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Velkomst til et nyt semester
500 år ung
I dette semester sker det: Den i lang tid meget omtalte dato indtræder. Vi kan fejre 500års-dagen for Luthers teser mod afladen. Dette bliver fejret bredt i dansk offentlighed,
og det er naturligt, for reformationen fik afgørende betydning for Danmarks udvikling.
Måske mere end i noget andet land i verden. Man kan godt argumentere for, at vores
rekordlave grad af korruption og vores høje grad af velfærd, uddannelsesmuligheder og
folkestyre i Danmark har en del af sine rødder i den lutherske reformation. Og
samtidigt var reformationen for Luther slet ikke noget politisk projekt. Det handlede for
ham om evangeliets sandhed og brødrenes frelse. Men dengang kunne man ikke drive
teologi, uden at det fik samfundsmæssige følger.
I dag lever lutherske kristne i verden under meget forskellige politiske og religiøse
vilkår. Danmark er i dag næsten det eneste sted, hvor den traditionelle lutherske
folkekirkemodel er bevaret. Men Luthers egentlige anliggende har et vigtigt budskab til
alle tider og under alle forhold: Nåden alene, Troen alene, Skriften alene. Når
reformationen og Luther er fejret på behørig vis, må disse principper stå tilbage –
forhåbentligt levende og friske i en ny tid. Alternativet til Nåden alene, Troen alene,
Skriften alene er nemlig ikke godt. Som Luther sang:
De lærer idel tant og svig
Af egen kløgt udspundet,
Thi hjertet ej enfoldelig
I Herrens ord er grundet.
En vil det så, en anden så,
Så mange veje går de på
Med sandheds skin de pranger. (DDS 394,2)
Kurt E Larsen
Professor, akademisk leder
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SEMESTERINDLEDNING
Mandag den 28. august 2017

PROGRAM
14.15 – 15.00

Kaffe m.m.

15.00 – 16.30

Velkomst. Semesterindledningsforelæsning ved generalsekretær,
cand, theol. Bodil Skjøtt: ”Jesus i GT – set i lyset af den jødiske
festkalender.”

17.00 – 18.00

Sponsorløb

18.00 – 19.00

Hennings Grill
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UNDERVISNINGSTILBUD
Vi har følgende undervisning på MF:

BA

- Undervisning for studerende på MF’s bacheloruddannelse i teologi

BA-uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at være adgangsgivende til fortsatte
teologistudier i ind- eller udland.
Den undervisning, der tilbydes i nærværende læseplan, og som indgår i BA-studiet på
MF, er åben for alle interesserede i den udstrækning, der er plads på holdene.



- Ugentligt timetal

5

BA (2013-årgangen)
Undervisning for studerende på MF’s
bacheloruddannelse i teologi
GBFENT2 CHRISTIAN ORIGINS: THE FORMATION OF
EARLY CHRISTIAN THEOLOGY

4 timer

BA

v/ adjunktvikar Klaus Vibe
Faget vil give en indføring i forholdet mellem Det Nye Testamente og De Apostolske
Fædre. Vi fokuserer på at blive bekendt med teksterne i de apostolske fædre og på
forbindelses- og udviklingslinjerne i disse tekster i forhold til Det Nye Testamente.
Pensum bliver uddrag af nedenstående litteratur. De studerende bedes ikke købe andet
end Michael W. Holmes, The Apostolic Fathers.
Litteratur:
Clayton N. Jefford, The Apostolic Fathers and the New Testament. Peabody, Mass.:
Hendrickson, 2006
Clayton N. Jefford, Reading the Apostolic Fathers: A Student’s Introduction 2nd
edition, Grand Rapids, Mich: Baker, 2012
Andrew Gregory and Christopher Tuckett (ed.), The Reception of the New Testament in
the Apostolic Fathers, Oxford: Oxford University Press, 2007
Andrew Gregory and Christopher Tuckett (ed.), Trajectories through the New
Testament and the Apostolic Fathers, Oxford: Oxford University Press, 2007
Michael W. Holmes (ed.) The Apostolic Fathers: Greek Texts and English
Translations.

GBFEST3 THEMES IN SYSTEMATIC THEOLOGY

 4 timer

BA

v/ lektor Jeppe Bach Nikolajsen, professor Kurt Christensen og
professor Asger Chr. Højlund

Dette kursus tager udgangspunkt i forholdet mellem den naturlige åbenbaring og den
specielle åbenbaring, og vil drøfte konsekvenserne af forskellige forståelser af dette
forhold har for kirkens ageren i et senmoderne samfund. Kurset er tredelt.
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Første del er Kurt Christensen ansvarlig for, og her vil der kastes et blik på forskellige
aspekter af naturlig teologi: Den naturlige teologis historie og de indvendinger, som
naturlig teologi er blevet mødt med, den aktuelle naturlige teologi og dens temaer,
almen naturlig teologi eller en kristelig naturlig teologi, overvejelser vedrørende en
ramified natural theology og naturlig teologi som apologetisk ressource.
Anden del vil Jeppe Bach Nikolajsen afholde, hvor der kastes et blik på forståelsen af
den kristne tradition. Det vil ske med udgangspunkt i den skotsk-amerikanske filosof
Alasdair MacIntyre, som kan betegnes som en væsentlig eksponent for
kommunitarismen, og den amerikansk-lutherske teolog George A. Lindbeck, som er
ophavsmand til postliberalismen. Det påvises, hvordan det almene og det specifikke
sammenholdes hos nævnte teologer, og der foretages en kritisk og konstruktiv drøftelse
af disse strømningers mulige bidrag til videreførelsen af en luthersk tradition i dag.
Tredje del af kurset står Asger Chr. Højlund for. Her skal der i forlængelse af
præsentationen af tænkerne inden den postliberale tradition arbejdes med Alister
McGraths intense diskussion med denne tradition. Trods anerkendelse af mange af
denne traditions indsigter søger McGrath at argumentere for, at teologien har med en
virkelighed at gøre, som ligger uden for tolkningsfælleskabet. Således søger han at
bygge bro mellem en postliberal og en evangelikal forståelse af teologiens natur.
Litteratur:
Endeligt pensum oplyses ved semesterstart, men følgende tre bøger vil danne
grundstammen i pensum:
Alister McGrath. A Passion for Truth: The Intellectual Coherence of Evangelicalism.
Downers Grove: IVP Academic, 1996.
Alister McGrath. Re-Imagining Nature: The Promise of a Christian Natural Theology.
Oxford: Wiley-Blackwell, 2017.
David Trenery. Alasdair MacIntyre, George Lindbeck, and the Nature of Tradition.
Eugene: Pickwick, 2014.
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BA (2015-årgangen)
Undervisning for studerende på MF’s
bacheloruddannelse i teologi
BAT509 LATIN

 6 timer i 13 uger

BA

v/ studielektor, cand. mag. Svend Fodgaard Jensen
Der vil i semesteret blive givet en elementær indføring i latin på grundlag af Henrik
Bolt-Jørgensens begyndersystem "in angulo cum libello”.
Pensumlitteratur:
1) Henrik Bolt-Jørgensen: in angulo cum libello - vil blive udleveret i fotokopi ved
første undervisningsgang
2) Hyllested og Østergaard: latinsk grammatik
3) Thure Hastrup: latin-dansk ordbog
Anden litteratur:
1) Jensen og Goldschmidt: latinsk-dansk ordbog
2) Franz Blatt: latinsk syntaks i hovedtræk
3) Thure Hastrup og Franz Blatt: latinsk grammatik.

BAT603-2 ETIK OG RELIGIONSFILOSOFI II
BA

2 timer
v/ lektor Jeppe Bach Nikolajsen

Dette kursus tager udgangspunkt i en drøftelse af betydningen af pluraliseringen af den
vestlige verden for den kristne kirke. I lyset af dette vil vi på dette kursus behandle to
beslægtede problemstillinger. For det første vil vi med udgangspunkt i den teologiske
etik hos Martin Luther, Knud Ejler Løgstrup, Alasdair MacIntyre og John Howard
Yoder drøfte udviklingen af en teologisk etik, som ikke negligerer dens almene
grundlag, men som samtidig udtrykker dens egenart med henblik på dens relevans i et
pluralistisk samfund. For det andet vil vi med udgangspunkt i den religionsfilosofiske
tænkning om religion i det offentlige rum hos Jürgen Habermas, John Rawls og Jeffrey
Stout drøfte kirkens samfundsengagement i et pluralistisk kontekst.
Pensumlitteratur:
Pensum oplyses ved semesterstart.
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BAT604-2 EKSEGESE II
3 timer
BA

v/ lektor, ph.d. Morten Hørning Jensen
Johannesevangeliet indtager en særstilling blandt de fire evangelier i forhold til stil,
tradition og opbygning. I forskningen ses det ofte som et sent skrift og som udtryk for
en ny teologisk retning i den tidlige kirke (johannæisk teologi vs. synoptisk teologi).
Samtidig rummer det en række konkrete historiske oplysninger, der kan efterprøves
arkæologisk, og som i lyset af nyere fund fremstår historisk præcise. Vi skal først og
fremmest læse skriftet i dets helhed på græsk, for at få en dyb indføling på dette skrifts
særkender, men vil sideløbende også stille de historiske spørgsmål ved at sammenholde
Johannesevangeliet med arkæologiske vidnesbyrd og med de synoptiske fremstillinger.
Litteratur:
1: Hjælpemidler/oversigter:
Kjær Nielsen, Helge. 1986. Sproglige kommentarer til Johannesevangeliet. [Rønde:
Helge Kjaer Nielsen].
Legarth, Peter V. 1999. Kompendium til Johannesevangeliet, Aarhus, Semikolon.
2: Anbefalede kommentarer (vælg én af nedenstående):
Kjær, Nielsen, Helge, 2007. Kommentar til Johannesevangeliet (Dansk kommentar til
Det Nye Testamente 4), Aarhus, Aarhus Universitetsforlag.
Carson, D. 1991. The Gospel according to John. Leicester England; Grand Rapids
Mich.: Inter-Varsity Press;;W.B. Eerdmans.
Morris, Leon. 1971. The Gospel according to John the English text with introduction,
exposition and notes. Grand Rapids: Eerdmans.
Keener, Craig. 2003. The Gospel of John: a commentary. Peabody Mass.: Hendrickson
Publishers.
Köstenberger, Andreas. 2004. John. Grand Rapids Mich.: Baker Academic.
Michaels, J. Ramsey. The Gospel of John. The new international commentary on the
New Testament. Grand Rapids, Mich: William B. Eerdmans Pub, 2010.
I øvrigt henvises til den i studiehåndbogen anførte litteratur.

BAT606 GENESIS
2 timer i 12 uger
BA

v/ lektor Carsten Vang
I dette fag skal vi lære at fortolke udvalgte tekster fra Genesis, som læses på hebraisk
(12 kap.). Faget skal ses i sammenhæng med det næste kursus i GT eksegese (BAT702
Salmer og profeter), som tages i foråret 2018 og omfatter 10 Salmer og 10 kap. fra
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profetlitteraturen. Ved siden af de 12 kap. Genesis på hebraisk læses udvalgte kapitler
på dansk (mere kursorisk). Fokus i gennemgangen vil dels være på teksternes
betydning i deres historiske og litterære sammenhæng i Genesis, dels på de teologiske
temaer i teksterne i samspil med det øvrige GT.
Litteratur:
Videnskabelig tekstudgave:
K. Elliger & W. Rudolph. 1997. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche
Bibelgesellschaft
ELLER: Avraham Tal. 2015. " בראׁשיתGenesis", i Biblia Hebraica Quinta, bind 1.
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft
Til Genesis:
E. Hammershaimb. 2000. 3. udg. Genesis – en sproglig analyse. Aarhus: Aarhus
Universitetsforlag
En videnskabelig kommentar, f.eks.
Walter Brueggemann. 1986. Genesis. Interpretation. Philadelphia: Westminster John
Knox
Victor P. Hamilton. 1990-95. The Book of Genesis. Vol. 1-2. New International
Commentary on the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans
Gordon J. Wenham. 1987-94. Genesis. Vol. 1-2. Word Biblical Commentary 1-2.
Nashville: Thomas Nelson
Til første gang læses
Richard E. Averbeck. 2003. "Factors in Reading the Patriarchal Narratives: Literary,
Historical, and Theological Dimensions." Side 115-137 i D. M. Howard, Jr. & M. A.
Grisanti (red.), Giving the Sense: Understanding and Using Old Testament Historical
Texts (Grand Rapids: Kregel)
Supplerende litteratur:
James K. Hoffmeier, Kenton L. Sparks, Gordon J. Wenham. 2015. Genesis: History,
Fiction, Or Neither? Counterpoints: Bible and Theology. Grand Rapids: Zondervan.
Se i øvrigt Studiehåndbogen for anden litteratur
Andre værktøjer:
BibleWorks, version 9; 2013 BibleWorks, LLC.
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BA (2017-årgangen)
Undervisning for studerende på MF’s
bacheloruddannelse i teologi
BAT501 TEOLOGISK INTRO

 3 timer

BA

v/ lektor Morten Hørning Jensen (kursusansvarlig) og øvrige ansatte
Faget ”Teologisk Intro” er det første fag i det teologiske studium på MF. Det er tænkt
som en helikoptertur rundt i teologiens spændende verden og skal give en oversigt fra
luften over teologistudiets discipliner og problemer.
Problemer er der nemlig nok af. Teologien har altid været problemorienteret. Konkrete
problemer og stridsspørgsmål har ført til teologisk refleksion og afklaring. Er der frelse
i andre religioner? Hvordan forkynder vi forsoningen? Hvordan leder man en kirke?
Gælder det kristne håb en ny himmel eller en ny jord?
I Teologisk Intro arbejder vi med dagsaktuelle teologiske problemstillinger ved at først
at indkredse deres betydning og dernæst belyse dem ud fra teologiens klassiske
arbejdsredskaber og discipliner.
Konkret tager forløbet udgangspunkt i en række forud valgte problemer, der
præsenteres fra mindst to faglæreres synsvinkel, hvorefter de studerende i grupper skal
vælge et problem som eksamensprojekt. Der skal til eksamenen udarbejdes et konkret
produkt, der præsenterer og formidler et teologisk problem.
Litteratur:
Anføres ved semesterstart.

BAT502 NT GRÆSK I

 6 timer i 13 uger

BA

v/ studielektor, cand. mag. Svend Fodgaard Jensen
Der vil i semesteret blive givet en elementær indføring i nytestamentlig græsk.
Det Ny Testamente er overleveret til os på nytestamentlig græsk, som også kaldes
koiné-græsk. Koiné betyder fælles og var det fællessprog - koiné dialektos - , man talte
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og skrev i landene i den østlige del af Middelhavet på Jesu tid. En forudsætning for
videnskabelig beskæftigelse med NT er kendskab til nytestamentlig græsk. NT kan
selvfølgelig godt læses i oversættelse, men man kan ikke forholde sig videnskabeligt og
kritisk til en oversættelse uden kendskab til græsk. Enhver oversættelse er nemlig også
en fortolkning, som man kun kan vurdere, hvis man har kendskab til originalsproget.
Semestret omfatter 78 lektioner med 6 ugetimer i 13 uger. Ca. 54 lektioner vil blive
anvendt på gennemgang af min begynderbog Themelion, der betyder
fundament/grundlag. Teksterne i Themelion bygger udelukkende på autentiske
bearbejdede/ubearbejdede tekster fra NT. I sidste del af semestret - ca. 24 lektioner påbegyndes læsningen af lettere ubearbejdede evangelietekster.
Pensumlitteratur:
1) Novum Testamentum Graece, ed. Nestle-Aland, 28. udg.
2) Svend Fodgaard Jensen: Themelion, indføring i nytestamentlig græsk
3) H. Kjær Nielsen: Nytestamentlig græsk. Formlære og syntaks.
4) Barclay M. Newman. Jr.: Greek-English Dictionary of the New Testament
5) W. Bauer: Wörterbuch zum Neuen Testament
6) C. Berg: Græsk-Dansk Ordbog
Anden litteratur:
1) J. Blomqvist og P.O. Jastrup: Grekisk/Græsk grammatik
2) Blass/Debrunner/Rehkopf: Grammatik des neutestamentlichen Griechisch
3) Daniel B. Wallace: Greek Grammar Beyond the Basics
4) Herbert Weir Smyth: Greek Grammar.

BAT503 BIBELKUNDSKAB A (GT)

 3 timer i 13 uger

BA

v/ lektor Carsten Vang
Kurset giver en indføring i de vigtigste skrifter i Det Gamle Testamente, bøgernes
tilblivelse, baggrund og indhold. Spørgsmålet om, hvornår og hvordan GT blev til
kanon, bliver behandlet. Desuden gives en kort gennemgang af Israels historie fra
patriarktiden (ca. 2000 f.Kr.) til det jødiske folks hjemkomst fra eksilet, og videre
indføres i de vigtigste videnskabelige rekonstruktioner af, hvordan denne historie har
udformet sig. I løbet af kurset læses et uddrag på ca. 200 sider af GT på dansk og
desuden et udvalg af ikke-bibelske kildetekster fra GTs samtid (ca. 20 sider).
Litteratur:
Lærebog: Michael D. Coogan. 2015. A Brief Introduction to the Old Testament: The
Hebrew Bible In Its Context. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press.
Til første gang læses kap. 1.
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Øvrig pensumlitteratur:
Carsten Vang. 2009. "Exodus – teologisk myte eller historisk begivenhed?" Dansk
Tidsskrift for Teologi og Kirke 36/3, 46-68
Nicolai Winther-Nielsen. 2009. "Israels bosættelse – om generobring af en historisk
forpost." Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 36/3, 69-89
Teksthæfte med ikke-bibelske kilder i udvalg (ca. 20 sider). Udleveres ved kursets start.
En bibelatlas, f.eks. 2013. Bibelatlas. Udarbejdet af John Strange. 5. udg. København:
Det danske Bibelselskab.
Supplerende litteratur:
Richard S. Hess. 2016. The Old Testament: A Historical, Theological, and Critical
Introduction. Grand Rapids: Baker Academic
Else Holt & Kirsten Nielsen (udg.). 1999. Bibelkundskab. Introduktion til Det Gamle
Testamente. 2. udg. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag
Iain W. Provan, V. Philips Long, & Tremper Longman, III. 2003. A Biblical History of
Israel. Louisville: Westminster John Knox
Raymond B. Dillard & Tremper Longman, III. 2007. An Introduction to the Old
Testament. 2. udg. Leicester: Apollos
Andre artikler i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 36/3 (2009) er meget læsværdige:
Hans-Ole Bækgaard. "Virkelig verden – eller? Om historisk troværdighed for
patriarkfortællingen i Genesis," 25-45
Jens Bruun Kofoed. "Statsdannelsen," 91-112
Tremper Longman. "Eksilet og efter," 113-141.

BAT504 FILOSOFIHISTORIE

 2 timer

BA

v/ professor Kurt Christensen
Kurset vil give en indføring i den europæiske filosofis historie, der udgør en vigtig
forudsætning for en række af teologiens problemstillinger. Undervisningen vil fokusere
på den antikke, ”den moderne” og samtidens filosofi. En række gennemgående
filosofiske temaer vil blive fremhævet, eksempelvis erkendelsesproblematikken. Også
relationen til den kristne teologi vil blive betonet. Undervisningen vil primært ske i
form af forelæsninger.
Litteratur:
Anfin Stigen: Tenkningens historie 1 og 2. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1992
Den øvrige litteratur vil blive præsenteret ved kursets start.
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Lektionsplan E 2017
Rød = 2013-årgangen
Blå = 2015-årgangen
Grøn = 2017-årgangen

Mandag
8.15 – 9.00
9.15 – 10.00

Tirsdag

Onsdag

BAT501
Teologisk Intro
MHJ m.fl. Aud. 1

10.15 – 11.00

Morgensang
(10.00-10.10)
BAT603-2
Etik &
Religionsfilosofi II
JBN Aud. 2

Morgensang
(10.00-10.10)
BAT501
Teologisk Intro
MHJ m.fl. Aud. 1

Morgenandagt
(10.00-10.10)
BAT606
Genesis
CV Aud. 2

11.15 – 12.00

BAT603-2
Etik &
Religionsfilosofi II
JBN Aud. 2

BAT501
Teologisk Intro
MHJ m.fl. Aud. 1

BAT606
Genesis
CV Aud. 2

BAT509
Latin
SFJ Aud. 2
GBFENT2
Christian Origins
KV Aud. 1
GBFEST3 Themes
in Systematic
Theology
JBN/KCH/ACH Aud. 3
BAT509
Latin
SFJ Aud. 2
GBFENT2
Christian Origins
KV Aud. 1
GBFEST3 Themes
in Systematic
Theology
JBN/KCH/ACH Aud. 3
BAT502
NT Græsk I
SFJ Aud. 1
BAT502
NT Græsk I
SFJ Aud. 1

BAT502
NT Græsk I
SFJ Aud. 1

12.15 – 13.00

13.15 – 14.00

BAT509
Latin
SFJ Aud. 2
BAT504
Filosofihistorie
KCH Aud. 1

14.15 – 15.00

BAT509
Latin
SFJ Aud. 2
BAT504
Filosofihistorie
KCH Aud. 1

15.15 – 16.00
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Torsdag
BAT604-2
NT Eksegese II
MHJ Aud. 1
BAT503
Bibelkundskab GT
CV Aud. 2
GBFEST3 Themes in
Systematic Theology
JBN/KCH/ACH Aud. 3
BAT604-2
NT Eksegese II
MHJ Aud. 1
BAT503
Bibelkundskab GT
CV Aud. 2
GBFEST3 Themes in
Systematic Theology
JBN/KCH/ACH Aud. 3
BAT604-2
NT Eksegese II
MHJ Aud. 1
BAT503
Bibelkundskab GT
CV Aud. 2
Speakers Lounge
(12.05-12.50)

BAT502
NT Græsk I
SFJ Aud. 1

GBFENT2
Christian Origins
KV Aud. 3
BAT502
NT Græsk I
SFJ Aud. 1

BAT509
Latin
SFJ Aud. 2

GBFENT2
Christian Origins
KV Aud. 3
BAT502
NT Græsk I
SFJ Aud. 1

BAT509
Latin
SFJ Aud. 2

ØVRIGE ARRANGEMENTER
JUBILÆUMSLØBET
SPONSORLØB 2017

Mandag den 28. august kl. 17.00-18.00
I 2017 fejrer vi MF’s 50 års jubilæum, og derfor kalder vi Sponsorløb 2017
’Jubilæumsløbet’. Med udsigt til tre hold bachelorstuderende til efteråret 2017 har vi
mulighed for at blive flere deltagere end nogensinde før og dermed chance for at slå
den hidtidige rekord på 460.000 kr. fra Sponsorløb 2015. Hvis det skal lykkes, skal så
mange som muligt være aktive deltagere. Tilmeld dig derfor nu Jubilæumsløbet og
senest 1. august af hensyn til bestilling af T-shirts.
Send en mail til na@teologi.dk og skriv, om du vil løbe eller cykle (eller gå) samt
hvilken størrelse T-shirt, du ønsker.
Alle – også personer uden tilknytning MF – er meget velkomne til at deltage, så invitér
en med!

Sponsorløbet er årets vigtigste fundraising-event på MF. I en klokketime løber eller
cykler ansatte, studerende og venner af MF i kvarteret lige uden for MF. Målet er at
skaffe flest mulige penge til stipendiepuljen, så vi fortsat kan støtte MF’s BAstuderende økonomisk. Det er både hyggeligt, sundt og festligt samt et meget vigtigt
bidrag til MF’s økonomi.
Deltagerne finder deres egne sponsorer, der enten betaler et beløb per omgang eller et
fast engangsbeløb. Det gælder at finde så mange sponsorer som muligt, og der er gode
præmier til de deltagere, der skaffer flest penge til MF. Hovedpræmien er en iPad.
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Umiddelbart efter sponsorløbet hygger vi os med Henning Maagaards grillmad,
sodavand og is på MF’s regning.
Læs mere om Jubilæumsløbet samt tidligere sponsorløb her: http://teologi.dk/ommf/stot/sponsorloeb2017/

Kontakt undertegnede på 7356 1247 eller na@teologi.dk, hvis du har spørgsmål.
Sammen gør vi en forskel!
Landssekretær Nils Andersen
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MF fylder 50 år!

Jubilæumsfest lørdag den 23. september kl.
11.45-18.00
MF tog sin spæde begyndelse i 1967, da ’Sammenslutningen til oprettelse af et
menighedsfakultet i Danmark’ blev dannet. Der gik dog fem år, før den første
undervisning blev givet i 1972 i missionshuset Bethania på Trøjborg. Siden flyttede MF
til en nedlagt præstebolig på Barthsgade, før de nuværende bygninger på
Katrinebjergvej blev taget i brug i 1982. Herefter har MF løbende udviklet sig og fået
sin selvstændige bacheloruddannelse i 2005 og udvidet med TORVET i 2012 til det
pulserende studiested og ressourcecenter for kirke og mission, som vi kender i dag.
Vi vil i taknemmelighed mod Gud fejre MF’s 50 års jubilæum med en stor fest sammen
med venner fra hele landet. Festen begynder på Katrinebjergskolen tæt på MF med let
frokost, festtaler, korsang mm og slutter med en festgudstjeneste i Aarhus Domkirke kl.
17.
Alle ansatte og studerende forventes at deltage i jubilæumsdagen, og vi deler en række
praktiske opgaver, så festen bliver afviklet smidigt og til glæde for alle vore gæster.
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REFORMATIONSFEJRING
Den 31. oktober udgår den almindelige undervisning til fordel for fejring af
reformationens 500 år på selve dagen!

Program
9.00

Fælles brunch

9.45

De 95 teser introduceret af Asger Chr. Højlund

10.30

Hvorfor er jeg stadig luthersk? Korte indlæg ved Klaus Vibe, Morten
Hørning, Jeppe Bach Nikolajsen, Carsten Vang

12.00

Madpakkespisning

13.00

Mulighed for deltagelse i markeringen i og omkring Aarhus Domkirke
under overskriften Rethink

18.00

Fælles middag med bordtaler, hvor vi forsøger os med vores eget Rethink
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SPOTLIGHTS

Fredag den 10. november Kl. 19-23

Giv mig lov til at være menneske!
-

så jeg kan ånde frit og glæde mig over livet og slippe for at skulle være
ansvarlig for mere, end jeg kan bære!

Spotlights 2017 handler om spændingen mellem at være skabt i Guds billede og
dermed uendelig værdifuld og at leve i en til tider umenneskelig præstationskultur.
Mange studerende og gymnasieelever oplever sig i pressede perioder reduceret til at
være producenter af endeløse afleveringer samtidig med, at de skal forholde sig til mere
eller mindre udtalte krav om at holde sig i form, se godt ud og klare sig bedre end de
andre for at sikre sig det attraktive, fremtidige job. Det er lige til at segne under!
Findes der et alternativ til denne umenneskelige og hæsblæsende tilværelse? Så vi uden
stress udlever vores gudgivne potentiale og bringer vore talenter i spil i et naturligt
samspil med andre, og alle bidrager med det, de kan til fælles bedste? Hvordan finder
jeg ind i en sund balance mellem hvile og arbejde, så jeg kan opleve livet som en gave
og en glæde? Kort sagt: Giv mig lov til at være menneske!
Spotlights henvender sig til alle unge i og omkring Aarhus, der gerne vil opleve miljøet
på Menighedsfakultetet og få færten af, hvilke tanker der her tænkes om det at være
kristen i dag.
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Der bliver både fælles oplæg og valgfrie workshops, og aftenen slutter med en hyggelig
café med tid og rum til at mødes, at være og nyde livet og fællesskabet.
Særskilt program udkommer i løbet af efteråret. Glæd dig til en vedkommende aften og
invitér et par kammerater med!
Velkommen!
Michael Nygaard (2013-holdet) og Nils Andersen (landssekretær)

TEOLKURSUS 2018
Det traditionsrige teol-kursus foregår d.16.-19. januar 2018 med gudstjenesten som
tema. Hovedforelæser bliver den svenske præst og forfatter Peter Halldorf. Desuden
bliver der foredrag ved Søren Ulrik Thomsen, Peter V. Legarth, Kurt E. Larsen. Fl
Baatz Kristensen, Niels Nymann Eriksen og Thomas Bjerg Mikkelsen.
Bibelmeditationer står Per Damgaard Pedersen for, og der vil være en række valgfrie
workshops om forskellige gudstjenesteformer og forskellige aspekter ved
gudstjenesten.
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SPEAKER’S LOUNGE
Der er Speaker’s Lounge (SL) hver torsdag kl. 12.05 – 12.50. SL arrangeres af
studenterrådet og er et forum, hvor man kan tage forskellige relevante, men ikke
nødvendigvis faglige, emner op. Gennem debat, diskussion og samtale udvikles man
som menneske og ikke mindst som teolog, og vi vil derfor gerne fremme en god
debatkultur på MF. Emnerne er som regel foreslået af studerende . Oplæggene bliver
holdt af studerende, undervisere eller af inviterede gæster.
Da de fleste studerende og ansatte i huset deltager, fungerer Speaker’s Lounge som et
ugentligt samlingspunkt for hele MF og TORVET.

BIBLIOTEK
Biblioteket er fysisk indrettet med muligheder for at arbejde enkeltvist eller i grupper.
Det rummer ca. 25.000 bøger og ca. 75 løbende tidsskrifter, lydbibliotek samt
computere med relevant software. Det fungerer som præsensbibliotek, dvs. at bøgerne
ikke må lånes med hjem. Bibliotekets hjemmeside er www.teologi.dk/bibliotek. Her
finder du bl.a. link til bibliotekets database, Axis, hvor tidsskrifter, links og størstedelen
af bøgerne er registreret. Håndbøger og kildeskrifter indkøbt før 1993, findes i
kortkartoteket.

RENGØRING
Alle studerende med daglig gang på MF – dvs. studerende på MF’s bacheloruddannelse
samt øvrige studerende med læseplads på MF - deltager i det daglige liv på MF, og
dermed også i vedligeholdelse og rengøringen af MF. Det betyder 10 timers
rengøring/vedligehold per semester. Dette kan også afregnes med 100 kr. pr. time på
kontoret.
Fordeling af rengøringsområder og -tidspunkter sker på ophængte sedler i
rengøringsrummet. Hvis man ikke selv har skrevet sig på listerne senest den 1. oktober,
bliver man faktureret for 100 kr. pr. time.
Studerende er selv ansvarlige for at bytte, hvis man bliver forhindret.
Spørgsmål vedr. dette rettes til husinspektøren. (se s. 24)

LÆSEPLADS
Alle studerende på MF’s Bacheloruddannelse (MFB’ere) kan efter ansøgning få
læseplads på MF med fast hyldeplads til bøger, enten i form af fast plads eller i form af
en deleplads. Der skal søges ved hver semesterstart for det kommende semester.
Overskydende læsepladser kan søges af andre studerende for et semester ad gangen
mod ”betaling” af 10 timers rengøring eller 100 kr. pr. time. Ansøgninger fra teologiog religionsvidenskabsstuderende vil komme i første række ved tildelingen.
Læsepladsansøgning findes på kontoret.
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MAILGRUPPEN ”mf-diverse”
Alle studerende på MF bliver automatisk tilmeldt mailgruppen
mf-diverse@teologi.dk, som er MF’s mailgruppe for oplysninger og informationer til
og fra studerende og ansatte. Du skal aktivt melde fra til kontoret, hvis du ikke ønsker
at være med i gruppen. Husk også at melde til kontoret, hvis du skifter mailadresse.

STUDIEVEJLEDNING
Hvis du har problemer med at overskue studiet eller har spørgsmål i øvrigt til studiet, så
snak med studiekoordinatoren, Brian Kærslund Hansen, som er studievejleder på BAuddannelsen. Hvis du er studerende på universitetet, så henvend dig til kontaktpersonen
til universitetet: Rasmus Jonstrup Hansen: e-mail: rasmusjh1@gmail.com.

STUDIEREJSELEGATER
MF’s stipendium kan søges af alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende, som kan
tilslutte sig MF’s basis og formål. Det kan f.eks. tildeles studerende, der som et led i
deres studium ønsker at studere en periode ved en udenlandsk uddannelsesinstitution,
eller som gennem en rejse ønsker mulighed for kontakt med en udenlandsk fagmand
eller deltage i en konference i ind- eller udland. Det forventes, at modtageren af
stipendiet om muligt formidler den modtagne inspiration videre til medstuderende og
andre på MF.
I ansøgningen anføres, hvad der søges om støtte til, begrundelsen for ansøgningen samt
et overslag over de forventede udgifter. Det skal ligeledes anføres, hvor meget der
søges i støtte, samt hvor den studerende er i sit studieforløb. Der skal ansøges i god tid
før rejsen.
Ansøgningen indgives til fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen eller
lærerrådsformand Kurt E Larsen. (se s. 24)
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DANNELSESTILBUD
At bedrive teologi er en hel-menneskelig aktivitet, hvor det intellektuelle arbejde ikke
kan adskilles fra person og tro. Derfor har vi på MF forskellige tilbud, der sigter på
personlig og åndelig dannelse. Det drejer sig om daglige andagter og mentorordning.
Disse tilbud skal ses som et supplement til den enkeltes kirkelige tilknytning og
praksis, der specifikt bidrager til at integrere tro og teologi.

ANDAGTER
Vi opfordrer alle til at deltage i fællesandagterne på MF. Det giver en god rytme med at
leve sig ind i den bibelske fortælling og er et skønt åndehul midt i hverdagen.
Mandag: Morgensang på Torvet for hele huset kl. 10.00-10.10
Tirsdag: Morgensang på Torvet for hele huset kl. 10.00-10.10
Onsdag: Morgenandagt på Torvet for hele huset kl. 10.00-10.10
Torsdag: Bøn i kaffestuen i forbindelse med Speakers Lounge kl. 12.05
Fredag: Fælles bøn i andagtsrummet kl. 12.05

MENTORORDNING
MF tilbyder mentorering til alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Hver
studerende får tilbud om at blive tilknyttet en af MF’s ansatte som mentor. Mentor og
studerende mødes normalt en gang pr. semester til samtale.
Mentorsamtalens særlige fokus er at støtte den studerende til at få et godt studieforløb.
Samtalen befinder sig så at sige midt imellem sjælesorg og faglig vejledning. Den tager
også sigte på udvikling af den enkeltes menneskelige og åndelige udrustning og
potentiale.
Mentoren er naturligvis underlagt tavshedspligt. Mentorrelationen gælder normalt hele
studieforløbet.
Henvendelse til lektor Leif Andersen (se s. 24).
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KONTAKTOPLYSNINGER
MENIGHEDSFAKULTETET
TELEFAX

8616 6300 eller 7356 1240
8616 6860

E-MAIL MF
E-MAIL Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
E-MAIL MF-bladet

mf@teologi.dk
dttk@teologi.dk
mfbladet@teologi.dk

MF-lokalnr.
73561-240
241 Thomas B. Mikkelsen, fakultetsleder
242 Walther P. Hansen, sekretariatsleder
243 Henning Thorlund,
administrationsmedarbejder
245 Kit J. Hvergel, kontorsekretær
246 Henning Maagaard, husinspektør
247 Nils Andersen, landssekretær
248 Brian K. Hansen, studiekoordinator
249 Karin Christensen, bibliotekar
250 Emil Børty Nielsen, Ph.d.- studerende
251 Asger Chr. Højlund, professor
252 Kurt Christensen, professor
253 Kurt E Larsen, professor, LR-formand
254 Carsten Vang, lektor
255 Morten Hørning Jensen, lektor
256 Jeppe Bach Nikolajsen, lektor
257 Klaus Vibe, kandidatstipendiat
258 Peter Søes, kandidatstipendiat
259 Leif Andersen, lektor
Christian Iversen Vestergård, SRformand

24

Privat tlf.

e-mail

6010 7880
3190 5080
6126 3797

tbm@teologi.dk
wph@teologi.dk
ht@teologi.dk

4088 6777
2681 1059
2373 9730
2567 8942
8676 0041
2855 7492
8610 5092
8621 2810
2140 0785
8621 5404
8742 0242
2685 9963
8819 6800
3250 8050
3677 6535
4263 5708

kj@teologi.dk
hm@teologi.dk
na@teologi.dk
bkh@teologi.dk
kc@teologi.dk
ebn@teologi.dk
ach@teologi.dk
kch@teologi.dk
kl@teologi.dk
cv@teologi.dk
mh@teologi.dk
jb@teologi.dk
kv@teologi.dk
ps@teologi.dk
la@teologi.dk
chr-glad@hotmail.com

MF-KALENDEREN
AUGUST
14.
28.

Landskonvent for teologer i Børkop
Semesterindledning og Jubilæumsløb

SEPTEMBER
23.
25.-28.

Jubilæumsfest
TORVET’s Højskole, Virksund

OKTOBER
31.

Reformationsfejring

NOVEMBER
10.

Spotlights

DECEMBER
14.

Semesterafslutning kl. 12-13
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