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Bibeltroskab i dag
Leder

Asger Chr. Højlund
Professor

jo bare et spejlbillede af os selv. Og hvor meget kan en
Gud, der bare er et spejlbillede af os selv, virkelig være
Gud for os?
I dag er situationen anderledes. Den historisk-kritiske
metode spiller ikke nær den samme rolle som dengang.
Vi har fået andre måder at læse Bibelen på, bl.a. som
en inspirerende fortælling.

Sådan hed den bog af Erling Utnem, som bestyrelsen
for det dengang nystartede arbejde ”til oprettelse og
drift af et menighedsfakultet i Danmark” i 1968 udgav
for at præsentere, hvad man ville.
Menighedsfakultetet er født i opgøret med en teologi,
der skiller troen fra Bibelen. Sådan oplevede man teologien tilbage i 60’erne og 70’erne, da den historiskkritiske metode var enerådende. Bibelen skulle læses
kritisk som enhver anden bog. De enkelte skrifter var
resultat af en lang proces, hvor lag blev føjet på lag.
Og de var ofte helt modstridende og temmelig langt fra
udgangspunktet.
Det er klart, at det ikke er let for et sådant kludetæppe at
være rettesnor og lys for ens tro. Men hvor skal man så
hente lyset? Bliver det så ikke uvægerligt i en selv eller
i det, der finder genklang i vor tid? Men så bliver Gud
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Det er glædeligt, at man har forstået, hvor gold og frugtesløs den historisk-kritiske læsning kunne være, og
at de enkelte bibelske skrifter har et budskab, som det
gælder om at lytte sig ind til.
Men det er ikke sikkert, at det gør kampen for bibeltroskab overflødig. For hvor stærk og vigtig litteratur end
kan være, så er det ”kun” litteratur. Jeg kan tage det til
mig eller lade være.
Vi har stadigvæk brug for en teologi, der fører os ind i en
forståelse af Bibelen som virkeligheden. Hvor det ikke
er os, der former Bibelen efter det, vi i forvejen tænker,
men hvor det er den, der former os. Med Jesus som
centrum. Det kræver mere end akademisk kunnen. Men
tænk, hvis akademisk kunnen også kunne bidrage til
det. Det er vores passion på MF.
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29 nye studerende begyndt
Studieåret er godt i gang. Knap har vi den 23. august holdt eksamensfest for 17
nyuddannede bachelorer fra 2009-holdet, før vi den 2. september bød et nyt stort
hold bachelorstuderende velkommen. De 29 nye studerende er engagerede og sætter fra dag et deres positiv præg på studiemiljøet på Menighedsfakultetet.
Nils Andersen
Landssekretær
Vi glæder os på Menighedsfakultetet i disse dage. Det
store antal studerende demonstrerer, at der er markant
efterspørgsel efter Menighedsfakultetets kirkeligt orienterede teologiuddannelse med dens fokus på at uddanne præster og kirkelige ledere.

Engagement fra dag et
Disse 29 nye studerende vælger vores teologiuddannelse, selv om de må undvære uddannelsesstøtte fra
staten og må nøjes med under halvdelen af, hvad de
havde fået, hvis de havde valgt universitetets teologiuddannelse. Det vidner om et bevidst valg. De nye
studerendes engagement afspejler sig også deri, at
næsten alle 29 var med på rustur til Aalborg weekenden før studieåret officielt startede. Men også ved,
at 20 af dem deltog aktivt som løbere eller cyklister i
det timelange sponsorløb den allerførste studiedag. Og
knap havde de fået pusten igen efter sponsorløbet, før
flere af dem fandt græskbøgerne frem og øvede de nye
græske bogstaver…

Ny attraktiv studieordning
Det nye hold bachelorstuderende er det første hold,
som får glæde af vores nye samarbejdsaftale med University of South Africa (UNISA). Dette sydafrikanske
universitet lægger stor vægt på, at teologien skal have
praktisk relevans. Ledelsen på universitetet har på alle
niveauer taget særdeles positivt imod Menighedsfakultetet og vores udspil til den konkrete studieordning. Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen mødte under sit besøg

i Pretoria i juli en stor velvilje og kom meget opmuntret
tilbage. Den nye aftale indebærer, at vore bachelorstuderende tager en 4 ½ år lang BA-uddannelse på Menighedsfakultetet, som ligner den nuværende, men hvoraf
det sidste år har en større tilknytning til UNISA blandt
andet med vejledning af bachelorprojekter. Efter 4 ½ års
studier og med beviset for æresbachelorgraden i hånden
kan de vælge, om de vil studere videre på en kandidatuddannelse i Danmark eller i Sydafrika – eller et andet
udenlandsk universitet.

Bed for ...

Perspektivet
Vi tror, at samarbejdet med Sydafrika vil gøre vores uddannelse og orientering mere international og styrke den
missionale bevidsthed. Men uanset, om de nye bachelorstuderende vælger en tjeneste i Danmark eller udlandet, vil der blive brug for den åndelige og faglige udrustning, som vi sætter alt ind på at bibringe dem under
deres bachelorstudier. Erfaringerne med vore første hold
bachelorer viser, at der er rift efter dem som ledere i det
kirkelige arbejde.

• Tak for 29 nye
studerende
• Bed om Guds ledelse
gennem studiet
• Bed om SU
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Hvem bør fremover
lede folkekirken?
Kurt E Larsen
Lektor

Regeringen har nedsat et ”Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”. Det lyder teknisk, men det handler kort fortalt om, at Danmark har en folkekirke, og denne kan
så styres på forskellige måder. Der er nogle få mærkværdigheder i folkekirkens styrelse på landsplan, og
udvalget skal komme med forbedringsforslag.

Den historiske baggrund
Den romersk-katolske kirke havde det kirkesyn, at
der ikke måtte stilles spørgsmålstegn ved selve kirkeinstitutionen og paven. Baptismen, der opstod på
Luthers tid, udgik fra det kirkesyn, at kirken skulle
bestå af de sandt troende, og at menighederne skulle
være uden forbindelse til staten. Luthers reformation
derimod udsprang ikke af et kirkesyn. For Luther begyndte det med hans genopdagelse af den bibelske
lære, at et menneske bliver frelst af nåde alene og
ved troen alene. Dette udgangspunkt fik store følger
for Luther: Præsten skulle ikke længere ses som en
mellemmand mellem Gud og mennesker, men som
en mand, der var kaldet til at prædike nådens evangelium. Kirkens ydre ordninger var for Luther kun
menneskelige størrelser, som man kunne have forskellig mening om. Evangeliet var det vigtigste.
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Med reformationen i 1536 bestemte kong Christian den 3., at kirken i Danmark skulle reformeres
og hvordan. Udfaldet af en borgerkrig betød, at vi fik
en kirke, der var tæt knyttet til kongen, og vi fik en
meget kongestyret luthersk kirke i Danmark fra 1536
og til 1849. Den styring var der luthersk set ikke noget
forkert i, blot evangeliet blev forkyndt sandt.
Med grundloven af 1849 fik vi både en folkekirke og fuld religionsfrihed. Det var grundlovgivernes
tanke, at den danske kirke skulle styres via sin egen
forfatning. Men en sådan fik man aldrig, og i stedet
har folketinget lavet love for begrænsede områder.
Folketinget har gradvist flyttet indflydelse fra kirkens
minister over til valgte menighedsråd (1904), provstiudvalg med ansvar for at udskrive den lokale kirkeskat (1922) og sidst stiftsråd (2009). Tilbage står
nogle fælles opgaver for hele folkekirken, som må løses på landsplan. Fx ny salmebog og ritualer, lov om
kirkers brug og prioritering af kirkens fælles udgifter.

Ministeren bestemmer
Folketinget lovgiver om alle ydre og indre forhold af
betydning for folkekirken, men når det gælder kirkens
inderste anliggender som salmebog og ritualer, træffes afgørelsen ved kongelig resolution efter indstilling
fra kirkeministeren. Så ministeren bestemmer. Dette
er en rest fra enevældens tid, fordi folkekirken ikke
har egne organer dertil.
Hvert medlem af folkekirken betaler i gennemsnit
kun 1330 kr. pr år. De 1100 kr. bruges lokalt til drift af
kirke, kirkegård og præstegård m.m. De 230 kr. bruges på nationalt niveau, til præsteløn m.m.. Ud over
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Personligt er jeg tiltalt af tanken om
et råd for indre anliggender og et
andet for økonomistyring – foruden
biskoppernes ”råd”.
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det, som vi medlemmer betaler, får folkekirken et tilskud fra staten, via finansloven, som udgør 10 % af
folkekirkens indtægter, som bl.a. går til biskoppernes
løn. Udfordringen ligger på det nationale niveau, for
kirkeministeren både styrer og prioriterer, hvad pengene skal bruges til: efteruddannelse? ny IT? et forskningscenter?
Men hvorfor skal en politisk valgt minister bestemme over dåbsritualet?

Mere indflydelse til kirken
Selv om tingene trods alt ofte har fungeret godt i praksis, mener jeg, at tiden er inde til at give kirkens valgte
organer mere indflydelse. Spørgsmålet er så blot, om
det er præster og biskopper, der skal styre kirken, eller
om det skal være et valgt folkekirkeråd på landsplan?
Hvad vil fremme evangeliets udbredelse bedst? Og
hvad med mindretallets plads i fremtiden?
Udvalget har foreløbigt præsenteret et debatoplæg, som kan læses på ministeriets hjemmeside,
www.km.dk. Det rummer nogle indledende lutherskteologiske betragtninger om kirkens væsen og opgave. Fx fremhæves det, at der er noget, der hedder det
almindelige præstedømme, og at det i dansk tradition
er sådan, at de frie folkekirkelige missionsbevægelser
og kirkelige foreninger udfører en stor del af de opgaver, der påhviler en kirke.

3 modeller
Selve forslaget rummer tre muligheder vedr. de indre
og inderste anliggender. Model 1 lægger op til den lille
ændring, at ministeren undervejs i processen er forpligtet på at høre biskopperne og andre instanser, før
han beslutter noget. Processen bliver gennemskuelig.
Model 2 og 3 har det til fælles, at de forudsætter, at
kirken får et valgt organ på landsplan, et folkekirkeråd,
med mulighed for selv at tage nye initiativer og krav
på at blive hørt. Dybest set er det stadig ministeren,
der bestemmer. Forskellen på model 2 og 3 er, at forslag 2 alene går på de ”inderste” anliggender, mens
forslag 3 lægger op til, at folkekirkerådet skal høres
omkring alt i folkekirkens liv på landsplan. Udvalget
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lægger altså ikke op til nogen revolution. Ministeren
har stadig den formelle kompetence, men i fremtiden
i samspil med et valgt organ. Jeg mener personligt
ikke, at model 1 er nogen reel forandring. Model 2 og
3 har den fordel, at det vil blive kirkens egne folk, der
beslutter, om tiden er inde til fx en ny salmebog. I
betragtning af samfundets stigende pluralisme mener
jeg, at det er rigtigt at tage små skridt i denne retning.

Folkekirkeråd
Udvalget har et forslag til sammensætning af et sådant eventuelt folkekirkeråd. Vi forestiller os et flertal
af lægfolk, primært valgt indirekte gennem menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd. Desuden nogle
præster, provster og biskopper samt repræsentanter
for henholdsvis de frie folkekirkelige organisationer og
folkekirkens personale. Der er mange åbne spørgsmål
endnu: Hvordan skal medlemmerne vælges? Hvilke
kirkelige organisationer skal være repræsenteret?
Hvordan sikres den teologiske bredde i kirken, som
– på godt og ondt – har kendetegnet folkekirken indtil nu? Skal biskopperne samles i et særligt råd, der
trækkes ind i læremæssige spørgsmål?
Det sidste leder over til spørgsmålet, om der skal
være et eller flere råd? Personligt er jeg tiltalt af tanken om et råd for indre anliggender og et andet for
økonomistyring – foruden biskoppernes ”råd”. Dette
giver måske ikke den mest ”sammenhængende” styringsform, men det er jo ikke nødvendigvis de samme
kompetencer, der er brug for i de to valgte organer.
Det kan være godt at sprede magten og arbejdsopgaverne. Med hele tre organer undgår man også den
fare, at folkekirken får en ”formand”, som medierne
henvender sig til for at få ”folkekirkens mening” i politiske spørgsmål.
Udvalget skal komme med et endeligt forslag i april
2014, og derefter afhænger det hele af folketingets
indstilling. Det bliver spændende. Ikke fordi jeg just
tror, at en ændret styring vil skabe en revolution i folkekirkens hverdag. Men hvis udviklingen går i rigtig
retning, er selv små skridt vigtige at tage.
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Bibeloversætter Årets Teolog 2013
Bibeloversætteren Iver Larsen er af Menighedsfakultetet udnævnt til ”Årets teolog 2013”. Prisen gives til et menneske, der har gjort en ekstraordinær indsats for at fremme bibeltro teologi og menighedsliv. Iver Larsen udtrykker
gennem sit livslange engagement i bibeloversættelser, at kristendom kan og skal oversættes og overrækkes til
nye generationer og nye steder. Iver Larsens arbejde ”er teologi, når det er bedst: Et redskabsfag, der åbner for
Guds visdom – øser af åbenbaringen og gør det tilgængeligt for almindelige mennesker.”, som MFs formand udtrykker det. Med udnævnelsen fulgte en check på 5000 kr.

Ny forsker i missionsteologi
Menighedsfakultetet har per 1. september ansat cand. theol., ph.d. Andreas Østerlund Nielsen i en 6-årig
postdoc stilling med henblik på
missional forskning. Andreas Østerlund Nielsen har gennem mange år
været optaget af kirke og mission, og han vil forske i,
hvordan man kan sammenkoble missional praksis med
en reflekteret missional teologi. Andreas har under sit
ph.d.-forløb siden 2007 haft kontor på MF og vil indgå
i det faglige samspil med øvrige lærere. Hans postdoc
projekt er finansieret ved eksterne midler.

Sponsorløb satte ny rekord

”Kirken og staten”temadag om to-regimentelæren
Mandag d. 28. oktober kl. 9.15-17.00
Hvordan forholder vi os som kirke til den globale og
hjemlige økonomiske ulighed, at Danmark har en lov
om fri abort, og at regeringen blander sig i kirkens indre
anliggender? Den almindelige kirkelige praksis med at
kristendom og politik bør holdes adskilt bliver udfordret
i disse år. Seks af Menighedsfakultetets forskere og lærere trækker to-regimentelæren frem og giver et bud
på, hvordan den kan hjælpe os at navigere i disse problemstillinger. Alle er velkomne! Se program på www.
teologi.dk

Tro og protest i lidelsen
3 dobbeltforedrag om det lidende menneskes problemer og Guds tavse reaktion
Mandagene den 4., 11. og 18. november kl. 19.30-21.30
Ved fakultetsleder, ph.d., Jørn Henrik Olsen, og lektor
Leif Andersen
Mennesker, som lider, har somme tider to problemer:
Det ene problem er selve lidelsen. Det andet problem
er de andres trøst. Trøsten er jo velment. Men den kan
også gøre alting værre. Og allerværst er – for nogle –
Guds tavshed. Hvor var han henne? Sov han?
Se program på www.teologi.dk

Sponsorløbet den 2. september til fordel for studerende
uden SU satte ny rekord. 38 aktive løbere eller cyklister skaffede med deres sponsoraftaler 372.000 kr. til
stipendiepuljen, hvilket er ny rekord både for beløbsstørrelse og antal aktive deltagere. Beløbet er et kærkomment bidrag til Menighedsfakultetets udgifter til
SU-erstatning til vore bachelorstuderende, som i dette
studieår kommer til at koste os op mod 1.2 mio. kr.

Temadag om
skilsmisse og gengiftning
Fredag d. 15. november 2013 kl. 10-16.30
Forelæsning v. David Instone-Brewer, Cambridge: “Divorce and Remarriage in the Church. Biblical solutions
for pastoral realities”. Eksegetisk-bibelteologisk kommentar v. Peter V. Legarth
Praktisk-teologiske kommentarer v. Jan Holm Mortensen, og Poul Ivan Madsen
Program kan ses på www.teologi.dk. Alle er velkomne!
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Teenarbejderen
Thomas
tog en tørn

Studieåret er i gang, og de studerende har igen indfundet
sig på deres læsepladser og i undervisningslokalerne. Men
hvad bruger de studerende egentlig tiden på i deres to måneder lange sommerferie?
Mange har været flittige med forkyndelse, undervisning og
ledelse i det kirkelige arbejde. Thomas Nedergaard har fx
været engageret i teenagearbejdet i Indre Missions Unge.
Her fortæller han, hvad det giver ham i hans teologiske
dannelse.
8
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Michael Kastrup
BA i teologi
”Ligesom mange af mine medstuderende, har jeg
været engageret i sommerens aktiviteter i det kirkelige landskab, blandt andet på Hjallerup Bibelcamping, hvor jeg i de sidste fire år har været ansvarlig
for teenafdelingen.
Jeg oplever, at teenagere er meget inspirerende i
deres måde at tro på. De er meget opsøgende over
for os ledere. Det kommer med både bibelske og åndelig spørgsmål, men søger også sjælesorg. Det er
meget opmuntrende og lærerigt, idet jeg får lov til at
afprøve min teologi i praksis.
I de fire år, jeg har været ansvarlig, er jeg altid vendt
hjem med fornyet energi og motivation til mit studie,
fordi jeg erfarer, at megen af min tillærte viden har
båret frugt, men også fordi jeg nu har noget erfaring,
som jeg kan tage med mig ind i undervisningen på
MF, fx fra det sjælesørgeriske rum.

At ro med to årer
MF har hjulpet mig til større teologisk erkendelse
og har introduceret mig til en masse teologiske problemfelter. Men når jeg står over for en teenager, må
jeg er erkende, at de langt fra altid finder diskussio-

Jeg må ud og opleve, at nogle af de teologiske tematikker,
jeg oplevede knap så interessante, netop er hvad,
mennesker kæmper og slås med.

nerne om Markusevangeliets datering og oprindelse
relevant for dem. De ønsker at følge Jesus og lære
ham at kende. Og netop den erfaring har lært mig, at
der er en stor værdi i at komme ud fra det teologiske
indeklima på MF; at få jord under neglene. Jeg må
ud og opleve, at nogle af de teologiske tematikker,
jeg oplevede knap så interessante, netop er hvad,
mennesker kæmper og slås med.
Hvis ikke min teologiske uddannelse var blevet suppleret med den praktiske erfaring, ville jeg mangle en
vigtig dimension og opleve mig som en roer i en båd
med kun én åre!

Dannelse og uddannelse
At blive teolog handler om at færdes i to felter: Det
uddannelsesmæssige og det dannelsesmæssige.
Uddannelsen får jeg på MF, hvor jeg bliver udrustet
med teologiske kompetencer. Der aflejrer sig sikkert
også hen ad vejen noget dannelse, men den praktiske tjeneste har fungeret som katalysator for min
teologiske dannelse! Jeg er blevet tvunget til at formidle svære teologiske problemstillinger let forståeligt, og ikke mindst at skulle stå til regnskab for den
teologi, jeg formidler. For teenagere gennemskuer
let, om det, der bliver sagt, hænger sammen.
De fire år som teenleder har lært mig noget fundamentalt i min uddannelse som teolog og forkynder.
Min helt primære opgave er at pege på Kristus, så
mennesker kommer til en bedre forståelse af ham.”
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Lægerne Axelsen & Fausholt

Dorthea
Nedergaard

Vestre Strandalle 56
8240 Risskov
Tlf. 8617 7674

Psykoterapi

& supervision
af ledere

VI STIKKER
LIDT DYBERE

mail@lonedalsgaard.dk
www.lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

KirKe for folKet

Læs Jørgen Jørgensens bog om
at være kirke i det 21. århundrede.
Bliv inspireret til at finde nye muligheder for at fylde folkets kirke
med mennesker.
En bog til eftertanke og debat.
190 sider · 149,95 kr
ISBN
9788770680523

www.prorex.dk
tlf. 7456 3343

Reparation af alle bilmærker
Thistedvej 121
Lindholm
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen
Auto
Tlf. 98 17 04 00

8681 6411

www.dnbegravelse.dk

Rejser med indhold
Israel - efterårsrejse
25. okt.-3. nov.
Temperaturen er dejlig på denne tid af året. Vi ser Betlehem, Naza ret og Jerusalem, bader i Det Døde Hav og sejler på Genesaret Sø.
Marokko - rejsen til et eventyr
2.-9. november
Oplev stemningen fra 1001 nats eventyr, bl.a. markeder,
paladser og besøg hos berberfamilie.
Eilat og Petra - bibel- og badeferie
20.-27. februar 2014
Sol, strand og snorkling i Det røde hav. Klippebyen Petra.
Bibeltimer hver formiddag.
Kilimanjaro - toppen af Afrika
13.-23. marts 2014
Fantastisk vandretur på 70 km: Fra tropisk afrikansk
regnskov til polarklima 5.895 m.o.h.
Israel - påskerejse
13.-21. april 2014
Oplev Israel i påsken, hvor vi følger Jesu sidste uge
på en helt unik og nærværende måde.

7592 2022
fxr@felixrejser.dk

Bygherrerådgivning i forbindelse med TORVET – kontorfællesskab imellem
Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen

”En god idé
fortjener en
god plan!”

Begravelsesforretning
for Silkeborg og omegn
Vestergade 37 8600 Silkeborg

d’IN
Genbrug Tilst
Dødsboer tømmes
Vi afhenter og sælger
gode brugte møbler,
ting og sager samt tøj.
Anelystparken 21 • Tilst
Tlf. 8616 6930
Åbningstider:
Ma.- fr. 11 - 17, lø. 11-15
Vi støtter
Mission Afrika og
Menighedsfakultetet

Den gode proces er vigtig for et godt resultat – som det f.eks. er
opnået i forbindelse med byggeriet af Baunekirken ved Herning,
TORVET i Århus og etablering af solceller på Menighedsfakultetet.
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Økonomi

Glædeligt overskud
Walther Plauborg Hansen
Forretningsfører

Regnskab 2012-2013
Her kommer resultatet af det regnskabsår, som sluttede 30. juni 2013.

Vi er på Menighedsfakultetet målløse og dybt taknemlige over den gaveregn, som vi modtog i maj og juni, hvor gavebehovet var 830.000 kr.
større end året før. Det virkede i foråret ret urealistisk at indhente dette
efterslæb, men hundredevis sprang til med et ekstra gavebeløb. En stor
motivationsfaktor var en anonym givers løfte om fordobling af gavestigningen. Dette udløste maksimumbeløbet på 415.000 kr., som sammen
med de mange øvrige gavebidrag resulterede i en gavestigning på hele
1.056.000 kr.!
Regnskabsresultatet blev således et overskud på 236.021 kr. Det er
vi meget taknemlige for. Siden år 2000 har der været flest år med
underskud, så årets resultat er et tiltrængt bidrag til konsolidering af
MF’s økonomi.
Så vi siger tusinde tak for de mange og trofaste gavebidrag til MF –
også det seneste regnskabsår. Det er med meget stor taknemlighed, vi
ser tilbage på et år, som bød på flere store udfordringer, som alle endte
med et godt resultat.

Sponsorløb satte ny rekord
Det er fantastisk at mærke den kolossale opbakning, og beløbet er et
flot bidrag til denne budgetpost, som i dette regnskabsår er på knapt 1,2
mio. kr. Tak til alle sponsorer for jeres bidrag. Se mere side 7.
QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse.

Indbetaling via netbank
Opret overførsel til
reg.nr. 9570
kontonr. 8177600.

Giv en gave online:
www.teologi.dk/dankort

RESULTAT
1. JULI 2012
30. JUNI 2013

BUDGET
2013/14

kr.
8.856.392
232.176
780.045
9.868.613

kr.
8.495.000
499.000
967.000
9.961.000

-6.203.876
-378.953
-257.649
-268.428
-147.838
-361.747
-900.500
-816.643
-83.143
-202.951
-9.621.728

-6.150.000
-489.000
-220.000
-287.000
-150.000
-400.000
-1.175.000
-644.000
-175.000
-209.000
-9.899.000

Finansielle poster

-10.864

-20.000

Årets resultat

236.021

42.000

Afdrag byggelån
Disponibelt resultat

-33.000
203.021

-42.000
0

Indtægter:
Gaver (inkl. arv)
Offentlige tilskud
Øvrige indtægter

Udgifter:
Personaleomkostninger
Information og fundraising
Konferencer, rejser og møder
Kontorholdomkostninger
Bibliotek
Undervisning (excl. løn)
Stipendier (SU-erstatning)
Lokaleomkostninger
Andre driftsomkostninger
Afskrivninger

Se hele regnskabet på www.teologi.dk

Værelser og mødelokaler
enjoy Copenhagen – lige i centrum
at it’s best
et!godt og centralt sted at bo og mødes.
BEST WESTERN

Best Western Hotel Hebron
Helgolandsgade 4, 1653 København V
tel.: +45 33 31 69 06
www.hebron.dk • info@hebron.dk

Stay at Best Western Hotel Hebron

Værelser og mødelokaler
Værelser
ogi centrum
mødelokaler
– lige
enjoy Copenhagen
Værelser og mødelokaler

Helgolandsgade 4, 1653 København V
BEST WESTERN
Tel.: +45 33 31 69 06 - www.hebron.dk
- info@hebron.dk
BEST WESTERN
BEST WESTERN

– lige i centrum
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ID-nr. 42.484

arrangementskalender
Her kan du se en oversigt over kommende arrangementer.
Velkommen til at deltage.

Oktober
3.

Fyraftensmøde: Oktober 43 – om jødeflugten til Sverige

7.

Islam – kristendom foredrag

28.

Kirken og staten. Temadag om to-regimentelæren

November
4.

Foredrag: Tro og protest i lidelsen

11.

Foredrag: Tro og protest i lidelsen

15.

Temadag om skilsmisse og gengiftning

18.

Foredrag: Tro og protest i lidelsen

22.

Spotlights om abort

Hver uge artikler, prædikener,
intervews, undervisning,
nyheder, reportager.

januar 2014
21.1.-24.1.2014 Januarkursus på Dansk Bibel-Institut
Annonce MF.pdf
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Vækst og fornyelse i liv og parforhold
Gunhild Aaen Madsen
Par-, familie- og
Psykoterapeut - MPF

kun
99,-

Kontakt
Lisbeth Nørgaard
på lng@imh.dk
og oplys navn og
og
adresse, telefon
e-mail!

ge

Du kan også rin
82 27 13 35

Konsultation:
Århus og Bramming
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Prøv

www.barak.dk

Tlf: 4036 8459
gunhild@barak.dk

Bestil MF-bladet
SMS ”MF-bladet” til 21521044.

Tilbuddet gælder ikke husstande, der inden for de seneste 12 måneder har opsagt et abonnement.
Abonnementet fortsætter til normal pris efter tilbuddets udløb og kan til enhver tid opsiges.

