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MENIGHEDSFAKULTETET
FYLDER 50 ÅR
Nils Andersen, ansvarshavende redaktør

I 1967 besluttede nogle fremsynede
mennesker i kirken at gøre et forsøg på
at oprette et menighedsfakultet i Danmark. De var bekymrede for virkningen
af den bibelopløsende teologi, som dominerede på de teologiske fakulteter og
besluttede at lave en alternativ og mere
bibeltro og kirkerelevant undervisning
af teologistuderende. Efter flere års
drøftelser begyndte den første spæde

undervisning i missionshuset Bethania
på Trøjborg i Aarhus.
Efter en forsigtig start er Menighedsfakultetet langsomt vokset sig
større og blevet mere synlig og fået
stigende betydning for kirke og mission. Det er en fascinerende historie
at se tilbage på. Den vidner om både
uforfærdede studerende, fremsynede
kirkefolk, gavmilde missionsfolk samt

ikke mindst en trofast Guds velsignelse.
Det er derfor med stor glæde og
taknemmelighed, at vi i dette Jubilæumsnummer af MF-bladet lader nogle
af pionererne fortælle den spændende
historie. Men vi vil også gerne fortælle,
hvad MF står for i dag og bidrager med til
kirken i Danmark samt røbe, hvilke fremtidsvisioner vi har. Derfor har vi udvidet
bladet til 28 sider. Rigtig god læselyst!
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LEDER

FORSKNING
OG UDDANNELSE MED
PRAKSISNÆRT SIGTE
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

Det er en stor glæde at kunne fejre
MF’s 50 års jubilæum. I alle årene har vi
været optaget af at uddanne præster til
de danske menigheder. Flere hundrede
præster i folkekirken har modtaget
undervisning på MF, og mange kirkelige
organisationer samt adskillelige valgog frimenigheder har profiteret af vores
uddannelse.
Et jubilæum handler om at se
tilbage og glæde sig over alt det, som
blev bygget op over årene. Samtidig er
det en anledning til at skærpe sin profil:
hvad er det, vi vil på MF?
Evangelisk-luthersk profil
MF er en evangelisk-luthersk præsteuddannelse. I lighed med flertallet af teologiske fakulteter verden over har vi et
konfessionelt ståsted. Det er en styrke
og en nødvendighed, da vores uddannelse og forskning har et praksisnært
sigte: Vi vil give vores studerende den
faglighed, der skal til for, at de kan tjene
mennesker i en bestemt sammenhæng
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– nemlig den evangelisk-lutherske kirke
i Danmark.
Vores uddannelse er derfor i målrettet på at indføre de studerende i klassisk
luthersk teologi, samtidig med at de
får et sundt udblik til andre teologiske
retninger og kirkelige traditioner.
Praksisnær uddannelse
Vi ønsker at være en ressource for menighedslivet i Danmark. Derfor er menighedernes behov i høj grad medbestemmende for den fremtidige udvikling.
Hvis ikke der er en klar sammenhæng
mellem akademiet og den virkelighed,
som præsten efterfølgende skal virke i,
vil kirken hurtigt lukke sig om sig selv
og miste kontakt til det almindelige liv
i samfundet. Derfor vil vi bestræbe os
på at tilrettelægge uddannelsen, så den
løbende udruster fremtidens præster
til at kunne håndtere udfordringerne,
som venter i sognene. Dette indebærer at give de studerende en teologisk
uddannelse på højeste internationale

akademiske niveau samt at skabe et
studiemiljø, hvor der er plads til menneskelige og åndelige dimensioner.
Visioner for fremtiden
Vores vision for fremtiden handler altså
især om tre forhold, som vi gerne vil
kendes på, når vi om femogtyve år igen
skal fejre et jubilæum:
Vi uddanner præster, som er dybt
præget af klassisk evangelisk-luthersk teologi
Vi tilbyder en attraktiv uddannel2 se på højeste akademiske niveau
i et studiemiljø, der emmer af menneskelig og åndelig dannelse
Vi skaber en klar sammenhæng
3 mellem uddannelsen og den
kirkelige virkelighed

1

Indrømmet: Der er ikke meget nyt i
dette, men når alt kommer til alt, er
det her, vi finder vores egentlige berettigelse.
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MED JESUS FOR ØJE
TOG VI DE FØRSTE
VAKLENDE SKRIDT
Peter V. Legarth, professor emeritus ved Menighedsfakultetet

Menighedsfakultetet er i dag et udbygget uddannelsessted med selvstændig bacheloruddannelse i teologi og et ressourcecenter for kirke og
mission. Sådan så MF slet ikke ud for 50 år siden. Læs her den fascinerende og personlige beretning om de første år i Menighedsfakultetets
historie fra den spæde start i et missionshus i Aarhus, sådan som en af
MF’s pionerer oplevede det.
Vi var i 1971 en aften samlet til møde i
theologkredsen. Den fungerede som
et fristed, et åndehul, hvor vi på en tryg
basis kunne beskæftige os med aktuelle problemer i den teologiske debat.
Kredsens leder var sognepræst Jørgen
Glenthøj. Han sørgede for, at aftensang
i Johannes-kirken var sidste punkt på
dagsordenen. Stemmerne klang godt i
kirkerummet. Det var ved adventstid.
Derfor sluttede vi med salmen: Tak og
ære være Gud. Mens vi sang, vandrede
vi ud af kirken. Det tog os om hjertet
at vandre fremad og synge: at når du i
herlighed - kommer anden gang herned, jeg kan dig i møde gå - og retfærdig for dig
stå. I det samme øjeblik var vi ved udgangsdøren. Over døren var der et stort
billede af Jesus, der er Alfa og Omega,
og der stod skrevet: Kom hid til mig. Dette korte øjeblik kom til at betyde meget
for os, der deltog. At gå Jesus syngende
i møde og blive modtaget med et Kom
hid til mig.
Og så var det også en proklamation
af det, der var hele meningen med theo-
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log-kredsens arbejde og senere Menighedsfakultetets virke. Der er store løfter
i et teologisk arbejde, der sker under
fortegnet: Jeg kan dig i møde gå og under
kaldet: Kom hid til mig. For mig blev de
mange bestræbelser på at oprette et
menighedsfakultet i Danmark løftet op
på et helt andet plan. Vi skulle lære et
gedigent teologisk håndværk, men det
skulle ske i mødet med ham, der er Alfa
og Omega.
De første spæde skridt
På det tidspunkt var der intense
drøftelser om oprettelsen af et menighedsfakultet i Danmark. Problemer var
der nok af. Ingen penge. Meget ringe
opbakning. Interne uenigheder om
bibelsynet osv. Dertil kom, at det var
vedtaget, at hvis ikke MF kom i gang
senest i september 1972, måtte det hele
falde til jorden.
Men alt dette til trods var der et
brændende ønske om, at MF-sagen
ikke skulle smuldre og krakelere. Nogle
få, men dygtige præster (Hans Olav Ok-

kels, Hartvig Wagner, Jørgen Glenthøj)
var villige til at give undervisning ved
siden af deres præstetjeneste. Og sådan
kom det hele med møje og besvær i
gang. Det var på et hængende hår, for
netop i september 1972 blev det første
skridt taget. Men det lykkedes.
Der var lejet et lokale i stueetagen i
missionshuset Bethania i Aarhus. Det
blev ellers brugt til aftenmøder, men
nu blev det også et undervisningslokale. Der blev sat et stort skilt på døren,
så at ingen var i tvivl om, at her havde
Menighedsfakultetet til huse. Men det
var besværligt at stille borde og stole
op uge efter uge, og prædikestolen
lignede ikke et normalt kateder. På den
anden side var der jo en god symbolik
i, at katederet var en prædikestol, og
prædikestolen var et kateder.
En døgnflue?
Det var umådeligt glædeligt at komme i gang. Der var også en vis stolthed
at spore, naturligvis. Og taknemlighed over for de præster, der påtog sig
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Samling til bøn i kælderrummet
på Barthsgade i Aarhus
at undervise. Men det var jo kun et
og kirke skal befinde sig i samme rum.
lillebitte skridt, der var taget. Hvordan
Kirken har brug for teologien, og teoloville fremtiden blive? Ville MF blive en
gien har brug for kirken. Kirken og teodøgnflue? Der var jo ingen faste lærere,
logien har en fælles basis i de bibelske
og grundlaget var fortsat
skrøbeligt. Der var stadige
Vi skulle lære et gedigent
stridigheder om stort og
teologisk håndværk, men det
småt, og lidenskaben hos
os som studerende kunne skulle ske i mødet med ham, der er
til tider gå over gevind.

Alfa og Omega

Konfrontationer
Fronterne blev trukket skarpt op. Mange havde i aviserne kun et skuldertræk
til overs for det nye initiativ. Mange af
os oplevede, at der på Det Teologiske
Fakultet blev skudt med skarpt på MF.
Skældsord og latterliggørelse kunne
flyve gennem luften. Omvendt holdt vi
os heller ikke tilbage. Der blev sagt ting,
som jeg i dag skammer mig over, men
der var ikke rigtigt plads til de store
nuancer. Den bibelopløsende teologi
skulle bekæmpes med de få midler, der
var til rådighed. I argumentationen for
behovet for et menighedsfakultet stod
opgøret med en bibelfremmed teologi i
første række. Fokus var rettet imod teologiens nej. Senere flyttedes betoningen
stærkere over på teologiens ja. Teologi
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skrifter. Men dette teologiens ja var ikke
i fokus i de første år. Her var det snarere
opgøret med den nedbrydningsproces,
der herskede i teologiske discipliner.
Barthsgade
Der blev i bestyrelsen gjort et rigtigt
målrettet arbejde for at komme videre.
Der var efterhånden kommet mere ro
og samling om mål og midler. Det var et
stærkt ønske at få mere egnede lokaler,
og det lykkedes efter forholdsvis kort tid
at finde et hus, der tidligere havde været
præstebolig. Huset lå på Barthsgade i
det nordlige Aarhus, en optimal placering. Det var dejligt at have sit eget hus,
men der var meget arbejde, der skulle
gøres, og de økonomiske midler var

ikke store. Men der blev plads både til
et auditorium, bibliotek med læsesale,
kontorer og en lille opholdsstue. I den
lavloftede kælder var der indrettet et bederum, og det var helt symbolsk, at man
ikke kunne stå oprejst derinde. Der var
ikke luksuriøse forhold i huset, men det
var der heller ikke behov for. Det skulle
bare fungere, og det kom det til!
Den første lærer
Det næste var, at der skulle ansættes en
lærer, hvis arbejdet skulle få den fornødne stabilitet. Ad kringlede veje blev der
skabt kontakt til en nybagt cand.theol.
fra København. Han hed Kai Kjær-Hansen. Bestyrelsen besluttede at ansætte
ham. Han fik ikke nogen fyrstelig løn,
men det var alligevel langt mere, end
den aktuelle økonomi tilsagde. Man
havde slet ikke råd til en sådan ansættelse, men nu var chancen der, og man
slog til og regnede med, at indtægterne
i den kommende tid ville stige. Vi var
stolte af bestyrelsen, der turde satse,
og satsningen lykkedes. Nu havde MF
en lærer i Ny Testamente. Det gav et
gevaldigt rygstød til arbejdet.
Nu var vi i gang. Det var spændende
at se, hvad fremtiden ville bringe.
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VI VILLE REFORMERE
KIRKEN INDEFRA!
Kurt Christensen, professor

Allerede i min gymnasietid havde jeg via en lokal
præst hørt om bestræbelserne på at etablere et
menighedsfakultet i Danmark. Og da jeg i efteråret 1969 tog fat på det teologiske studium i Aarhus, kom jeg hurtigt med i kredsen af studerende, der arbejdede for realiseringen af et sådant.
Vi var en stor gruppe studerende, som
påbegyndte det teologiske studium ved
Aarhus Universitet i 1968 og de nærmest
følgende år, og vi kom på mange måder
til at tegne det menighedsfakultet, som
vi kender i dag. Vi var ikke en uniformeret flok, men der var en række anliggender, som vi efter mit skøn var enige om
og brændte for. Jeg vil nævne tre:
Teologi for kirkens skyld
Sammenhæng mellem teologi og kirke
var en af de visioner, som samlede os
alle, unge som gamle, der arbejdede
med på MF-sagen. Det betød ikke, at vi
var helt enige om, hvordan denne del af
MF’s vision skulle accentueres. Nogle
havde en højkirkelig profil, andre en lavkirkelig, men de fleste af os havde nok
en kirkelig/indremissionsk tilgang.
Jeg fik personligt allerede i forbindelse med velkomsten til os nye teologistuderende årgang 69 et afgørende
skub til at arbejde med på etableringen
af et menighedsfakultet. Vi var blevet
inviteret til bispegården i Aarhus, hvor
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professor P. G. Lindhardt i et oplæg gav
udtryk for, »… at på Det Teologiske Fakultet uddanner vi teologer, om kirken
så kan bruge dem, må være kirkens
problem«. Det var efter min opfattelse
udtryk for en helt igennem vanartet
tankegang og blev en afgørende motivation for mit engagement for et menighedsfakultet, der ikke mindst havde
›teologi for kirkens skyld‹ som slogan. Vi
ønskede sammenhæng mellem teologi
og kirke, og vi ønskede at reformere kirken indefra ved at tilføre den ›troende‹
præster.
I samme skuffe lå også håbet om, at
vi kunne være redskaber for vækkelse
og kirkevækst. I den forbindelse søgte vi
blandt andet inspiration fra Norge, hvor
kristenfolket stod stærkere, og hvor
Menighedsfakultetet i Oslo i mange
henseender virkeliggjorde vore visioner.
Bibeltro teologi
En anden samlende faktor var ønsket
om en ›bibeltro‹ teologi. Vi så nemlig
med stor skepsis på universitetets un-

dervisning i så henseende. Selv udvandrede jeg i al stilfærdighed (og vendte
ikke tilbage) fra en undervisning om
Markusevangeliet, fordi underviseren gav udtryk for, at eftersom Jesus
i kapitel 13 forudsagde Jerusalems
ødelæggelse, som skete år 70, måtte
Markusevangeliet være skrevet efter år
70. Som om Jesus ikke havde profetisk
evne!!!
Men selvom vi altså alle var enige
om at satse på bibeltroskab, var der
omfattende og vedvarende debatter
om, hvad bibeltroskab konkret vil sige.
Vi læste mange og tunge bøger om bibelsyn og fordelte os i det store og hele
under overskrifterne ›fundamentalister‹
og ›konservative‹, mens ›liberalteologi‹
ikke stod i høj kurs.
Fokus på luthersk teologi
Og så var vi enige om at ville være lutherske. Det var nærmest obligatorisk,
at vi som en af de tre-fire afsluttende
skriftlige opgaver skrev om et aspekt
ved Luthers teologi. Hverken frikirkelig
eller karismatisk teologi fyldte meget.
De ret få, men dygtige studerende med
højkirkelige relationer bevirkede imidlertid, at der på MF ikke herskede en
egentlig antikatolsk stemning.
Ikke mindst disse tre fælles fokusområder bevirkede, så vidt jeg kan vurdere, at vi alle forskelle til trods havde
en klar fornemmelse af at have en både
vigtig og fælles sag, som det i høj grad
var værd at kæmpe for.
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Vi ønskede sammenhæng
mellem teologi og kirke, og vi
ønskede at reformere kirken indefra
ved at tilføre den ›troende‹ præster.
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MF 1967-2017:
VIGTIGE BEGIVENHEDER
I MF’S HISTORIE
›Sammenslutningen til oprettelse og drift af et menighedsfakultet i Danmark‹ dannes
1972
Den første undervisning begynder i missionshuset Bethania
1973
Villa på Barthsgade i Aarhus købes og indrettes som ramme for et menighedsfakultet
1973
Kai Kjær-Hansen ansættes som den første fuldtidslærer
1976
Poul Langagergaard ansættes som første leder, med titlen landssekretær
1977
Over 100 teologiske studerende tilknyttet arbejdet på MF
1980
18 studerende med tilknytning til MF bliver teologiske kandidater fra Aarhus Universitet
1981-82 Huset på Katrinebjergvej opføres og indvies 13. september 1982
1982
Kai Kjær-Hansen tager som den første af MF’s ansatte en teologisk doktorgrad i Lund i Sverige
1985
Leif Kristiansen ansat som leder med titel af fakultetsleder
1987
Dr. theol. Aksel Valen-Sendstad, tidl. Stavanger, ansættes som den første
professor (i faget Systematisk Teologi)
1998
Med ansættelsen af Leif Andersen (Praktisk Teologi) og Kurt E. Larsen (Kirkehistorie) er MF fuldt bemandet i alle de klassiske teologiske discipliner
2001
Teol. dr. Peter V. Legarth oprykkes til professor som den første af MF’s
tidligere studerende
2000 Ingolf Henoch Pedersen ansat som ny fakultetsleder
2005 MF får egen bacheloruddannelse i teologi akkrediteret af University of Wales
2009 Eksamensfest for første kuld egne studerende, idet 14 studerende har
taget bachelorgrad på University of Wales
2009 Rekordmange, nemlig 31 studerende, påbegynder bachelorstudiet
2010
Jørn Henrik Olsen ansat som ny fakultetsleder
2011-12 Tilbygning til huset på Katrinebjergvej opføres, TORVET indvies marts
2012, og Israelsmissionen, Dansk Etioper Mission (nu Promissio) og Kristelig Handicapforening m.fl. flytter ind
2014
Center for Kristen Apologetik stiftes under Menighedsfakultetet
2015
MF fortsætter egen bacheloruddannelse i teologi nu via et samarbejde
med University of South Africa, UNISA
2015
Thomas Bjerg Mikkelsen ansat som ny fakultetsleder
2016-17 Rekordmange, indtil videre 20, MF-teologer ansættes som præster, se
www.teologi.dk/mf-praester
2017
MF åbner ny akademisk efteruddannelse med 23 deltagere på modul 1 om
sjælesorg

Barthsgade

1967

Kathrinebjergvej

Kathrinebjergvej

MF’s første bachelorer
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TORVET

MINE KNAP 50 ÅR MED
MENIGHEDSFAKULTETET
Kurt E. Larsen, professor i kirkehistorie, dr. theol. og ph.d., akademisk leder, landssekretær for MF 1982-1984,
sognepræst i Skarrild-Karstoft 1986-1998.

I starten af 1970’erne kom jeg til en mere personlig kristen tro og var aktiv i KFUM & K, snart
også i Indre Missions Ungdomsarbejde (senere
kaldet IMU) og i KFS. I den forbindelse hørte jeg
første gang om planerne om et dansk Menighedsfakultet og hørte en flok studerende fremlægge sagen ved et møde i et missionshus i
Randers. Da jeg i sommeren 1974 tilmeldte mig
teologistudiet på Aarhus Universitet, medbringende langt hår og livserfaring som en 19-årig,
var jeg allerede stærkt motiveret for at knytte
til ved Menighedsfakultetet og dets arbejde for
en bibeltro og kirkelig udgave af teologien.
Undervisning i nedlagt præstebolig
Fra den første dag fandt jeg ind i huset
på Barthsgade, der i et år havde været
begyndelsen til et Menighedsfakultet.
For mig blev det af stor åndelig betydning at være med i et trosfællesskab
med andre studerende. Fagligt var der
også meget at komme efter. De første
lærere gav kun lidt - men til gengæld
god - undervisning, og vigtigere
endnu var drøftelserne i kaffestue og
læsegrupper og på rundture i landet.
Spændende var det at være med i denne
vækstperiode i 1970’erne, hvor antallet
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af lærere og studerende voksede markant. Entusiasmen og forventningerne
var store i de år.
MF-teologer præster i folkekirken
I løbet af 1980’erne begyndte en lind
strøm af teologiske kandidater med
større eller mindre tilknytning til MF
at få embede i folkekirken, og rundt
om i landet kunne vi som præster have
fortsat glæde af venskaberne fra studietiden. Til gengæld voksede det samlede
studentertal på MF ikke mere, og det
viste sig sværere end forventet at opnå

egen eksamensret. Den ene lærer efter
den anden kvalificerede sig fagligt med
akademiske grader, men det åbnede
ikke dørene til nogen godkendelse. Og
der kom nogle magre år, hvor nærmest
ingen nye studerende knyttede til ved
Menighedsfakultetets alternative
undervisningstilbud. Kirkelandskabet i Danmark var også i opbrud fra
1990’erne: Hvor gik vejen frem i den
sørgelige situation omkring vielse af to
af samme køn?
MF’s selvstændige
bacheloruddannelse
Da regeringen besluttede at opdele
også det teologiske studium i en bachelor-del og en kandidat-del, så ledelsen
på MF muligheden for at komme
længere ind på banen. De lagde et stort
arbejde i at sondere internationale muligheder og få udviklet en egen bacheloruddannelse. Hvordan skulle en sådan
strikkes sammen, så den bedst muligt
levede op til idealerne om at være
bibeltro, kirkelig og praktisk, samtidigt
med at den levede op til de formelle
krav, der stilledes for, at bachelorer fra
MF kunne komme ind på kandidatstudiet på universitetet?
I 2005 startede vores egen selvstændige bacheloruddannelse, og et nyt kapitel i MF’s historie blev indledt. Der kom
pludseligt langt flere studerende igen,
og for os lærere var det en stor tilfredsstillelse at kunne tilrettelægge undervisningen selv, vælge pensum, eksaminere

9

Fra 25-årsjubilæet efter gudstjeneste i Christianskirken i Aarhus

osv. Det har været et stort privilegium at
være lærer her med en stor flok studerende, der af interesse har valgt netop
vores studium på trods af økonomiske
afsavn. En økonomisk udfordring lå der
i, at vore bachelorstuderende aldrig
har kunnet få SU. I stedet får de en vis
kompensation fra MF, og MF’s trofaste
skarer af venner har øget gavebidragene, så det har kunnet lade sig gøre.
Der er stadig meget at arbejde henimod. I fremtiden vil der blive brug for
mange præster og andre ordets tjenere,
der vil forkynde Guds ord sandt og klart
på basis af kirkens gamle tro.
Unge studerendes engagement
og venners støtte
Når jeg her ved 50-året ser tilbage på
alle årene, kan jeg ikke lade være med
at glæde mig over, at der midt i en
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13 ud af 14 nyuddannede bachelorer fra det første
hold på MF’s egen uddannelse (2005-2009)

kirkelig og folkelig opbrudssituation er
så mange unge, der ønsker en uddannelse med Menighedsfakultetets profil.
Måtte vi aldrig komme til at skuffe

dem! Måtte vi heller aldrig komme til
at skuffe dem, der i årenes løb har båret
med på sagen af kærlighed til visionen
om en bedre præsteuddannelse.
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FRA BEST YRELSENS BORD

SAMME MISSION, MEN
STØRRE ANERKENDELSE
HVOR STÅR MENIGHEDSFAKULTETET OM 10 ÅR?
Jørgen Jørgensen, sognepræst og formand for MF’s bestyrelse

Opgaven falder let, når jeg skal se ti år frem. For Menighedsfakultetets
rolle er ikke defineret ud fra de skiftende omstændigheder i kirke- og
samfundsliv. Vi har fået en mission, og den holder vi os til: At forske og
undervise i teologi i tillid til, at Bibelen er Guds ord til os – ikke kun dengang
det blev talt og skrevet, men også i det 21. århundrede.
I skiftende tider og forskellige omstændigheder vil vi som før, nu og i
fremtiden holde os til Guds ord! Det var
ikke populært, da det hele begyndte
at blive synligt i 1972. Det er stadig ikke
populært, om end det er blevet mere
›stuerent‹ at sige, at man har læst på
Menighedsfakultetet.
Her vil jeg give mit bud på, hvor MF
er om 10 år.
Fra ælling til svane
Processen med anerkendelse vil skride
frem, og vi vil omsider opnå den officielle ligestilling med andre teologiske
institutioner, som vores faglighed og
professionalisme fortjener. Den grimme ælling bliver måske aldrig en smuk
svane, men en svane bliver den!
Hel og anerkendt uddannelse
Om ti år bor Menighedsfakultetet stadig
på Katrinebjergvej i Aarhus. Grunden er
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blevet udbygget med faciliteter, der dels
befrugter det teologiske miljø, dels giver
en løbende indtægt til drift af stedet.
Vi optager studerende hvert år - mod
nu kun hvert andet år – og mellem en
tredjedel og halvdelen af alle teologer fra
Aarhus har modtaget en væsentlig del af
deres teologiske uddannelse og inspiration fra Menighedsfakultetet, hvor de nu
kan få hele deres uddannelse. Staben er
blevet udvidet, fordi økonomien er blevet styrket. Dels er der flere private, der
har set, hvor vigtig denne opgave er, og
dermed har meldt sig til givertjenesten.
Dels er der en indtægt fra de bygninger,
der er blevet rejst på grunden, og dels
har vi langt om længe fået den offentlige
anerkendelse, der giver vore studerende
lige vilkår med andre studerende; og
dermed kan vi spare den million, vi nu
årligt bruger på at give kompensation
for, at de ikke modtager SU.
Den generation af forskere og un-

dervisere, der i disse år er på vej ind, har
sat sig godt i sædet og har fortsat den
imponerende produktion af højt profileret og kvalificeret teologisk lærdom, der
i tidsskrifter og bogudgivelser lægges
for dagen, ikke kun nationalt, men også
internationalt.
MF deler vandene
I folkekirken er vandene delt. Nogle
sogne og områder efterspørger kandidater fra Menighedsfakultetet, fordi
de har set, at de har en uddannelse og
en erfaring i bagagen, der er frugtbar
for kirkens liv og vækst, mens andre på
forhånd fravælger dem i kraft af deres
teologiske konservative grundposition. Fri- og valgmenighedsdanmark
efterspørger teologer herfra – både på
kandidatniveau og på bachelorniveau.
Én ting er sikkert: Der er stadig brug
for Menighedsfakultetet om ti år. Derfor
skal vi værne om og støtte det i dag!
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JEG TROR, DET ER
MENINGEN, JEG SKAL
VÆRE PRÆST
Daniel Kofod Pedersen, bachelorstuderende på 2015-holdet

De studerende er nøglepersoner på Menighedsfakultetet (MF), fordi de
er kirkens potentielle ledere. Her deler Daniel sine overvejelser om at studere teologi på MF, og hvad han sigter efter at bruge sin uddannelse til.
“Hvorfor læser du teologi? Er det for
at blive præst?«. Det spørgsmål får jeg
jævnligt. Det korte svar er ›ja!‹. Nogle
gange får jeg lov at uddybe mit svar
samt at fortælle, hvorfor jeg læser på
MF fremfor på universitetet. Hvorfor
opgiver jeg statens teologiuddannelse
med de privilegier, der følger med for i
stedet læse på en privat institution, der
er blevet kaldt en ›piratuddannelse‹?
Troen er afgørende
Det væsentligste i mit valg er min egen
tro. For at kunne bruge mit teologistudie til mest muligt gavn for andre, føler
jeg det nødvendigt at blive undervist
af professorer, der foruden at være
fagligt meget dygtige, også tror på, at
Bibelen taler sandt. Jeg ser det som en
stor styrke, at undervisningen på MF
forholder sig til både kritisk og konservativ forskning, for det hjælper mig til
at kunne forholde mig til begge dele, og
dermed bedre kunne møde mennesker,
hvor de står.
MF formår at forberede mig godt
til den tjeneste, jeg forventer at skulle ud i. Jeg udrustes både gennem
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undervisning i praktisk teologi, praktik
og på TORVET, der giver daglige møder
med den virkelige verden. Samtidig
holder MF trykket på ›kirken‹ i ordet
›Folke-kirken‹, så jeg (forhåbentlig)
lærer at være kirkelig med øje for folk.
Det vigtige engagement
Jeg indrømmer, at jeg indimellem
savner SU og studierabat, men samtidigt fyldes jeg af taknemmelighed over
alle de mennesker, der støtter MF og
gør det muligt at læse her. Jeg læser
sammen med en masse arbejdsomme
og engagerede mennesker, og dagligdagen bærer præg af studerende, der
vil yde deres bedste. Dette engagement
er vigtigt for kirken, og derfor tror jeg,
at jeg bliver den bedst mulige tjener for
kirken gennem MF.
En særlig stemning på MF
Stemningen er helt særlig i bygningen
på Katrinebjergvej 75. I kaffestuen taler
teologistuderende, professorer, ansatte
fra TORVET og andre, der måtte dukke
op, om kirken, vind og vejr, verdenssituationen og en masse andet. På tør-

vejrsdage render der også gerne nogle
stykker rundt og sparker til en fodbold
ude i haven, og det er ikke ualmindeligt
at se flere forskellige aldersgrupper gå
til den. Dette var ikke med i mine overvejelser, da jeg valgte at læse på MF,
men det er noget, jeg er kommet til at
holde rigtigt meget af.
Vil gerne være præst
Jeg læser teologi, fordi jeg gerne vil
være præst i folkekirken. Egentlig havde
jeg besluttet mig for at være skolelærer, men flere ting fik mig til at ændre
mening. Nu har jeg stadig fem og et
halvt års studietid tilbage, så det er naturligvis muligt, at jeg ændrer mening
igen, men jeg tror, det er meningen,
at jeg skal være præst. I folkekirken får
præsten lov at være en del af mange
menneskers største livsbegivenheder
og kontakt med mennesker, der ikke
ellers bruger kirken. Helt generelt vil
jeg gerne forsøge at hjælpe mennesker
i deres relation til Jesus, og det håber
jeg på at kunne få rig mulighed for som
præst.
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MF’ERE GIVER HJERTEBLOD
TIL KIRKEDANMARK
Anne Sofie Bjørn Bitsch, journalist i Mission Afrika

Teologi for kirkens skyld er mere end et papir-slogan. »Vi uddanner præster
til livet uden for murene. Derfor skal vi selvfølgelig være tæt på den virkelighed, der er som menighed og præst,« siger Leif Andersen, lektor på
Menighedsfakultetet.
Lad os være ærlige. Et universitetsstudium lugter lidt af osteklokke. Hvert år
lukkes en flok kåde, unge mennesker
ind til meterlange læseplaner og detaljeret nørderi, og nogle år senere lukkes
de ud igen. Nu med titler.
Menighedsfakultetet (MF) ønsker
det anderledes. Med sit slogan Teologi
for kirkens skyld følger en forpligtelse,
der peger ud af den akademiske verden
og ind i kirken.
»Hvis kristendommen fortsat skal
have sin ret i Danmark som andet end
en subkultur, så er vi nødt til at være andre steder end bag bøgerne og katederet. Vi skal kunne formidle, debattere,
forsvare og begrunde kristentroen i den
verden, vi er en del af,« siger Morten
Hørning, lektor og ph.d. ved MF.
MF’ere forkynder til både
hjerte og hjerne
Forpligtelsen, men også lysten, får ofte
MF-ansatte og studerende til at forlade
bøger og skrivebord for at dele deres tro
og meninger med offentligheden gennem forkyndende møder, foredrag og
samtaler med journalister. Og så fordi
de får noget igen.
»Vi uddanner præster til livet uden
for murene. Derfor skal vi selvfølgelig
være tæt på den virkelighed, der er som
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menighed og præst. Det giver synergi
til undervisningen, når virkeligheden
hamrer ind på os og udfordrer vores arbejde som studerende og undervisere,«
siger Leif Andersen.
At MF’ere rykker ud af Aarhus og ind
i kirkedanmark med både faglighed og
hjerteblod, vækker stor glæde i baglandet.
»For vores IM-samfund – og for
folkekirken i det hele taget – er det
afgørende at modtage en velfunderet
og sund forkyndelse, der kommer fra
hjertet, men som også giver stof til
eftertanke. Det kan forkynderne fra MF
give os,« siger Annette Skoven, sygeplejerske og med i programudvalget i

Viborg Indre Mission.
Især sætter hun pris på, at MF’s
forkynderliste indeholder både unge og
ældre forkyndere.
»Viborg Indre Mission er et samfund
med en stor vækst af børnefamilier og
dermed mange voksne i alderen 30
til 40 år. For netop den aldersgruppe
er det nogle gange lidt nemmere at
identificere sig med de studerende, der
ligesom dem selv er »på vej« i livet. Alle
får imidlertid også noget ud af at høre
forkyndere, der er ældre, og som har
mere erfaring og måske større bibelkundskab i bagagen,« siger hun.
I faktaboksen kan du se, hvilke ressourcer MF tilbyder dig og din kirke.

Menighedsfakultetet tilbyder:
• Præster og teologer til ledende poster i kirke og mission
• Efteruddannelse for kirkelige medarbejdere
• Forkyndende møder og foredrag i hele landet. Kontakt MF, hvis du ønsker
at få en taler fra MF til din menighed, www.teologi.dk/vi-tilbyder/foredragstilbud/ eller tlf. 8616 6300
• Hjælp til trosforsvar via Center for Kristen Apologetik (www.apologetik.dk)
• En røst i pressen
• Fri adgang til optagelser fra foredrag og kurser i lyd- og videobibliotek på
www.teologi.dk
• Bidrag til teologisk forskning
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FORMET
AF GUD
Asger Chr. Højlund, professor

Menighedsfakultetet har lige siden sin start været et projekt, hvor vi ønskede at forbinde det faglige og det åndelige. Målet for os er ikke bare at
uddanne gode teoretikere. Målet for os har hele tiden været, at de studerende kunne blive gode præster og åndelige ledere. Og hvordan bliver
man det?
Det handler om, at de studerende får
lært noget praksis, vil mange sige. Det
store problem med universitetsuddannelsen var, at præster derfra godt nok
havde lært noget teologi, men aldrig
havde lært at prædike, ikke vidste, hvad
de skulle sige til mennesker, der søgte
hjælp i åndelige spørgsmål, ja måske til
og med stod fremmede over for gudstjenesten.
Og det er et problem! Derfor har
undervisningen i praktiske fag haft en
høj prioritet i vores undervisning, ikke
mindst efter at vi selv kunne sætte rammerne for uddannelsen.
Formet af evangeliet
Alligevel er det ikke først og fremmest
her, nøglen til gode præster og åndelige
ledere findes. En god præst og åndelig
leder bliver man ikke først og fremmest
gennem praktisk kunnen, men ved at
formes af Gud og evangeliets sandhed.
Og det sker ikke bare gennem de praktiske fag, men også de såkaldt teoretiske
fag, hvor man graver i de bibelske tekster og teologiske tanker, møder ting,
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man i første omgang står fremmed
overfor, eller som forekommer vanskelige, og som derfor kræver anstrengelser
og arbejde, men som netop derfor kan
medføre, at tingene bliver vigtige.
Der er studerende, der bliver overraskede over, at det faglige fylder så meget
på MF. Og her er altså grunden. Det
er ikke, fordi vi vil være akademiske og
fine. Det er, fordi vi tror, at det er ved
at beskæftige sig med Ordet i al dets
konkrethed og anderledes virkelighed,
at man formes af Gud. Når det kommer
til stykket, er det den formning, der er
den vigtigste af alle - en formning, hvor
man for alvor er i skole i noget, der er
større end en selv.
Bønnen som livsnerve
Men for at den formning kan finde sted,
er det vigtigt, at det virkelig er troens
virkelighed, vi søger dybere indsigt i, og
ikke bare de sidste teorier. Det er det,
bønnen kan være med til at fastholde
en på. Uden bønnen kan den faglige
beskæftigelse let ende i teori. Den fare
står vi bestemt også i på MF. For teologi

handler også om de sidste teorier.
De kan være en hjælp til at skærpe
opmærksomheden og kaste lys over
evangeliet. Men holder vi ikke fast på,
hvorfor vi arbejder med dem – og det
er det, bl.a. bønnen kan være med til
at minde os om – bliver de ufrugtbare
for den formning af os, som det hele
handler om.
Derfor indleder vi undervisningen
med bøn. Og vi har som en selvfølge et
andagtsrum på MF. Og hver dag er der
fælles morgensang og bøn i foyeren,
ligesom der er ugentlige skriftemålsandagter og bedemøder. Og engang i
løbet af studietiden deltager de studerende i en retræte, hvor et par dage bliver afsat til stilhed, bøn og opbyggelig
læsning. Det er kun markeringer. Den
egentlige formning sker i den enkeltes
bøn og arbejde med teksten eller i de
åndelige fællesskaber, man er en del af.
Men det er ikke desto mindre enormt
vigtige markeringer, som er med til at
minde både os undervisere og de studerende om, hvad vi er her for.
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Det er ikke, fordi vi
vil være akademiske og fine. Det er, fordi
vi tror, at det er ved at
beskæftige sig med Ordet
i al dets konkrethed og
anderledes virkelighed, at
man formes af Gud. Når
det kommer til stykket, er
det den formning, der er
den vigtigste af alle - en
formning, hvor man for
alvor er i skole i noget, der
er større end en selv.

MF-BLADET ■ SEPTEMBER 2017

17

Teologisk selfie
OM MENIGHEDSFAKULTETETS
TEOLOGISKE PROFIL
Peter Søes, ph.d.-stipendiat, Klaus Vibe, adjunktvikar og Leif Andersen, lektor i praktisk teologi
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»Hvordan er teologien på Menighedsfakultetet egentlig?« Det spørgsmål får alle MF’ere ind
imellem, og det gør vi undervisere også. Her er
tre svar, som vi hver især har givet mange gange.
Teologien på MF er bibelsk
Vi er nemlig overbeviste om, at Bibelen
er Guds ord. Den er ikke bare ord om
Gud, men ord fra Gud, og teologi går
først og sidst ud på at høre og forstå
det ord. Konkret betyder det, at Bibelen fylder rigtig meget på MF. Vi læser
den på kryds og tværs og ved hjælp af
mange forskellige sproglige, litterære
og historiske perspektiver og metoder.
Men samtidig gør vi det hele tiden med
den horisont, at ordene er Guds, og at
han vil sige os noget med dem. Noget,
som er afgørende for os i liv og død, og
som samtidig er noget, vi ikke kan sige
os selv.
Teologien på MF er luthersk
Vi tror, de lutherske bekendelsesskrifter, som vi har fælles med folkekirken,
er en enestående god sammenfatning
af bibelsk kristendom, og derfor er
vi forpligtet på dem. Ikke bare i den
forstand, at de indeholder en samling
sætninger, som formelt er sande, men
i den forstand at de udtrykker selve
nerven i troen. Konkret betyder det, at
luthersk kristendom har en særstilling
på MF i forhold til andre slags kristendom. Vi læser mange af Luthers bøger
og mange tekster af lutherske teologer.
Ikke fordi vi mener, Luther er en helgen,
eller at han er hævet over kritik (det ville
også være højst uluthersk at mene!)
Men vi synes, han er en eminent god
bibellæser, og vi har hans teologi som
en samtalepartner i alt det, vi laver.

dybest set er til, fordi den skal bruges
i praksis. Først tænker vi, selvfølgelig,
på de menigheder og sammenhænge,
hvor MF-teologer bliver ansat. I videre forstand tænker vi på hele kirken,
både i Danmark og globalt, for MF er et
ressourcecenter for alle, der kan bruge
det, vi laver. Konkret betyder det, at en
MF-ansat selv er en aktiv del af en lokal
menighed, og at vi opfordrer enhver
studerende til det samme. Det betyder
også, at undervisning i prædikenlære,
sjælesorg og alle mulige andre former

for mission fylder meget i vores uddannelse. Det samme gør et tre-ugers praktikforløb i en lokal menighed – det er ét
af vores ›flagskibe‹. Og det er ikke kun,
fordi vi synes, det er vigtigt, at teologer
rent teknisk kan finde ud af at prædike.
Det er også, fordi det er den konkrete
praksis i menighed og mission, der
rejser de spørgsmål, som vi så vender
tilbage til Bibelen og til teologiens
historie for at finde svar på – svar, der er
på omgangshøjde med menneskers liv i
2017 og med bibelsk kristendom.
På den måde prøver vi at få det til at
gå op i en højere enhed: Det bibelske,
det lutherske og den gode praksis er
ikke tre forskellige fag, men tre forskellige perspektiver på den samme
MF-teologi. Vi er optaget af, hvordan luthersk teologi kan hjælpe os til at forstå
Bibelen bedre, men også af, hvordan
bibelsk teologi udfordrer os til at nuancere vores egen teologiske tradition. Alt
sammen, fordi vi har brug for at leve i
troen på den rigtige Kristus, ham, som
med Paulus’ ord, elskede os og gav sig
selv hen for os.

Teologien på MF er praktisk
Helt principielt mener vi, at teologien
MF-BLADET ■ SEPTEMBER 2017

19

F OTO : J ESP ER R A I S

20

MF-BLADET ■ SEPTEMBER 2017

FORSKNING FOR
KIRKENS SKYLD
Jeppe Bach Nikolajsen, lektor og forskningsleder

Forskning er en af Menighedsfakultetets (MF) kerneydelser. Forskningen skal ikke blot understøtte institutionens uddannelser, men har også
sin egen ret. Som et eksempel på MF’s forskning giver jeg her et kortfattet indblik i, hvad jeg selv har forsket i de seneste ti år.
De seneste ti år har jeg forsket i kirkens
rolle i et pluralistisk samfund, hvilket
har ført til udgivelsen af en lang række
artikler og flere bøger. Nu er det ikke så
almindeligt at betegne Danmark som
et pluralistisk samfund, da landet fortsat er et ganske homogent land. Men
på grund af blandt andet globalisering,
indvandring og individualisering har en
kulturel, etisk og religiøs pluralisering
fundet sted de seneste halvtreds år.
En gunstig situation
I dag er trefjerdedele af danskerne medlem af folkekirken, mens cirka halvdelen af indbyggerne i Københavns Stift er
medlem af kirken. Og i dag findes der
store grupper af eksempelvis ateister og
muslimer i det danske samfund. Nogle er
hurtige til at mene, at de mange udmeldelser af folkekirken er udtryk for en langsom død for kirken. Efter min mening må
denne situation snarere betragtes som et
gunstigt øjeblik for folkekirken.
Nye teologiske betoninger
Betoninger i teologi tager sig forskelligt
ud i forskellige epoker af historien og på
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forskellige steder i verden. Betoninger i
kirkelig praksis og teologisk refleksion
er ikke uafhængige af samfundsændringer. Denne nuværende kirkelige
situation er gunstig, fordi den åbner op
for, at en række teologiske forhold kan
falde bedre på plads end tidligere.
Kirke: I denne situation må kirA ken betragtes som en særlig social størrelse bestående af en bestemt
gruppe mennesker, nemlig kristne.
Pluraliseringen gør en nytestamentlig
forståelse af kirken mere meningsfuld,
da det her forudsættes, at kirken ikke
udgøres af alle. Det skyldes ikke, at
kirken ikke er for alle, men normalsituationen er desværre, at mange afviser
det kristne evangelium.
Mission: Desuden er denne situB ation gunstig, fordi det her bliver
meningsfuldt at beskæftige sig med og
agere på missionsbefalingen, når nu
kirken ikke er alle, men blot nogle.
Etik: Endelig er denne situation
C gunstig, fordi det bliver meningsfuldt at tale om en kristen etik, at
kirken er kaldet til at legemliggøre en
levevis, som almindeligvis vil udtrykke

et vist særpræg i forhold til andre grupper i samfundet.
Kirke med egenart og åbenhed
Dette handler ikke om at negligere den
kristne kulturarv, som fortsat spiller en
meget væsentlig rolle for Danmark. Det
handler heller ikke om et opgør med folkekirkens kulturbærende rolle i det danske samfund. Anliggendet er, at kirken
må forstå sig selv som en størrelse, som
på den ene side er vævet ind i og spiller
en væsentlig rolle i det danske samfund,
og som på den anden side fremstår som
en del af en kristen tradition, der ikke
kan stå for hvad som helst. På denne
måde vil kirken kunne bidrage selvstændigt til det danske samfund.

Kirkens rolle i et
pluralistisk samfund
Jeppe Bach Nicolajsen
192 sider
Forlaget Kolon
149,95 kr.
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MENIGHEDSFAKULTETETS
BACHELORUDDANNELSE
I TEOLOGI
Studieleder Carsten Vang og studiekoordinator Brian K. Hansen

Menighedsfakultetet (MF) tilbyder en bacheloruddannelse i teologi, hvor
solid undervisning på akademisk niveau kobles med praktisk erfaring fra
blandt andet menigheder, diakonalt arbejde og international mission.
Her får du en indføring i, hvad uddannelsen rummer.
MF har en samarbejdsaftale med
University of South Africa (Unisa), der
ligger i Pretoria. Aftalen betyder, at
studerende ved MF kan tage en bacheloruddannelse i teologi, der samlet
varer 4½ år. Uddannelsen er internationalt anerkendt og giver mulighed for
at søge om optagelse på de teologiske
kandidatuddannelser på universiteterne i Aarhus og København samt enkelte
andre kandidatuddannelser i Danmark.
Uddannelsen giver også mulighed for
at søge om optagelse på teologiske
kandidatuddannelser i udlandet, f.eks. i
Norge, ligesom den giver kvalifikationer
til forskellige former for ansættelser i en
kirkelig sammenhæng.
Samarbejde med Afrikas største
universitet
Det samlede uddannelsesforløb består
af en 3½-årig almen dansk bacheloruddannelse i teologi (BTh) ved MF og en
etårig, specialiseret Bachelor of Theology Honours-uddannelse (BTh (Hons))
ved Unisa som fjernstudium. Unisa er
Afrikas største universitet, og omkring
en tredjedel af alle universitetsstuderen-
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de i Sydafrika tager deres uddannelse
ved Unisa. Universitetet har fra gammel
tid udviklet uddannelser som fjernstudier således, at den studerende kan sidde
hvor som helst i verden og tage sin etårige Honours-uddannelse ved Unisa. Det
indebærer altså ikke, at den studerende
skal rejse til Sydafrika for at læse der.
Med i europæisk netværk
Siden 2001 har Unisa arbejdet tæt
sammen med et netværk af evangelikale teologiske institutioner i Tyskland og
Schweiz, kaldet GBFE. Unisa optager
studerende fra disse institutioner på
sine Bachelor of Honours-, Master- og
Ph.d-uddannelser. I april 2013 blev MF
optaget som det niende medlem af
dette netværk, og MF’s 3½-årige almene
bacheloruddannelse i Teologi blev
efter en nøje prøvelse godkendt som
adgangsgivende til Unisas teologiske
Honours-uddannelse.
Mest dansk
Den 3½-årige BTh-uddannelse på MF
er en selvstændig dansk bacheloruddannelse, som giver en bred, almen

indføring på akademisk niveau i teologiens hovedområder og lægger et solidt
grundlag for den etårige specialisering.
Uddannelsen lever op til dansk lovgivning, når det gælder uddannelsens opbygning og forløb, sammensætningen
af fag, fagenes niveau og måden, der
holdes eksamen på. Uddannelsen giver
en solid indføring på Bibelens basis i alle
teologiens klassiske grunddiscipliner:
Gammel Testamente, Ny Testamente,
Kirkehistorie, Troslære (Dogmatik) og
Etik & Religionsfilosofi. Dertil kommer
en række praktisk-teologiske fag og
fag, som studerer forholdet mellem
kristendommen og nutiden.
Men også engelsk
Unisa har godkendt uddannelsen, så
MF-studerende kan blive optaget på
Unisas etårige Bachelor of Honours-forløb. Unisa udbyder i alt ni forskellige
specialiserede BTh (Hons)-uddannelser.
Samarbejdsaftalen med Unisa betyder,
at MF udbyder de tre af disse, nærmere
bestemt i Ny Testamente, Dogmatik og
Missiologi. Det betyder helt konkret, at
MF står for undervisning og eksamen i
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MF samarbejder med Afrikas største
universitet ’University of South Africa

halvdelen af hvert af disse forløb, mens
den resterende halvdel, herunder det
afsluttende bachelorprojekt, tages som
fjernstudier ved Unisa. På den specialiserede uddannelse skrives eksamensopgaverne på engelsk, også i de fag, der
afvikles på MF. MF tilbyder et kursus i at

skrive på akademisk engelsk i begyndelsen af BTh (Hons)-uddannelsen. MF
betaler studieafgiften på disse tre BTh
(Hons)-uddannelser.
Det er også muligt at tage et af
de andre seks specialiserede BTh
(Hons)-forløb i teologi. I så fald læses

hele den etårige uddannelse ved Unisa,
og den studerende betaler selv studieafgiften til Unisa.
Kort sagt er uddannelsen kendetaget ved høj faglighed, nærkontakt til
praksis, internationalt udblik og Bibelglæde.

Oversigt over studiet
1. år
Første
semester

2. år
Andet
semester

NT
Græsk I

Tredje
semester

3. år
Fjerde
semester

Bibelsk
Hebraisk

Femte
semester

4. år
Sjette
semester

Syvende
semester

Ottende
semester

Dogmatik II

Honours modul
(Unisa)

NT
Eksegese III

Homiletik
& Sjælesorg

Bachelorprojekt
(Unisa)

Latin

Teologisk
Intro

NT Bibel
kundskab

NT
Græsk II

NT
Eksegese I

GT Bibelkundskab

Teologihistorie

Kirke- & Missionshistorie I

Kirke- & MisGenesis
sionshistorie II

Salmer
og Profeter

Samtidig
Religion

Modul I
(MF)

Filosofihistorie

Diakoni &
Ekklesiologi

Etik & Religionsfilosofi I

Praktisk
Teologi

Etik & Religionsfilosofi II

Dogmatik I

Valgfag

Modul II
(MF)

14
ugetimer

14
ugetimer

13
ugetimer

13
ugetimer

13
ugetimer

15
ugetimer

12
ugetimer

6
ugetimer
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NT
Eksegese II

5. år
Niende
semester

Modul III
(MF)

4
ugetimer
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KORT NYT
JUBILÆUMSFEST
23. SEPTEMBER
Vi fejrer MF’s 50 års jubilæum med
en stor fest i Aarhus, som er åben
for alle. Tilmeldingsfrist er udløbet,
men ring gerne på 8616 6300 og
hør, om der endnu er plads.

19 NYE STUDERENDE
19 nye studerende har den 28. august
påbegyndt deres teologiuddannelse
på MF. I efteråret har vi tre hold, hvilket gør, at huset er fyldt med engagerede studerende, der vil uddanne
sig til at arbejde i kirke og mission.

EMIL BØRTY NIELSEN
ANSAT I FORSKERSTILLING I CKA
Center for Kristen Apologetik, der
forsvarer den kristne tro mod indvendinger, er gået i offensiven ved
fra 1. juni at ansætte cand.theol. Emil
Børty Nielsen i en fireårig ph.d.-stilling med støtte fra privat fond.

MF-UNDERVISER MED I INTERNATIONALE UDVALG
Jeppe Bach Nikolajsen er blevet valgt ind i bestyrelsen for Fellowship of Evangelical European Theologians og i den teologiske kommission i regi af European Evangelical Alliance det seneste år.

TRE NYE
PRÆSTEANSÆTTELSER
Anders Michael Hansen er ansat
som præst i Aarhus Valgmenighed
per 1.8. Emil Børty Nielsen er ansat
som hjælpepræst i Aarhus Bykirke
per 1.9. Kim Legarth ansættes som
sognepræst i Haderslev Domsogn
per 1.10. Se alle 20 nyansatte
MF-præster fra 2016-2017 her:
teologi.dk/mf-praester

GIV MF EN
JUBILÆUMSGAVE
Regnskabet for 2016-17 er endnu ikke
gjort endeligt op, men vi er takket
være en god økonomisk slutspurt i
juni tæt på at have balance mellem
indtægter og udgifter. I efteråret har
vi ekstra mange udgifter til stipendier pga. tre hold studerende mod
normalt to. Du kan støtte os ved at
give en jubilæumsgave på MoilePay
215 210 44 eller indbetale en gave til
MF’s bankkonto: 3409 8177600

NY INFORMATIONSMEDARBEJDER
Michael Mørch Thunbo er ansat som ny informationsmedarbejder per 15.
august. Han skal sideløbende med sit teologistudium assistere landssekretæren i arbejdet med at gøre MF kendt. Kontakt Michael på ung@teologi.dk, hvis
du ønsker at få en studerende som taler i dit fællesskab.
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URIMELIGT GODT NYT
Professor Asger Chr. Højlund har
i anledning af 500 året for indførelsen af reformationen skrevet
bogen Urimeligt godt nyt. Luthers
reformatoriske opdagelse og dens konsekvenser. Bogen er på 192 sider og
koster 199,95 kr. Bogen kan købes i
MF’s bogsalg eller hos Forlagsgruppen Lohse, www.lohse.dk

KIRKENS ROLLE I ET PLURALISTISK SAMFUND
Lektor på MF, Jeppe Bach Nikolajsen, har på Kolon Forlag netop
udgivet bogen: Kirkens rolle i et
pluralistisk samfund. Bogen er på 192
sider og koster 150 kr. og bidrager til
at gøre kirken bevidst om sin opgave
og muligheder i dagens Danmark.

MF UDGIVER FESTSKRIFT
I anledning af MF’s 50 års jubilæum
udgiver vi en bog, der dels fortæller
den spændende historie om MF’s
spæde start i et missionshus, dels røber hvad lærerne særligt brænder for
i deres respektive fag. Bogen hedder
›For menighedens skyld‹ og er både
et festskrift og en lærebog. Den kan
købes og afhentes på MF for 100 kr.
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Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Jørgen Jørgensen
Nådegaver
i brug

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF
Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

Om nådegavernes praktiske brug
til fælles gavn i menigheden
320 s. indb. 249,95 kr.

Tlf: 4036 8459
gunhild@barak.dk
www.barak.dk
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www.prorex.dk · tlf 7456 3343
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Thistedvej 121 · 9400 Nørresundby
v/Morten Warncke Olesen
Telefon 98 17 04 00

le

LINDHOLM AUTO

Psykoterapi

LÆGERNE

AXELSEN & FAUSHOLT
Vestre Strandallé 56 · 8240 Risskov · ☎ 86 17 76 74

& supervision
af ledere
mail@lonedalsgaard.dk
www.lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

Dorthea
Nedergaard
Begravelsesforretning
for Silkeborg og omegn
Vestergade
37, 8600
8600 Silkeborg
Silkeborg
Chr.
8.s Vej 41,

86 81 64 11

www.dnbegravelse.dk

Vi stikker lidt dybere

Programmør for HERREN

#dufårguldmedhjem
Guldregn gør en forskel så det basker!
Guld er mange ting - og lad os lige nævne nogle af dem. Guld
er hver eneste teenager her, de (næsten) daglige skøre indfald, venner for et år (og for livet), sport så du sveder, gejst
over Gud så du hopper og glæde så du ... ja, hopper igen!
Derfor siger vi #dufårguldmedhjem!
Kan du mærke, det kalder?

Software-konsulent med en klar kristen profil
og indgående kenskab til Bibelen.
Kunder som Logos Bible Software,
United Bible Socities, German Bible Society,
Youth with a Mission, Det Danske Bibelselskab,
Forlaget Scandinavia, Aalborg Universitet,
2K/Denmark med flere.
Kontakt os for en uforpligtende snak om dine
udfordringer indenfor software.
Ulrik Sandborg-Petersen, ph.d.
+4561706850

ulrikp@scripturesys.com

www.scripturesys.com
Oplev KAPOOOW og læs mere om guldet på djurslands.dk
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VI KLARER DET IKKE ALENE!
UDEN GUDS VELSIGNELSE OG
BAGLANDETS STØTTE – INTET MF!
Nils Andersen, landssekretær

Med 50 år på bagen er Menighedsfakultetet blevet en institution og
en aktiv faktor i dansk kirkeliv. Mange af os har derfor vænnet os til, at
vi har et uddannelsessted, der uddanner teologer på kirkens eget trosgrundlag med henblik på at levere Kristusgrebne præster til kirken. Men
MF er langt fra en selvfølge.
Glæden over, at der det seneste halvandet år er ansat 20 MF-præster rundt
om i landet er stor både hos os på MF og
ude i landet. Vi tror, at de sammen med
alle de øvrige MF-præster med deres
engagement gør en forskel og er med
til at opbygge troen og menighederne
og udbrede Guds rige. Det er præcis det,
Menighedsfakultetet gerne vil bidrage
til. Men vi klarer det ikke alene. Vi er dybt
afhængige af både Guds velsignelse og
mange menneskers forbøn og støtte.

Afhængig af et støttende bagland
I artiklen ›Med Jesus for øje tog vi de
første vaklende skridt‹ side 4-5 fortæller
professor emeritus Peter V. Legarth om
den spændende, men også usikre start
på Menighedsfakultet for små 50 år
siden:
»På det tidspunkt var der intense
drøftelser om oprettelsen af et menighedsfakultet i Danmark. Problemer var
der nok af. Ingen penge. Meget ringe

opbakning. Interne uenigheder om
bibelsynet osv. Dertil kom, at det var
vedtaget, at hvis ikke MF kom i gang
senest i september 1972, måtte det hele
falde til jorden.«
Siden da, er der kommet styr på meget:
vi har fået en stor og velindrettet bygning, en perlerække af dygtige lærere,
en herlig flok engagerede studerende,
et tæt samarbejde med missionsorganisationer på TORVET og ikke mindst:

1972

1981
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langt over 300 kandidater i sving for
evangeliet. Alligevel er der en ting, der
ikke har ændret sig: afhængigheden af
Guds velsignelse og et bagland, der vil
bære MF.
Intet vigtigere at bruge penge på
En af MF’s mange trofaste givere gennem mange år er Johanne Markvart
fra Højbjerg ved Aarhus. Hun røber her,
hvad der får hende til at støtte MF:
»Jeg støtter MF for at fremtidssikre en
sund og god forkyndelse i overensstemmelse med Bibelen. Nogle år gik jeg til
gudstjeneste hos præster med en uklar
forkyndelse, som gjorde mig usikker.
Der manglede noget, som jeg havde
hørt fra min ungdom. Men det hele
hjalp, da jeg skiftede til en kirke med en
klar bibelsk forkyndelse. Derfor er der
for mig ikke noget bedre at støtte end
en præsteuddannelse, der ikke følger tidens trend, men det, der er sandt. Jeg er
glad for at støtte et godt formål, der giver mening og har evighedsværdi – højere kan det ikke blive! Hvis vi skal have
en kirke, der lever fremover, skal vi have
et sted som MF. Jeg glæder mig desuden
over MF’s fine indlæg i pressen og over
at have fået en masse god undervisning
på MF. Jeg har tegnet gavebrev til MF,
fordi jeg ikke kan se noget vigtigere
formål at bruge mine penge på.«

1987
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2015
Vil du bære med?
Vores bagland er altså ligeså vigtigt
for MF, som vore studerende og lærere
og øvrige personale. Vil du bære med
på den vigtige sag? Så kan du støtte
Menighedsfakultetet økonomisk og
med din forbøn. Her kan du se en række
forskellige måder at bidrage på:
•
•

•

Støt via MobilePay nr. 215 210 44
(skriv ›gave‹ i emnefeltet)
Giv en gave online med dit dankort
på teologi.dk/om-mf/stot/dankort
eller via din netbank til MF’s kontonummer: Reg.nr. 3409 Kontonr.
8177600
Støt regelmæssigt: teologi.dk/om-

•

•
•

mf/stot/bliv-fastgiver
Støt på den lange bane med et
gavebrev: teologi.dk/om-mf/stot/
gavebrev
Støt de studerende: teologi.dk/ommf/stot/stipendiepuljen
Støt med det, du en gang efterlader
dig, opret et testamente: teologi.
dk/om-mf/stot/testamente

Har du brug for yderligere information om støttemulighederne, kan du
kontakte sekretariatsleder Walther
Plauborg Hansen på tlf. 8616 6300
eller wph@teologi.dk.
På forhånd tusind tak for enhver
støtte!

2012
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UDFORDRINGER TIL MF I
ANLEDNING AF 50 ÅRS JUBILÆET
MF har bedt nogle kirkelige nøglepersoner formulere en udfordring til
MF i anledning af vort 50 års jubilæum. Du kan læse dem her.
Mette Bock,
kirkeminister:
Tillykke med jubilæet! En sammenligning i anledning af reformationsjubilæet: Mens Luther var en sten i skoen for
kirken i sin samtid, er I et krydret korrektiv til den meget rummelige folkekirke i
dag. Mit håb er, at I midt i vores flyvske
samtid fortsat vil kunne se værdien i at
være tæt knyttet til folkekirken.
Henrik Wigh-Poulsen, biskop i
Aarhus Stift:
Som biskop sætter jeg stor pris på, at
de kandidater, der har været forbi jer, er
så teologisk godt funderede, og at de
kaster sig ind i præstegerningen med
både ildhu og dygtighed. Men de er alle
sammen mænd. Kommer der ikke også
snart nogle kvinder?

Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
Telefon 86 16 63 00
mf@teologi.dk
www.teologi.dk

Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær i Bibelselskabet:
Tænk kærligt om folkekirken! Der er
brug for solid tænkning om, hvad en
folke-kirke er i det 21. århundrede,
hvor samfundet ændrer sig i retning af
religiøs og kulturel mangfoldighed. Og
hvor sansen for beskyttelse af mindretal
er vigende, ligesom forståelsen for, at
religion har noget positivt at bidrage
med til samfundet. Hvordan fastholder
vi så frihedstraditionen i kirke og samfund? Her er brug for, at gode teologer
fra Menighedsfakultetet – mænd såvel
som kvinder – tænker med!
Jens Medom, generalsekretær
for Indre Mission:
Styrk brobygningen til det lægfolk og de
missionsorganisationer, der har dan-

net bagland og fremadrettet ønsker at
være forland for MF. Lad dette præge de
studerende både under og efter tiden på
MF. Dan teologer, der samarbejder med
menigheden om troskab, fasthed og ydmyghed over for Bibelen som Guds ord.
Børge Haahr Andersen, rektor
ved Dansk Bibel-Institut:
De næste 50 år skal MF sammen med
andre gode kræfter i dansk kirkeliv give
en solid teologisk uddannelse til 10-20
% af de kommende præster i folkekirken
og som storleverandør til kirker med
god kirkegang være forkyndere for 50
% af de faste kirkegængere i Danmark.
Derudover skal MF levere veluddannede
teologer til kirkelige organisationer,
valg- og frimenigheder og til de unge
kirker rundt om i verden.

