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Sigridur Gudmarsdottir ansatt som fagansvarlig prest
På KUN er det nye året godt i gang og har hatt første stabsmøte sammen med vår nye faglærer
for prestestudentene, Sigridur Gudmarsdottir. Sigridur vil være fast ansatt i stillingen fra
sommeren 2018; inntil da har hun permisjon fra stillingen som prost i Sør-Helgeland prosti og
er vikar på KUN. Sigridur Gudmarsdottir er islending med til sammen nærmere 30 års
erfaring som prest, fra Island, USA og Norge. Hun har undervist på høgskole/universitet i
Island, Storbritannia og USA og har en doktorgrad i systematisk teologi fra Drew University,
USA. Hun er bokaktuell med Tillich and the Abyss. Foundations, Feminism and Theology of
Praxis.
Boken ble lansert under en stor teologisk konferanse i USA og er blitt veldig godt tatt imot.
Hun har lagt ut sine egne tanker om ansettelsen på KUN i sin blogg:
https://sigridur.org/…/…/20/hva-vil-du-bli-nar-du-blir-stor/
Vi gleder oss over en veldig høy kvalifisert kollega med bred praktisk erfaring og ser frem til
et godt og spennende samarbeid.
KUN blir en del av høgskolen VID
Kun er i ferd med å skifte eier igjen. Opprinnelig var KUN, sammen med Det praktiskteologiske seminar i Oslo en del av Kulturdepartementet. Når Den norske kirke ble eget
rettssubjekt, fulgte KUN med på lasset og ble en avdeling under kirkerådet.
Å drive høyere utdanning som kirkelig avdeling møter en del problemer, fordi Den norske
kirke ikke har tilgang til de akademiske nettverks- og støtteordninger som høgskoler, deres
ansatte og studenter trenger å ha tilgang til. Det ble derfor bestemt å invitere de teologiske
utdanningsinstitusjoner i Norge til å overta KUN mot et årlig tilskudd fra Den norske kirke.
Tre av de inviterte institusjonene takket nei til overtakelsen, mens høgskolen VID takket ja.
Høgskolen VID er en sammenslutning av en gruppe private høgskoler innen helse- og
sosialfag, diakoni og teologi i Stavanger-området, Bergen og Oslo. Diakonhjemmets høgskole
og Misjonshøgskolen i Stavanger mest kjent i kirkelige kretser, og utgjør sammen ryggraden i
de teologiske fag på VID.
VIDs interesse i å overta KUN ligger i ønsket om å styrke de teologiske fagene i høgskolen.
Rektor Ingunn Moser ga også uttrykk for at KUNs kontekstuelle, tverrfaglige og diakonale
profil passer faglig godt til den retningen man ønsker å utvikle teologi og diakoni på VID.
Forhandlingene mellom Kirkerådet, KUN og VID foregår i en konstruktiv tone. At VID har
erfaring med å knytte sammen studiesteder i forskjellige regioner, oppleves som veldig
positiv. Virksomhetsoverdragelsen skal vedtas på neste kirkemøte.
KUN er med dette i sin andre virksomhetsoverdragelse i løpet av to år. Selv om begge
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prosesser foregår på en ryddig og fordragelig måte, er det krevende for staben å være i en
slags limbo over så lang tid. Vi alle ser frem til at virksomhetsoverdragelsen avsluttes raskt.
Fortsatt tett samarbeid mellom KUN og Universitetet i Tromsø
Det er verdt å merke seg at Universitet i Tromsø, som takket nei til å overta KUN, samtidig
bekreftet sitt ønske om fortsatt tett samarbeid med KUN på alle nivåer. I prosessen ble det
også tydelig hvor viktig den faglige tilknytningen til særlig Institutt for arkeologi, historie,
religionsvitenskap og teologi (AHR) og forskningen på nordnorske, samiske og kvenske
spørsmål er for KUN. Dette samarbeidet håper vi bli heller styrket enn svekket med de nye
eierne.
Fem studenter uteksaminert høsten 2017; fem nye begynner våren 2018
I høstsemesteret ble 4 prestestudenter og en diakonistudent ferdig med sin utdanning på KUN;
Vårens studentopptak omfatter 5 nye studenter; alle disse er på prestelinien. KUN har med
dette 20 studenter til våren, 16 prester, to kateketer og to kantorer. 14 av disse har adresse i
Nord-Norge.
Søknadsfrist for opptak 15. april
Søknadsfristen for opptak på KUN og på teologistudiet ved AHR er 15. april. Søknadene har
begynt å komme inn og vi er spente på resultatet. Vi håper på drøyt 20 studenter også til
høsten.
Utdanningsstipend for nye teologistudenter på IHR
For nye søkere på teologistudiet ved AHR er det mulig å få inntil 20.000. - kr i utdanningsstipend det første året. Dette krever at en tar eksamener etter vanlig progresjon, samt har
tilstedeværelse i undervisningen. Nærmere regler, kontakt AHR eller KUN.
Ta et enkeltemne i teologi!
Det er mange som ikke kjenner til at det går an å ta enkeltemner i teologi i Tromsø på AHR.
Dette krever ikke frammøte. Dette kan være noe for trosopplærere og andre kirkelig tilsatte,
eller personer som ønsker å lære mer om kristen tro og teologi. Følgende emner går i vår:
Bachelornivå:
 Religion i Sápmi 10 studiepoeng (stp.)
 Teori og metode I 10 stp.
 Religionsvitenskapens faghistorie 10 stp.
 Teori og metode II 10. stp.
Masternivå:
 Systematisk teologi II Mennesket, synd og tilgivelse 10 stp.
 Teori og metode III 10 stp.
Stig Lægdene har blitt domprost i Tromsø
Etter over ti år som rektor på KUN og faglærer prest har Stig Lægdene i sommer blitt
domprost i Tromsø. I hans tid som rektor har KUN gått gjennom krevende endringsprosesser
og utviklet seg kraftig. Institusjonen og de ansatte har mye å takke for arbeidet han har lagt
igjen. I nåværende overgangsperiode er Bernd Krupka konstituert som rektor inntil videre.
Nyttige adresser:
Hjemmeside AHR: http://uit.no/ihr Mail: espen.dahl@uit.no og siv.aina.hansen@uit.no Tlf:
776 44 363.
Ansvarlig for nyhetsbrevet: Bernd Krupka, konst. rektor
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