
vil du studere 

i Beirut?
Danmission udbyder 4 studielegater af 10.000 kr. til spændende 
studieophold i Beirut, Libanon med økumeni og interreligiøs 
dialog i fokus

Der udbydes 2 legater til teologistuderende og 2 legater til præster

Du vil få muligheden for et studieophold på Near East School of Theology (NEST) i Libanon, der 
vil lægge vægt på dialog og øget forståelse for den kristne kirkes vilkår i området. 

Du vil blandt andet komme til at:
- opleve det farverige Libanon og landets kultur
-  få en indsigt i den kristne kirkes forhold i Mellemøsten
-  få indblik i relationen mellem kristne og muslimer i regionen 

Selve studieforløbet som du får mulighed for at deltage i, er særligt udformet til internationale 
studerende og hedder ”Studies in the Middle East Program” og indeholder følgende kurser:
- Muslim – Christian Relations
- Contemporary Eastern Churches
- Ecumenical movement in the Middle East
- Optional courses

For teologistuderende
For at kunne komme i betragtning til at læse et semester på NEST kræves det, at du har bestået 
minimum et års studier i teologi samt at du har gode skriftlige og mundtlige engelskkundskaber. 
Derudover forventer Danmission, at du efter hjemkomst er interesseret i at bidrage med 
foredrag og artikler om studieopholdet på NEST

For præster:
I efteråret 2014 vil der være et 3-måneders kursus for præster med ovenstående emner.
Hvert andet efterår udbyder NEST at 3 måneders kursus rettet mod protestantiske præster fra 
Vesten. Præsterne vil således være et hold for sig selv med adskillige ture til kirkesamfund og 
muslimske moskeer og institutioner. Næste gang der udbydes et kursus for præster er efteråret 2016.

Både teologistuderende og præster bor på NEST og deltager i det daglige liv på skolen. NEST 
ligger centralt i bydelen Hamra i Beirut. 

Hvis dette lyder som noget for dig, så send en kort ansøgning med en beskrivelse af din 
baggrund, motivation for at komme til Libanon, hvad du mener, du vil kunne få ud af 
studieopholdet og hvordan du tror, det kan gavne Danmissions dialogarbejde samt dit arbejde/
studier fremadrettet. 

Praktiske oplysninger:
Studieopholdet starter ca. 1. oktober 2014 og man kan vælge at være der et eller to semestre. 
Første semester slutter 1. februar 2015 og andet semester slutter midt i juni 2015. 
Hvis Danmission vælger dig som én af vore kandidater, skal du desuden sende en ansøgning 
direkte til NEST senest fredag d. 1. maj. 

Ansøgningsskemaet samt yderligere oplysninger kan findes på NEST’s hjemmeside:
www.theonest.edu.lb hvor du også kan læse mere om ”Studies in the Middle East” programmet.

Ansøgningen til Danmission sendes til Agnete Holm på e-mail agh@danmission.dk senest fredag 
d. 10. april kl. 12.00. 

For yderligere oplysninger kontakt Agnete Holm på ovenstående mail eller på telefon 41 999 312
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