Kjære Menighetsråd/Sokneråd
VID vitenskapelige høgskole, studiested Stavanger (tidligere Misjonshøgskolen)
søker med dette om å få tildelt et takkoffer i 2019.
Vi feirer i år at det er 175 år siden Misjonsskolen ble startet i 1843. Mye har
endret seg siden den gang, men engasjementet for den verdensvide kirke og det globale
kristne fellesskapet er fremdeles like sterkt.
VID Stavanger har i dag nærmere 400 studenter. Studentene forberedes til alt fra
misjonærtjeneste, prestetjeneste i Den norske kirke, trosopplæringsarbeid, ungdomsarbeid i
norske menigheter og arbeid med tverrkulturelle utfordringer i det norske samfunnet.
Vi vil fortsatt være en høgskole som er engasjert for mennesket – lokalt og globalt, og for å
opprettholde dette engasjementet er VID Stavanger helt avhengig av gaver fra menigheter,
foreninger og enkeltpersoner. Takkofferet vil øremerkes satsingsområder som teologisk
utdanning, misjonsforskning og utdanning av mastergrads- og doktorgradsstudenter fra våre
samarbeidskirker i Sør.
Noen konkrete glimt som kan tydeliggjøre vårt fokus:
• Vi har engasjerte og dedikerte studenter der mange helt bevisst utdanner seg for tjeneste i
Den norske kirke. Flotte ungdommer som blir neste generasjons prester, trosopplærere og
kirkelige ledere. Behovet for medarbeidere i kirke og misjon fremover er stort, og vi gleder
oss over en økning til våre studier.
• Vi har opprettet en stipendordning som dette studieåret gir mulighet for seks studenter fra
Kamerun, Tanzania, Etiopia og Madagaskar til å dyktiggjøre seg og sine lokale kirker
gjennom en mastergrad i teologi. Den muligheten som Salomon, Tomas, Esayas, Fransisco,
Mamy og Tahina får til å studere finansieres i sin helhet fra gaveinntekter.
• Nå i august kom nyheten om at Teshome Amenu er valgt til ny generalsekretær i Mekane
Yesus-kirken i Etiopia. Det er vi både stolte og glade for! Teshome tar en doktorgrad ved
VID Stavanger og i hans prosjekt forsker han nettopp på lederskap i Mekane Yesus-kirken.
En gave til høgskolen går også til forskning innen misjon og teologi, både i Norge og hos våre
søsterkirker.
Vi sender dermed med frimodighet denne anmodningen om et takkoffer. Samtidig takker vi
de i menigheten som over tid har støttet høgskolen i forbønn og givertjeneste. På våre
hjemmesider kan menigheten lese mer om VID Stavanger www.vid.no/byer/stavanger
Alle offergaver bes sendes konto 8220.02.85065
Beste hilsen
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