert i Stavanger 
domkirke 11. november samme år.

Misjonsstudentene på det som regnes som det 1. ordinære kull (1859-1864). 6 ble utsendinger til Zululand i Sør-Afrika, 3 
til Madagaskar. Foran fra venstre: Peter Nilsen, Karl Titlestad, Nils Nilsen, Marcus Dahle. Bak fra venstre: Hans Christian 
Leisegang, John Engh, Gunvald Gundersen, Martinius Borgen, Ole Steenberg  



Dette var den første investering av betydning for 
NMS i Norge. Hovedstyret annonserte etter en 
«landsens» eiendom, da man ønsket å ta hensyn 
til elevenes «helbred». De var som regel bonde-
gutter, ble det hevdet, som var vant til å ferdes 
ute i frisk luft og «sysle med legemligt arbeide».  
NMS fikk hele 25 tilbud, men endte opp med å 
kjøpe Johannes Birkedals 70 dekar store eien-
dom på Eiganes. Gårdsdriften med 12 kyr, fjøs, 
låve og gårdsredskaper fulgte med på kjøpet, og 
en gårdsbestyrer ble ansatt for å forvalte dette.  
Eiendommen fikk på folkemunne navnet 
«Misjonsmarka».

Tidlig om våren 1863 startet byggearbeidet 
opp, og ett år senere, den 29. april 1864, ble ny 
skole innviet. Da hadde den kostet 10 364 spesi-
daler og inneholdt undervisningsrom, bibliotek, 
lesesal, museum, spisesal, forstanderbolig, rom 
for betjeningen og gjesteværelser. I loftsetasjen 
holdt elevene til. Det var også en rommelig kjel-
ler i huset med «Snedkerværksteder, Madboder, 
Melkebod, Rullebod, Pakbod, Badstue, Drenge-
stue og Værelse for Budeien». Misjonsskolen var 
tegnet av arkitekt von der Lippe. Arbeidet med 
grunnmurene ble utført av «stenmand» Gabriel 
Høyland, mens byggmester Hærem stod for 
tømmerarbeidet. Hageanlegget ble utført etter teg-
ninger fra og under veiledning av handelsgartner 
Poulson. Samtidig som skolen ble bygget, ble det 
også oppført en bolig for skolens annenlærer. 
Denne ble senere bolig for generalsekretæren i 
NMS, og omtales i dag som «Lars Dahles Hus».   

Trebygget fra 1864 har fra første stund vitnet om 
hva som var skolens formål. På taket mot sør, på 
mønet over midtpartiet, ble det festet et kors, og 
under korset ble følgende tekst fra Markus 16,15 
skåret ut: «Gaar ud i al verden og prædiker Evan-
gelium for al Skabningen».

MISJONSMARKA  MARIE FØREIDS HUS FRA 1864MISJONSMARKA  MARIE FØREIDS HUS FRA 1864

I 1861 bestemte NMS’ generalforsamling at en permanent misjonsskole 
skulle etableres i Stavanger. Det ble vedtatt et reglement for skolen, og 
hovedstyret fikk myndighet til å gå til innkjøp av en passende eiendom, 
samt oppføre de nødvendige bygninger. 

MISJONSGÅRDEN PÅ
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Her underviser forstander Olaf Eugen Mohr skolens 8. kull 
(1897-1902). Misjonselevene er fra venstre Karl Ludvig 
Reichelt, Emil Birkeli, P.J. Ellertsen, Andreas Pedersen, 
Olaf Stokstad, Peter Andreas Strømme, Jens D. Nikolaisen, 
Tallak Nome, John Hodnefjell, Olai Karlsen-Lund.

s6: Det Norske Misjonsselskap (NMS) kjøpte en gård på 
Eiganes i Stavanger, og 29. april 1864 ble Misjonsskolen 
innviet. Skolebygget rommet undervisningslokaler, 
bibliotek og lesesal, men også bolig for elever, forstander 
m/ familie og andre ansatte i husholdningen.



MISJONSMARKA  MISJONSELEVENEMISJONSMARKA  MISJONSELEVENE

«Ved en Elevs Optagelse sees først og fremst paa Sandheden og Dybden af hans 
Troesliv og paa hans hjertelige Overensstemmelse med den lutherske Kirkes 
Bekjendelse, samt dernæst hvorvidt han kan godtgjøre sin Vished om særdeles 
Kald til Missionstjenesten. Forøvrigt kræves god Helbred, en ikke forlangt frem-
rykket Alder, Anlæg til Sprog, Frihed for Gjæld, og andre borgerlige Hindringer.»  
Reglement for Den Norske Missionsskole (1844-61), § 25
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MISJONSBEVEGELSENS 

Misjonsskolen ble ofte omtalt som «misjonsfolkets 
øyesten», og elevene der ble omsluttet av kjærlighet, 
gaver og forbønn. Kvinneforeninger over hele landet 
sydde og strikket klær til elevene, skolens rom ble inn-
redet og dekorert med gaver donert av misjonsvenner, 
og bønder og fiskere med sympati for misjonssaken 
leverte melk, poteter og sild til skolens husholdning. 
Misjonselevene var svært populære som talere på 
møter, i ungdomsforeninger og på søndagsskoler. Og 
ikke minst var skolens Norges-turneer og elevenes 
deltakelse på sommerleirer og stevner suksessrike. 
Misjonselevene ble sett på som «Misjonsbevegelsens 
Sønner», fostret av misjonsfolkets bønner, og de for-
beredte seg til en tjeneste hvor de skulle representere 
alle misjonsengasjerte norske kvinner og menn i Sør-
Afrika, Madagaskar, Kina og Kamerun.
 
Av de menn som ble misjonærer i NMS på 1800-tallet 
og tidlig 1900-tall, kom flertallet fra lavere samfunnslag. 
De var gjerne fattige på jordisk gods og status i sam-
funnet, men gjennom misjonærutdannelsen og mis-
jonærkarrieren endte de opp som respekterte borgere 
og ordinerte prester. Flere foretok også en betydnings-
full «klassereise», i det de giftet seg inn i Stavangers 

misjonsengasjerte borgerskap. Forfatteren Alexander 
Kielland skrev satiriske innlegg i lokalpressen hvor 
han påstod at misjonsskolen ble en snarvei til verdslig 
komfort og prestestatus for fattige og ulærde bonde-
gutter uten odelsrett, som tilbrakte «en festlig ledig-
gang i fine klær, i rene senge, med god mat og kjærlig 
behandling». 

Tiden på Misjonsskolen var i realiteten lite preget av 
lediggang. I tillegg til krevende teoretiske studier, 
hadde elevene daglige arbeidsplikter i huset, i verkstedet, 
i vedboden, i hagen, på marken og på gården. De var 
videre pålagt å utføre daglig «Bevægelse i fri Luft og 
Gymnastik». Det ble selvsagt forventet at de, i tillegg 
til deltakelse i skolens daglige andaktsliv, skulle bidra 
aktivt i byens menighets- og foreningsliv. Til tider var 
det streng kontroll og sensur både av elevenes lese-
stoff og korrespondanse med omverdenen. Ikke minst 
ble deres kontakt med kvinner nøye overvåket. Elevene 
måtte søke NMS’ hovedstyre om tillatelse til å inngå for-
lovelse, og ekteskap var frem til 1920-tallet ikke aktuelt 
før misjonæren hadde vært 2 år i tjeneste på feltet. Det 
var altså ikke uten grunn Misjonsskolen på slutten av 
1800-tallet ble omtalt som «Klosteret» på Eiganes.       

Misjonsskolen med elever, lærere og andre ansatte i husholdet. Året er 1878 og anledningen var avskjed med 
forstander Karl Roll og familie. Roll huskes gjerne for innføringen av en svært streng «Husorden».      

Det var en stor begivenhet i Stavanger hver gang et kull med misjonselever 
kunne ordineres. Her fra ordinasjonen av 13. kull i St. Petri kirke i 1924.  



I 1913 ble det vedtatt en radikal omlegging av Misjonsskolens studieopplegg, 
som ble iverksatt suksessivt i 1915 og 1918. Studiet ble fra nå av gjort seksårig 
og todelt, ved at de første tre årene skulle være av forberedende karakter og 
«anlægges som et gymnasium», mens siste del skulle bestå av et «theologisk 
kursus».  

NY SKOLEORDNING OG NYTT  

Opptakskravet var middelskoleeksamen, men for ikke 
å utestenge ubemidlede søkere med misjonskall ble 
det bestemt at kravet om middelskoleeksamen ikke 
skulle være en «ufravikelig betingelse». Nyordningen 
innebar at man kunne undervise to elevkull samtidig, 
og elevtallet økte tilsvarende.  

Økt elevtall krevde en bygningsmessig utvidelse. 
Allerede året etter stod nytt gymnasbygg ferdig og ble 
innviet 29. april 1914, på selveste 50-årsdagen for det 
gamle skolebygget. Det gikk svært raskt å få reist det 
praktfulle murbygget. NMS hadde eksepsjonelt store 
gaveinntekter i årene 1912-13, og nybygget ferdig 
innredet til en total pris på 50 000 kroner ble betalt 
i sin helhet av dette overskuddet. Bygget var tegnet 
av arkitekt Lindbom ved Stavanger Cementvare- 
fabrikk, og entreprenør Jensen, murmester Enok Bergh, 
tømmermester Olaus Østbøe og maler Ohm stod for 
oppførelsen. Forstander Jonas Myhre proklamerte 
på innvielsesdagen at «det er et mer end almindelig 

vakkert hjem, missionsfolket her har bygget for sine 
vordende udsendinge».  

Ordningen med eget gymnas på Misjonsskolen varte 
i underkant av 20 år. Erfaringene var ikke udelt gode. 
Mange elever falt fra underveis. Av de i alt 81 som ble 
tatt opp på de fem gymnaskursene som ble arrangert, 
fullførte bare 35. I 1933 besluttet man derfor å innstille 
gymnaset, og i stedet gjøre studiet fireårig med eksam-
en artium som opptakskrav. Første opptak på denne 
ordningen fant sted i 1936. 

I 1954 ble den fireårige misjonspresteutdannelsen 
ved Misjonsskolen godkjent av departementet som 
første trinn i et totalt seksårig cand.theol.-studium. De 
to siste årene skulle leses ved et av de to teologiske 
fakultetene i Oslo, og deretter avsluttes med teologisk 
embetseksamen. Misjonsprestene måtte deretter ta 
praktikum hvis de ønsket å tjenestegjøre som prester 
i Den norske kirke. 

Nytt murbygg ble innviet på Misjons-
marka 29. april 1914. Skolebygget ble 
brukt som undervisningslokale og 
internat for gymnaskullene tatt opp 
fra 1915.  

Antallet elever ved Misjonsskolen økte 
betydelig etter utvidelsen i 1914. Her under-
vises det 13. kull (1920/21-24). Ved kateteret 

sitter forstander Hans D. Smith, til høyre 
andrelærer Andreas P. Jakobsen.  

MISJONSMARKA  HANS RABEONYS HUS FRA 1914MISJONSMARKA  HANS RABEONYS HUS FRA 1914
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29. april 1964 ble Misjonsskolens nye bibliotek innviet, på dagen 50 og 100 år etter 
innvielsen av de to andre bygningene på tunet. Biskop Fridtjov Birkeli vigslet 
nybygget og holdt innvielsestalen. Det var faktisk Birkeli, mens han var general-
sekretær i NMS, som først tok opp ideen om et «Bokens hus» på Misjonsskolen. 

PÅ MISJONSSKOLEN  

Nyordningen fra 1954, som innebar at det ved skolen 
ble gitt undervisning etter samme plan som ved de 
teologiske fakulteter, hadde krevd en betydelig opp-
gradering av boksamlingen, som i 1964 var på 20 000 
bind. Antallet studenter hadde dessuten fortsatt å øke, 
og det var behov både for flere undervisningsrom, men 
ikke for minst bedre arbeidsforhold for studentene. 

I sin åpningstale gjorde Birkeli et poeng av at selv 
om det å utdanne til «den kristne forkynner- og 
tjenestegjerning» alltid hadde det vært det sentrale ved 
Misjonsskolen, var «de vitenskapelige sidefrukter» 
også betydelige. Birkeli mente at det nye biblioteks-
bygget burde inspirere til «å åpne et vitenskapelig 
forskningsinstitutt for misjon og utviklingsarbeid». 

Grunnsteinen for biblioteksbygget ble lagt ned ved 
feiringen av NMS’ 100års jubileum 9. mai 1959.  
Bygget kostet totalt 870 000 kroner, av disse utgjorde 
et byggefond 156 000 og spesielle gaver 532 000. Både 

Rogaland fylke, Stavanger by, Stavanger Sparekasse, 
domprost K.O. Kornelius, skipsreder Sigval Bergesen 
d.y. og skipsreder Jørgen P. Jensen fra Arendal donerte 
større beløp til bygget. Bygget ble tegnet av arkitekt-
firmaet Hansteen-Sørensen & Spence. Grunn- og  
betongarbeidene ble utført av firmaet Erling Halvorsen, 
og tømmer- og innredningsarbeidet av O. Torjussen & 
sønner.

Biblioteksbygget fikk lesesal med plass til 24 studenter 
og 6 studierom. I kjelleren ble det plass til seminar-
rom, magasin og arkivrom. Den verdifulle boksam-
lingen etter tidligere misjonær, generalsekretær og 
misjonsskolelærer i 32 år, Lars Dahle, fikk endelig en 
god plassering. I fløybygget var det i tillegg til fore-
lesningssal, rom for NMS’ filmsentral med kontorer og 
laboratorier. Biblioteksbygget var faktisk blitt ferdig 
allerede i 1961, men NMS måtte da en periode midler-
tidig benytte det til egne kontorlokaler.

MISJONSMARKA  OTTO CHRISTIAN DAHLS HUS FRA 1964MISJONSMARKA  OTTO CHRISTIAN DAHLS HUS FRA 1964

Misjonsskolens biblioteksbygg 
ble innviet 29. april 1964. Studentene ved Misjonsskolen kunne glede seg over gode leseplasser og bedre tilgang til skolens boksamling.  

Fra venstre: Sigmund Edland, Kåre Oksholen, Jan Torolf Egeland, Hans Birger Neergård, Dag Arne Roum og Helge Nordrud.
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I 1977 ble det første kull tatt opp til et fullt teologisk 
studium i Stavanger. 30. november 1979 ble eksamens-
retten formelt klarert ved kongelig resolusjon. I 1986 
fikk MHS egen eksamensrett for praktikum. 

Oppbyggingen av høgskole krevde investeringer i ny-
bygg. En plankomité ble oppnevnt i 1977, og en inn-
samlingsleder og finanskomite i 1978. Arkitektfirmaet 
Torsvik og Thesen vant den utlyste konkurransen om 
byggeoppdraget. Det første spadestikket ble tatt 1980, 
og i 1981 ble grunnstein nedlagt av statsråd Einar 
Førde. I august 1983 kunne skolen ta i bruk et stort 
og funksjonelt fakultetsbygg på 5 000 kvm, fordelt på 
fire blokker: administrasjon, kafeteria- og undervis- 
ning, lesesal og aula med plass til 320. Kjellerplanet ble 
fullt utnyttet til misjonsmuseum, arkiv og trimaktiviteter. 
Bygget kostet til sammen rundt 55 millioner kroner, det 
vesentligste dekket ved innsamlede midler. 

Høgskolestatusen krevde også betydelige invester-
inger i kompetanse og oppbygging av en vitenskapelig 
stab. Utviklingen ved MHS i retning av vitenskapelig 
høgskole, i kombinasjon med den utvikling som har 
funnet sted i NMS når det gjelder behovet for norsk 
personell i samarbeidskirkene og rekruttering til misjo-
nærtjeneste, har medført betydelige endringer i skolens 

studentmasse og fagportefølje. De viktigste utviklings-
trekk kan kort oppsummeres slik:

• 1972: De første kvinnelige teologistudenter tas opp, 
 og skolen er ikke lenger en ren «gutteskole».

• 1978: Det ettårige misjonærforberedende kurset 
 «Kristendom og misjon» tilbys for studenter med 
 ulik yrkesbakgrunn, og teologistudenter er ikke 
 lenger den eneste studentgruppen ved skolen. 

• 1981: Misjonsskolen for kvinner flyttes til MHS.

• 1990: Kristendom grunnfag tilbys. Studenter uten 
 planer om misjonærtjeneste tas opp på skolen. 

• 1994: Engelskspråklig masterprogram tilbys inter-
 nasjonale studenter.  

• 1996: Senter for interkulturell kommunikasjon 
 (SIK) etableres.  

• 2002: MHS akkrediteres for PhD-program.  

• 2008: MHS akkrediteres som vitenskapelig høyskole.

MISJONSMARKA  HENNY DONS HUS FRA 1983

Misjonsskolen har vært gjenstand for mange store generalforsamlingsdebatter 
i NMS. I 1975 stod saken om «Misjonsskolens fremtidige utdannelsesstatus» på 
sakskartet. Etter flere års utredninger og en syv-timers bølgende debatt, gikk 
flertallet inn for å bygge ut skolen til en høgskole under navnet Misjonshøg-
skolen (MHS).  

FRA MISJONSSKOLE TIL 

25. november 1980: Gunnar Salomonsen, leder av NMS’ landsstyre, tar det første 
spadestikket på tomten for det nye fakultetsbygget. Bak står Odd Bondevik, general-

sekretær i NMS, og Fredrik Moss Iversen, leder av byggekomiteen. . 14/15



BØNN FOR MISJONSHØGSKOLEN (1914)

O Herre hjælp dog, o Herre lad det lykkes.

Velsign dette sted, som er bygget for dit navn, og hellige det ved 
din ånd, ligesom du har velsignet gjerningen her før.

O, Herre Gud, send arbeidere i din høst og lad det ikke mangle 
paa dem, som her søger uddannelse for tjenesten for dig. 

Lad dem, som her skal undervise, lede og opdrage, selv være 
lærte og ledet av din aand. 

Lad det bli alle elevernes største begjær og attraa at fyldes med 
din aand, og velsign for alle ting dertil dit ord og undervisningen 
i det og granskningen av det, at de ved det kunde beredes til 
tjenere for din aand.

Hør vår bøn, Herre vor Gud, og hjælp os og mind os om at bli ved 
at bede om disse ting.

Fra innvielsen av Hans Rabeonys hus («Murbygget») 29. april 1914.


