Foråret 2018

1

MENIGHEDSFAKULTETET
Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N
Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860
E-mail: mf@teologi.dk
Hjemmeside: www.teologi.dk

INDHOLDSOVERSIGT
Velkomsthilsen .......................................................................................... 2
Semesterindledning ................................................................................... 3
Undervisningstilbud
Introduktion til undervisningstilbud .................................................... 4
BA 2015-årgangen ............................................................................... 5
BA 2017-årgangen............................................................................. 10
Lektionsplan ...................................................................................... 13
TU-undervisning...................................................................................... 14
Øvrige arrangementer/TORVET-arrangementer
Teolkursus, Gæsteforelæsning, Afsked med Asger, Eksamensfest ... 15
Sponsorløb ......................................................................................... 16
Retræte .............................................................................................. 17
Speakers Lounge, Bibliotek, Rengøring, Læseplads på MF .................... 18
Mailgruppe og Teologi-mailadresse ........................................................ 19
Studievejledning og Studierejselegater .................................................... 19
Dannelsestilbud, Andagter, Mentorordning............................................. 20
Kontaktoplysninger ................................................................................. 21
MF-kalenderen ........................................................................................ 22

Velkommen til det nye semester
Dogmer er vigtige for at vise os det rigtige sted hen
I en tekstlæsning ved en festkoncert i anledning af 500-årsdagen for reformationen, satte
DR ord på Luthers reformatoriske opdagelse: "Nogle opdagede vindes kraft. Andre
Tyngdekraften [...] Luther opdagede retfærdiggørelsen af tro. Kristus alene gør mig
retfærdig på trods af mine onde gerninger og uden mine gode gerninger.”
Det var en fin og klar udlægning af Luthers reformatoriske anliggende, og DR fortjener
anerkendelse for, at de vovede at sætte fokus på Luthers forståelse af kristendommen
fremfor udelukkende at sætte fokus på hans samfundsmæssige betydning. Budskabet om
retfærdiggørelse kan let komme til at virke irrelevant i en rettighedskultur, hvor vi nødigt
taler om skyld og ansvar. Alligevel har vi brug for at blive mødt af kirkens dogmer.

Retfærdiggørelse af tro
For kort tid siden besøgte jeg en ven i Anstalten ved Herstedvester. På vej ud af fængslet
stødte jeg ind i en ældre kvinde, som var frivillig i Røde Kors. Det var en spændende
person, og vi faldt hurtigt i snak med hinanden.
Kvinden betroede mig, at hun for mange år siden havde været prostitueret i Mombasa.
Hun fremhævede, at det havde været et ”godt og sjovt job” med mange kunder.
Umiddelbart var det altså ikke noget, som hun forbandt med stor skyld og skam.
Under overfladen gemte der sig dog nok en lidt anden virkelighed. I hvert fald fortsatte
hun dialogen med citere en hollandsk teolog, som skulle have udtalt følgende: ”Det
vigtigste er ikke, hvor store ord, du kan sætte på din synd. Det vigtigste er, hvor stor
skyld, Gud kan tage fra dig.”

Dogmatik på MF
Dogmatik er et vigtigt fag på MF, som også indgår i næste semester. I dette fag kan du få
skærpet din sans for, hvordan kristendommen virker frisættende og forpligtende på en
gang. Dogmer er vigtige for at vise os det rigtige sted hen.
Den tidligere prostituerede, som jeg mødte under mit fængselsbesøg, var næppe optaget
af dogmatisk kristendom – men uden at for alvor at vide af det, havde hun mødt
kernebudskabet i luthersk dogmatik: Kristus alene gør mig retfærdig på trods af mine
onde gerninger og uden mine gode gerninger
Velkommen til et nyt semester!
Thomas Bjerg Mikkelsen
fakultetsleder
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SEMESTERINDLEDNING
Tirsdag den 30. januar 2018

PROGRAM
10.00

Velkomst og andagt

10.15

Semesterindledningsforelæsning ved lektor Leif Andersen: Er det
muligt at forstå sin egen samtid?
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UNDERVISNINGSTILBUD
Vi har to kategorier af 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.

- Undervisning tilrettelagt efter studieplanen på Teologisk Uddannelse (TU)

TU

En del af undervisningen på MF tilrettelægges med særligt henblik på teologi- og
religionsvidenskabsstuderende ved Aarhus Universitet. Det betyder, at studerende, som
er indskrevet på Aarhus Universitet og skal gå til eksamen der, i nogle tilfælde vil kunne
finde eksamensrelevante undervisningstilbud på MF. Vi opfordrer meget til, at
studerende ved Aarhus Universitet gør brug af disse tilbud og er med til at sprede
kendskabet hertil, ligesom vi også opfordrer studerende ved Aarhus Universitet til at
komme med forslag til fremtidig undervisning.

_______________________________________________________________________



- Ugentligt timetal
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BA (2015-årgangen)
Undervisning for studerende på MF’s
bacheloruddannelse i teologi
BAT509 LATIN (anden halvdel)

 6 timer

BA

v/ studielektor, cand. mag. Svend Fodgaard Jensen
Disciplinen Latin (anden halvdel) er den afsluttende del af et fagrelateret forløb, der
formidler sproglig færdighed i såvel klassisk latin som senere sprogformer samt indsigt i
den latinske sprogtraditions betydning for europæisk kultur, herunder særligt for
teologien. Semestret omfatter 78 lektioner med 6 ugetimer i 13 uger.
Prøven afholdes som en mundtlig prøve af en varighed på 20 min. inkl. censur. Der
eksamineres i læst tekst, og der gives en forberedelsestid på 20 min. Der er intern censur
med graduering. Der prøves i oplæsning, oversættelse og sproglig analyse af et enkelt
tekststykke på ca. 1/4 side. Det kræves, at eksaminanden i det væsentlige selvstændigt
kan oversætte tekststykket meningsmæssigt korrekt. Med hensyn til den sproglige
analyse må eksaminanden uden at afsløre usikkerhed i det elementære kunne besvare
spørgsmål vedrørende syntaks, morfologi og semantik.
Pensumlitteratur:
1) Novum Testamentum Graece et Latine, Nestle-Aland 28. udg.
2) Hyllested og Østergaard: latinsk grammatik
3) Thure Hastrup: latin-dansk ordbog
4) Jensen og Goldschmidt: latinsk-dansk ordbog.
Anden litteratur:
1) Franz Blatt: latinsk syntaks i hovedtræk
2) Thure Hastrup og Franz Blatt: latinsk grammatik.

BAT701 NT EKSEGESE III – FØRSTE KORINTHERBREV OG
GALATERBREVET

 3 timer

BA

v/ adjunktvikar Klaus Vibe
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Gennemgangens sigte er at undervise i fortolkning af to vigtige breve af Paulus, nemlig
1. Korintherbrev og Galaterbrevet. Undervisningens basis er de græske tekster, og fokus
vil især blive rettet mod teksternes historiske kontekst og deres teologiske indhold.
Det forudsættes, at studenten har arbejdet selvstændigt med teksten og med en eller flere
kommentarer efter frit valg. Nedenstående er blot forslag.
I 1. Korintherbrev får vi et indblik i en ung menigheds situation og vanskeligheder, og
Paulus formaner menigheden til enhed og til besindelse på den apostoliske tradition. I
Galaterbrevet opmuntrer Paulus menigheden til at bevare den frihed, som Kristus har
vundet til dem gennem sin frelsesgerning. Paulus præsenterer sin retfærdiggørelseslære,
som udfoldes mere indgående i Romerbrevet.
Litteratur:
Kommentarer:
1. Kor:
Fee, Gordon D. 1987. The First Epistle to the Corinthians. New International
Commentary on the New Testament. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub. Co.
ELLER
Garland, David E. 2003. 1 Corinthians. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic.
ELLER
Thiselton, Anthony C. 2000. The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the
Greek Text. The New International Greek Testament Commentary. Grand Rapids, Mich:
W.B. Eerdmans.
Alternativt for 1 Kor
Witherington, Ben. Conflict and Community in Corinth : A Socio-Rhetorical
Commentary on 1 and 2 Corinthians. Grand Rapids, Mich.; Carlisle: W.B. Eerdmans ;
Paternoster Press, 1995. 7.
Gal:
Gärtner, Bertil. 1998. Galaterbrevet. Kommentar till Nya Testamentet. Stockholm: EFSförlaget.
ELLER
Longenecker, Richard N. 1990. Galatians. Word Biblical Commentary 41. Dallas, Tex.:
Word Books.
ELLER
Schreiner, Thomas R. 2010. Galatians. Zondervan Exegetical Commentary Series : New
Testament. Grand Rapids, Mich: Zondervan.
Alternativt for Gal
Bruce, F. The Epistle to the Galatians: a commentary on the Greek text. The New
International Greek Testament Commentary. Grand Rapids Mich.: W.B. Eerdmans Pub.
Co., 1982.
Moo, Douglas J. Galatians. Baker exegetical commentary on the New Testament. Grand
Rapids, MI: Baker Academic, 2013.
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Andet:
Hawthorne, Gerald. 1993. Dictionary of Paul and his letters. Downers Grove Ill.:
InterVarsity Press.
Ben Witherington, Grace in Galatia: A Commentary on St. Paul’s Letter to the
Galatians. Edinburgh: T&T Clark, 1998.

BAT702 SALMER OG PROFETER

 3 timer i 12 uger

BA

v/ lektor Carsten Vang
Kurset består i en gennemgang af 10 salmer fra den gt.-lige salmebog og 10 kap. fra
Hoseasbogen og Amosbogen, hvor vi fortolker på baggrund af den hebraiske tekst.
Desuden skal vi læse udvalgte kapitler på dansk (mere kursorisk) fra de tre skriftgrupper.
Fokus i gennemgangen vil dels være på teksternes betydning i deres historiske og
litterære sammenhæng i Salmernes Bog og i profetlitteraturen, dels på de teologiske
temaer i teksterne i samspil med resten af GT.
Sproglige noter til de salme- og profettekster, som skal læses på hebraisk, vil være
tilgængelig på eMF senest 1. jan. 2018.
Litteratur:
Videnskabelig tekstudgave:
K. Elliger & W. Rudolph. 1983. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche
Bibelgesellschaft el. senere.
Jf. også den nye videnskabelige tekstudgave, Biblia Hebraica Quinta: Anthony Gelston.
2010. The Twelve Minor Prophets: Biblia Hebraica Quinta 13. Stuttgart: Deutsche
Bibelgesellschaft.
Til Salmernes Bog:
en videnskabelig kommentar efter eget valg, f.eks.
Allen, Leslie C. 2003. Psalms 101-150. 2nd ed. Word Biblical Commentary 21.
Nashville: Nelson
deClaissé-Walford, Nancy L., Rolf Jacobson og Beth LaNeel Tanner. 2014. The Book of
Psalms. New International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans
Holt, Else K. & Kirsten Nielsen. 2002. Dansk Kommentar til Davids Salmer. I-III.
København: Anis
Tate, Marvin E. 1991. Psalms 51-100. Word Biblical Commentary 20. Nashville: Nelson
Til Hosea og Amos:
en videnskabelig kommentar efter eget valg, f.eks.
Dearman, J. Andrew. 2010. The Book of Hosea. New International Commentary on the
Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans.
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Davies, G. I. 1992. Hosea. The New Century Bible Commentary. Grand Rapids:
Eerdmans.
Macintosh, A. A. 1997. Hosea. The International Critical Commentary. Edinburgh: T. &
T. Clark.
Coggins, Richard James. 2000. Joel and Amos. New Century Bible Commentary.
Sheffield: Sheffield Academic Press.
Paul, Shalom M. 1991. Amos: A Commentary on the Book of Amos. Hermeneia.
Minneapolis: Fortress Press.
Til første gang i Profeterne læses:
P. L. Reddit. 2012. "Prophecy: History of". Pp 587-601 i Mark J. Boda og J. Gordon
McConville (red.), Dictionary of the Old Testament: Prophets. Nottingham: InterVarsity Press.
Som indføring til Salmernes Bog, læs:
W.D. Tucker. 2008. "Psalms 1: Book of". Pp 578-93 i Tremper Longman III og Peter
Enns (red.), Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry and Writings.
Nottingham: Inter-Varsity Press.
L. Wray Beal. 2008. "Psalms 3: History of Interpretation". Pp 605-13 i Tremper
Longman III og Peter Enns (red.), Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry
and Writings. Nottingham: Inter-Varsity Press.
Begge leksikaer står på biblioteket.

Se i øvrigt Studiehåndbogen for anden litteratur.
Andre værktøjer:
Accordance, 12. udgave. 2017.
BibleWorks, 9. udgave; 2013 BibleWorks, LLC (eller 10. udg., 2015).

SPROGLIG GENNEMGANG AF HEBRAISKE TEKSTER TIL
BAT702

 1 time i 11 uger

BA

v/ lektor Carsten Vang

Dette tilbud sigter på at give en sproglig gennemgang af de ti kap. profeter og ti salmer,
som læses på hebraisk i kurset BAT702.
Sproglige noter til de salme- og profettekster, som skal læses på hebraisk, vil være
tilgængelig på eMF senest 1. jan. 2018
Litteratur:
Videnskabelig tekstudgave:
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K. Elliger & W. Rudolph 1983. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche
Bibelgesellschaft
Jf. også Anthony Gelston. 2010. The Twelve Minor Prophets: Biblia Hebraica Quinta
13. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft

BAT703-1 DOGMATIK I MED HERMENEUTIK

 3 timer

BA

v/ professor Asger Chr. Højlund
Målet med dogmatikundervisningen er at nå til en reflekteret og selvstændig forståelse af
de grundlæggende ting i kristen, luthersk tro i mødet med dagens udfordringer. Da de
bibelske skrifter udgør den afgørende basis for troen, begynder vi med et 2-3 ugers
hermeneutikforløb, hvor vi vil arbejde med Bibelen og dens rette tolkning. Da vi i
forløbet også kommer til at arbejde med væsentlige trosafgørelser op gennem historien,
som f.eks. trosbekendelser, vil vi også se på deres rolle for den kristne tro, lige som vi vil
se på den rolle, den menneskelige fornuft spiller. Og så er vi forhåbentlig klar til at gå i
gang med den del af troens indhold, vi kan nå i dette semester, nemlig første trosartikel,
dvs. skabelsen og mennesket.
Litteratur:
N.T. Wright, Scripture and the Authority of God: How to Read the Bible Today, Harper
Collins: New York, 2011 (pensumlitteratur)
S. Gundry & G.T. Meadors (eds.), Four Views on Moving Beyond the Bible to Theology,
Zondervan: Grand Rapids, 2009 (pensumlitteratur)
Regin Prenter, Skabelse og genløsning, København: G.E. Gad, 1955 eller senere (køb
den, hvis I kan få fat i den, ellers kopi af relevante sider)
Aksel Valen-Sendstad, Troens fundamenter, Aarhus: Kolon, 1996 (der laves kopi af
relevante sider)
Peder Nørgaard-Højen, Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter: Kommentar,
Frederiksberg: Anis 2001 (der laves kopi af relevante sider)
Oskar Skarsaune, Troens ord. De oldkirkelige bekjennelsene, Oslo: Luther forlag 1997
(der laves kopi af relevante sider)
Leif Grane, Confessio Augustana, København: Gyldendal, 1959 eller senere
(pensumlitteratur)
Teologiske tekster, Aarhus: Aarhus universitetsforlag, 1989 eller senere
(pensumlitteratur)
Henri Blocher, In the Beginning: The Opening Chapters of Genesis. Downers Grove &
Nottingham: IVP (der laves kopi af relevante sider)
N.H. Gregersen (ed) Fragmenter af et spejl. Bidrag til dogmatikken, Frederiksberg: Anis
1992 eller senere (der laves kopi af relevante sider)
Samt en række tekster, som vil blive lagt ud på nettet til semesteret.
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BA (2017-årgangen)
Undervisning for studerende på MF’s
bacheloruddannelse i teologi
BAT502 GRÆSK I (anden halvdel)

 4 timer

BA

v/ studielektor, cand. mag. Svend Fodgaard Jensen
Faget er et forløb med 6 ugetimer i 13 uger, i alt 78 undervisningstimer.
Forløbet formidler sproglig færdighed i såvel klassisk som nytestamentlig græsk og
derigennem indsigt i den græske sprogtradition og dens betydning for teologien. Der
læses et sprogligt repræsentativt udvalg af NT-tekster og tekster fra den klassiske
litteratur.
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden
for følgende områder: læsning, analyse og oversættelse af fagrelaterede græske tekster,
græsk ordforråd, morfologi og syntaks og anvendelsen af det tekstkritiske apparat i
Novum Testamentum Graece. Gennem arbejdet med den faglige substans skal den
studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at oversætte
fagrelaterede græske tekster, redegøre for teksternes morfologi og syntaks, redegøre for
tekstkritiske problemstillinger og argumentere for deres betydning for oversættelsen af
teksten.
Prøven afholdes som en mundtlig prøve af en varighed på 20 min. inkl. censur. Der
eksamineres i ulæst tekst, og der gives en forberedelsestid på 60 min. Der er intern
censur med graduering. Der prøves i oplæsning, oversættelse og sproglig analyse af et
enkelt tekststykke på ca. 1/4 side. Det kræves, at eksaminanden i det væsentlige
selvstændigt kan oversætte tekststykket meningsmæssigt korrekt. Med hensyn til den
sproglige analyse må eksaminanden uden at afsløre usikkerhed i det elementære kunne
besvare spørgsmål vedrørende syntaks, morfologi og semantik. Der prøves endvidere i
anvendelsen af det tekstkritiske apparat i den græske tekstudgave.
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:
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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.

BAT505 BIBELKUNDSKAB NT

 3 timer

BA

v/ lektor Morten Hørning Jensen, ph.d.
Faget består af to dele: (a) En indføring i alle NT's skrifter, deres tilblivelse, baggrund og
teologiske hovedformål. Herunder en læsning af hele NT på dansk. (b) En oversigt over
NT's tidshistoriske baggrund ud fra de tre overskrifter: politisk historie, hellenisme og
jødedom.
Litteratur:
Legarth, Peter V. Kompendium til nytestamentlig isagogik . Aarhus: Kolon, 2001.
Hjort, Birgitte Graakjær. De t Nye Testamentes omverden om politiske, religiøse og
filosofiske forhold på Det Nye Testaments tid. Aarhus: Aarhus University Press, 2003.
Desuden:
Kjær, Torben. Introduktion til Det nye Testamente. Kolon, 2015.
Wagner, Hartvig. Nytestamentlig tidshistorie. [Herning]: Wagner, 2001.
Danske Bibelselskab og John Strange. Bibelatlas. 3. udg. [Kbh.]: Det danske
Bibelselskab, 1998.
Tillige anbefales:
Evans, Craig. Dictionary of New Testament background: a compendium of
contemporary biblical scholarship. Leicester: Inter-Varsity, 2000.

BAT507 DIAKONI OG MENIGHEDSFORSTÅELSE

 2 timer

BA

v/ professor Kurt E Larsen
Diakoni er kirkens fysiske og praktiske tjeneste, ikke mindst over for mennesker i nød.
Der gives en introduktion til emnet - bibelsk, historisk og også rent praktisk i dagens
danske kirkeliv.
Menighedsforståelse handler om, at de forskellige måder, hvorpå man teoretisk tænker
om de kristne menigheders liv og virke, og de forskellige måder man i praksis har
indrettet disse på.
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I kurset gives en indføring i forskellige menighedsforståelser og diakoniforståelser i
nutidens danske kirkeliv. Der skal arbejdes med at kunne vurdere disse i lyset af Bibelen
og kirkens tradition. I kurset indgår også besøg i menigheder / diakonale institutioner, alt
sammen med henblik på refleksion over de studerendes egen kirkelige praksis.
Litteratur:
Uddrag af en række bøger vil være tilgængelige på Emf inden semesterstart.

BAT602-1 KIRKE OG MISSIONSHISTORIE I
3 timer
BA

v/ professor Kurt E Larsen
En gennemgang af hovedlinjer i kirke- og missionshistorien frem til ca. 1500.

Pensumlitteratur:
P. Ingesman og N. A. Pedersen: Kirkens historie, bind 1, Hans Reitzels forlag, København
2012.
M. S. Lausten: Danmarks Kirkehistorie, 3. udgave, København 2004, Gyldendals forlag.
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Lektionsplan F 2018
Rød = 2015-årgangen
Blå = 2017-årgangen
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

8.15 – 9.00
9.15 – 10.00

Salmer & Profeter
Sproglig
gennemgang
CV Aud. 2
BAT505
Bibelkundskab NT
MHJ Aud. 1

BAT702
Salmer & Profeter
CV Aud. 2

BAT701
NT eksegese III
KV Aud. 2

10.00-10.15

Morgensang på
TORVET

Morgensang på
TORVET

10.15 – 11.00

BAT703-1
Dogmatik I
ACH Aud. 2
BAT602-1 Kirke- og
missionshistorie I
KEL Aud. 1
BAT703-1
Dogmatik I
ACH Aud. 2
BAT602-1 Kirke- og
missionshistorie I
KEL Aud. 1
BAT509
Latin
SFJ Aud. 2
BAT509
Latin
SFJ Aud. 2
BAT502
NT Græsk I
SFJ Aud. 1
BAT502
NT Græsk I
SFJ Aud. 1

BAT701
NT eksegese III
KV Aud. 2
BAT505
Bibelkundskab NT
MHJ Aud. 1
BAT505
Bibelkundskab NT
MHJ Aud. 1

BAT702
Salmer & Profeter
CV Aud. 2
BAT507
Diakoni & Ekkl.
KEL Aud. 1
BAT702
Salmer & Profeter
CV Aud. 2
BAT507
Diakoni & Ekkl.
KEL Aud. 1

BAT701
NT eksegese III
KV Aud. 2
BAT602-1 Kirke- og
missionshistorie I
KEL Aud. 1
BAT703-1
Dogmatik I
ACH Aud. 2

BAT509
Latin
SFJ Aud. 2
BAT509
Latin
SFJ Aud. 2
BAT502
NT Græsk I
SFJ Aud. 1
BAT502
NT Græsk I
SFJ Aud. 1

Speakers Lounge
(12.05-12.50)

BAT502
NT Græsk I
SFJ Aud. 1
BAT502
NT Græsk I
SFJ Aud. 1
BAT509
Latin
SFJ Aud. 2
BAT509
Latin
SFJ Aud. 2

11.15 – 12.00

12.15 – 13.00
13.15 – 14.00
14.15 – 15.00
15.15 – 16.00
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Morgenandagt på
TORVET

TU
Undervisning tilrettelagt efter studieplanen
på Teologisk Uddannelse (TU)
SAMTALEGRUPPE I BIBELKUNDSKAB
(GAMMEL TESTAMENTE)
2 timer i 5-8 uger

TU

v/ lektor, Carsten Vang
Samtalegruppen skal ses som et supplement til den gammeltestamentlige del af faget
Bibelkundskab på Teologisk Uddannelse. Alt efter deltagernes ønsker vil vi tage
udvalgte temaer op fra lærebogen og fra GT selv, f.eks. spændingen mellem de store
fortællinger i GT (patriarkfortællingerne, Israel i Egypten, indvandringen i Kana'an,
kongedømmets indførelse) og den faktiske historie, det unikke ved den
gammeltestamentlige gudstro, monoteismen, pagten, dateringen af Danielsbogen, o.m.a.
Målet er dels at gennemgå grundlaget for de kritiske teorier, dels at pege på alternative
forståelser af GT, af Israels historie og af Israels tilblivelse. Da lærebogen uden videre
afviser den gammeltestamentlige fortælling som historisk troværdig, vil gennemgangen
lægge vægt på det kronologiske, historiske forløb. Afhængig af deltagernes ønsker kan
timerne forme sig som spørgetimer eller som egentlige gennemgange af Israels historie
og religion.
Litteratur:
James K. Hoffmeier. 2008. The Archaeology of the Bible. Oxford: Lion.
En indledning til Gammel Testamentes bøger: Richard S. Hess. 2016. The Old
Testament: A Historical, Critical, and Theological Introduction. Grand Rapids: Baker
Academic, 2016 [801 s.]
Som videnskabelig gennemgang af Israels historie anbefales: Iain W. Provan, V. Philips
Long & Tremper Longman. 2003. A Biblical History of Israel. Louisville: Westminster
John Knox [419 s.]
Artikler i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke årgang 36, hefte 3 (2009) om
patriarkfortællingerne, exodus, indvandringen, statsdannelsen og eksilet.
Til spørgsmålet om GTs troværdighed som historisk kilde: K. A. Kitchen. 2003. On the
Reliability of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans [672 s.].
Tidspunkt: Aftales ved aftaletimen på MF den 30. januar (ved semesterstarten).
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ØVRIGE ARRANGEMENTER/TORVETARRANGEMENTER
TEOLKURSUS
16.-19. januar 2018, under overskriften: Gudstjeneste med rødder og vinger. ”Rødderne”
er vores gudstjenestes baggrund i Ny Testamente og kirkehistorien. ”Vingerne” handler
om nutidens opbrud i gudstjenesteformer, og kurset sigter på at inspirere til større glæde
ved gudstjenesten.
Blandt de medvirkende er: Per Damgaard Pedersen, Peter V. Legarth, Peter Halldorf,
Flemming Baatz Kristensen, Thomas Bjerg Mikkelsen, Niels Nymann Eriksen, Søren
Ulrik Thomsen, Henrik Højlund, Kurt E. Larsen.
Studerende deltager gratis i foredrag og workshops.
Se det fulde program på MF’s hjemmeside.
Tilmelding via www.teologi.dk/tilmeld

GÆSTEFORELÆSNING VED CHRISTOPH SAUER
Mandag den 23. april 2018 kl. 10-15
Professor i religionsfrihed og kristendomsforfølgelse ved Freie Theologishe Hochschule
i Giessen vil holde en dobbeltforelæsning om kristendomsforfølgelser i verden i dag.
Efterfølgende vil der være en åben konsultation, hvor spørgsmål om religionsfrihed og
kristendomsforfølgelse sættes til debat. Der udsendes et særskilt program.

AFSKED MED ASGER CHR. HØJLUND
Efter 39 års trofast arbejde på MF går professor Asger Chr. Højlund på pension fra
sommeren 2018.
Afskeden markeres fredag d. 22. juni. Kl. 13.00 holder Asger en afskedsforelæsning, og
fra kl. 14-16 er der en offentlig reception, hvor bl.a. nuværende og tidligere studerende
har lejlighed til at få taget en god og hyggelig afsked.

EKSAMENSFEST
Fredag d. 22. juni afholdes der eksamensfest for 13-årgangen, med udlevering af
eksamensbeviser fra UNISA. Det foregår fra kl. 16.30 og er åbent for alle .
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SPONSORLØB 2018
Mandag den 27. august kl. 17.00-18.00
Gå ikke glip af den gode oplevelse det bliver at deltage i Sponsorløb 2018! Her løfter vi i
fælles flok på sjov og solidarisk vis den vigtige opgave at skaffe penge til stipendier til
vore BA-studerende. Tilmeld dig derfor gerne straks Sponsorløb 2018. Tilmeldingsfrist
er 1. august 2018 af hensyn til evt. ny bestilling af T-shirts.
Tilmeld dig her: http://teologi.dk/tilmeld/ Hvis du har en MF-T-shirt i forvejen, skal du
ikke udfylde felterne om at bestille en ny.
Alle – også personer uden tilknytning MF – er meget velkomne til at deltage, så invitér
lige en kammerat eller mor 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. Det er både
hyggeligt, sundt og festligt samt med indtjente beløb på over 400.000 kr. 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.
Umiddelbart efter sponsorløbet hygger vi os med Henning Maagaards grillmad,
sodavand og is på MF’s regning.
Læs mere om sponsorløb 2018 her: http://teologi.dk/om-mf/stot/sponsorloeb2018/
Kontakt undertegnede på 7656 1247 eller na@teologi.dk hvis du har spørgsmål.
Sammen gør vi en forskel!
Landssekretær Nils Andersen
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RETRÆTE PÅ SJØRUPGAARD DEN 28.8.-30.8.2018

for BA-2015-holdet på MF
At tage på retræte er at træde tilbage fra studier, opgaver og arbejde for
bevidst at søge ind i stilheden med sig selv og Gud.
Retræte 2018 er for 2015-holdet og en obligatorisk og vigtig del af teologiuddannelsen
på MF. Det er en lærerig erfaring på egen hånd at opleve en retræte og blive dus med at
møde Gud i stilheden.

Hvis du skulle være forhindret i at kunne deltage, skal dette meddeles til undertegnede
snarest muligt.
Sjørupgaard er et herligt konferencecenter bestående af en ombygget firelænget gård på
det stille og landlige Djursland. Her finder du hvile og ro til eftertanke og læsning,
stilhed for dig selv og kan deltage i fælles meditationer, tidebønner og
nadvergudstjeneste.
Den erfarne retræteleder og tidligere fakultetsleder på MF, Ingolf Henoch Pedersen, vil
lede 2018-retræten, og undertegnede medvirker hovedsageligt som praktisk ansvarlig.
Der bliver udfærdiget et særskilt program for Retræte 2018 i løbet af foråret.
2018-retræten begynder tirsdag den 28. august først på dagen og slutter torsdag den 30.
august sidst på dagen.
Glæd jer til nogle berigende dage! 
Landssekretær Nils Andersen
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SPEAKER’S LOUNGE
Der er Speaker’s Lounge (SL) hver onsdag kl. 12.10 – 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 det foregår i kaffestuen, og det som udgangspunkt er et meget uformelt arrangement,
vælger de fleste studerende og ansatte i huset at deltage. På den måde kommer det til at
fungere som et ugentligt samlingspunkt for hele MF og TORVET.

BIBLIOTEK
Biblioteket er fysisk indrettet med muligheder for at arbejde enkeltvis 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 Axis, bibliotekets database, 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 én måned efter
semesterstart, bliver man faktureret for 100 kr. pr. time.
Studerende er selv ansvarlig for at bytte, hvis man bliver forhindret.
Spørgsmål vedr. dette rettes til husinspektøren. (se s. 21)

LÆSEPLADS
Alle studerende på MF’s Bacheloruddannelse (MFB’ere) kan efter ansøgning få tildelt en
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 / 100 kr. pr. time. Ansøgninger fra teologi- og
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.

TEOLOGI-MAILADRESSE
Hvis du ønsker det, f.eks. i forbindelse med netindkøb m. studierabat, kan der oprettes email-konto, eksempelvis NN@teologi.dk. Mail-adressen vil være brugbar så længe man
er MF-BA-studerende, eller læser teologi på kandidatuddannelsen på Aarhus Universitet,
eller har læseplads på MF. Kontoen lukkes (efter varsel) når man har afsluttet studiet.
Hvis du ønsker dig en sådan adresse, henvend dig til support@teologi.dk.

STUDIEVEJLEDNING
Hvis du har problemer med at overskue studiet eller har spørgsmål i øvrigt til studiet, så
snak med studiekoordinatoren, som er studievejleder på BA-uddannelsen. (se s. 21). Hvis
du er studerende på universitetet, så tag kontakt med kontaktpersonen til universitetet:
Rasmus Jonstrup Hansen: e-mail: rasmusjh1@gmail.com, tlf.: 3138 1874.

STUDIEREJSELEGATER
MF´s stipendium kan søges af alle teologi- og religionsstuderende, 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 er ingen ansøgningsfrist, men
der skal dog ansøges på forhånd.
Ansøgningen indgives til lærerrådsformand Kurt E Larsen. (se s. 21)
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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, mentorordning og en
retræte. 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 kl. 10.00-10.10
Tirsdag: Morgensang på TORVET kl. 10.00-10.10
Onsdag: Bøn i kaffestuen i forbindelse med Speakers Lounge kl. 12.05
Torsdag: Morgenandagt på TORVET kl. 10.00-10.15
Fredag: Fællesbøn 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. 21).
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KONTAKTOPLYSNINGER
MENIGHEDSFAKULTETET

8616 6300 eller 7356 1240

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 MF’s hovednummer
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, akademisk
leder
254 Carsten Vang, lektor
255 Morten Hørning Jensen, lektor
256 Jeppe Bach Nikolajsen, lektor
257 Klaus Vibe, adjunktvikar
258 Peter Søes, kandidatstipendiat
259 Leif Andersen, lektor
Christian Iversen Vestergård, SRformand
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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
8675 1504

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

8621 5404
8742 0242
2685 9963
8819 6800
3250 8050
3677 6535
4263 5708

cv@teologi.dk
mh@teologi.dk
jb@teologi.dk
kv@teologi.dk
ps@teologi.dk
la@teologi.dk
chr-glad@hotmail.com

MF-KALENDEREN
JANUAR
16.-19.
30.

Teolkursus
Semesterforelæsning og Semesterindledning

APRIL
23.

Gæsteforelæsning v/ Christoph Sauer

JUNI
22.

Afsked med Asger Chr. Højlund og eksamensfest

AUGUST
27.
28.-30.

Semesterindledning og sponsorløb
Retræte på Sjørupgaard for BA 2015-holdet
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