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Teologi og mission
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Leder

Bodil Skjøtt
Generalsekretær i Israelsmissionen

Det er to år siden, vi fejrede åbningen af TORVET og
starten på et nyt samarbejde mellem to missionsselskaber og en uddannelsesinstitution. Det var en stor dag,
fyldt med glæde og taknemlighed. Og med store ord
om, hvad et nyt samarbejde kunne føre til.
Her to år efter er rammerne fyldt godt ud. Navneskiltet
ved vejen har fået endnu en bjælke, for Kristeligt Handikapforening er kommet med, og Wycliffe Danmark er
på vej. Der er dage, hvor alle pladser i det åbne kontor
er optaget af studentermedarbejdere og andre praktikanter. Lokaler skal bookes i god tid, for der er mange
arrangementer i form af bestyrelses- og netværksmø-
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der, foredrag og seminarer – foruden den daglige undervisning.
Ikke alle ideer fra starten er blevet til noget. Dertil var
der for mange drømme, og nogle var for vidtløftige og
ville have taget pusten fra os. Men tankerne har skubbet
til os, og vi er alle i dag et andet sted, end vi var for to år
siden. Jeg kan se det på min kalender, og jeg kan se og
høre det på samtalerne i kaffestuen og i loungen.
I min kalender står der lige nu: Samtale med x om praktikplads i Jerusalem; evaluering af studietur til Israel,
undervisning om jødiske fester, mentorsamtale med tre
teologistuderende. Alt det stod der ikke for to år siden,
og det er bare min kalender. På bordet ligger udkast
til flyer for TORVETs højskoleprogram, i næste måned
rejser en MF-lærer til Etiopien for at undervise, og dette
forår er en teologistuderende ansat i Den Danske Kirke i
Jerusalem, alt sammen eksempler på ideer, der er blevet til virkelighed.
Kirke og mission har brug for praktikere, der arbejder
ud fra en velfunderet teori og teologi. Teologien må ikke
isoleres fra de handlinger og holdninger, den skal inspirere til. Derfor et TORVET et godt og nødvendigt samarbejde, der er værd af fejre – og fastholde.

Redaktion
(mfbladet@teologi.dk)
Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen
Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende)
Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard
Stud. theol. Henriette Engberg Jensen
Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen

Forsidebillede: Morten Hørning Jensen:
’Andagtspause på vej til Jeriko’
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TORVET
sender
studerende
til Israel
I januar deltog 28 MF-studerende i TORVETs israelstur, der var
en konkret frugt af samarbejdet mellem Israelsmissionen (DIM)
og Menighedsfakultetet (MF)
Morten Hørning Jensen
Lektor i Ny Testamente
Engang for ikke så længe siden var der en forhave foran MF. Nu lyser TORVET op og byder
velkommen. Hvad fik vi egentlig for den forhave? - Mere end vi havde regnet med!
OK. Jeg er endnu ikke helt landet efter at have
nydt én af de konkrete frugter, der kom ud af
TORVET: Den Israelstur i januar som DIM havde
indbudt MFs studerende til.

TORVET muliggjorde turen
Kunne vi ikke have lavet en sådan tur, selvom vi
ikke havde haft TORVET? Måske, men da vi alle
har mere end nok at lave, så er jeg sikker på, at
det højst var blevet ved tanken.
Men med TORVET som et dagligt mødested var
det muligt med kort tilløb at arrangere en tur
med afgang dagen efter sidste eksamen i januar.

Vi rører ved teologien
Noget af det, vi ville med turen, var at vise vore
studerende, hvordan Israel er som en art teolo-

gisk minilandskab. Så godt som alt, vi beskæftiger os med i det teologiske studium, kan ses
og røres i Israel: Bibelsk historie, kirkehistoriske
epoker, dogmatiske stridigheder – og mere til.
Ikke mindst et møde med kristne af helt andre
traditioner end vores, som DIMs mange samarbejdskontakter gav os.
Vi var dybt inde på Vestbredden for at tale med
palæstinensiske kristne. Vi fejrede sabbatsmåltid med en messiansk jøde. Vi mødte en jødisk
bosætter for ikke at tale om en samaritansk
næsten-ypperstepræst.

Styrket fællesskab
Og så lærte vi hinanden bedre at kende. Som
en sagde, så vil det tage flere års frokostpauser
at få så meget samtaletid, som en sådan intens
uge gav os.
Det var altså et godt bytte – det med forhaven
for TORVET. Tak til DIM for invitationen, og tak
til alle jer, der støtter MF og uddannelsen af næste generation af præster med hoved, hjerte og
hænder på rette sted.

Vi var dybt inde på
Vestbredden for at tale
med palæstinensiske
kristne. Vi fejrede
sabbatsmåltid med en
messiansk jøde. Vi
mødte en jødisk
bosætter for ikke at tale
om en samaritansk
næsten-ypperstepræst.

3

MF-bladet

02 2014

e
d
n
e
d
ø
l
G
Global
Grokraftr
Gnubbe
TORVET er et dynamisk og samspilsramt arbejde og sted
Af Jørn Henrik Olsen
fakultetsleder, ph.d.
Det er nu to år siden, at TORVET blev indviet. Bygningen
er etableret af Dansk Ethioper Mission (DEM), Israelsmissionen (DIM) og Menighedsfakultetet (MF) i fællesskab.
Men TORVET er ikke kun en bygning, et sted. Det er et
dynamisk, levende og udfordrende samarbejde. Sådan
ønskede vi det, og sådan er det langt på vej blevet.
De ydre rammer med kontorer og de åbne kontorpladser, et møderum, to store auditorier, et stort og et åbent
lounge- og hjerterum er en kæmpe gevinst.

Der sker en daglig
synliggørelse af
mission og tjeneste,
som er meget
markant – og stærkt
bevægende.
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Endnu vigtigere er dog det indre liv, hvor
noget afgørende sker: TORVET og det
daglige samarbejde, som Kristelig Handikapforening og Wycliffe Denmark også
efterfølgende er kommet med i, giver et
unikt samspil mellem teologi og mission.
Her møder og bevæger mange spændende
mennesker hinanden. Her udrustes Guds
kirke i dens sendelse med evangeliet –
både globalt og lokalt, og drømme og visioner realiseres. Det ser vi mange eksempler
på i hverdagslivet på TORVET og MF. Mødet med internationale gæster med ledelses- og kirkeerfaringer fra helt andre steder
på kloden er tit stærkt igangsættende. Min

oplevelse er, at glødende global grokraft gnubber os godt
og grundigt rundt. Derfor vil jeg løfte de 4 G’er frem. De
kan måske vise, hvordan vi er blevet samspilsramte på
den gode måde:

Gløderne pustes der til
Et hjerte kan ikke lånes ud, siger et afrikansk ordsprog.
Hjerter må fødes i direkte linje! Der er mange ting, der
kan sætte hjerter i brand. Kærligheden for eksempel. Når
den går os i blodet, kan der ske noget meget afgørende
og bevægende. Guds kærlige barmhjertighed er en forandrende og fødende magt i menneskers liv og tjeneste. I
centrum er selve evangeliet om Jesus Kristus som frelser
og Herre.
Kaldet til tro og tjeneste kan sammenlignes med gløder.
Vi kan måske se dem ligge og ulme. De anes måske kun.
Men der kan ske store ting, når der pustes til gløderne.
Ilden blusser op. En storbrand sættes i værk. Missionskaldet åbner sig – og det får en klar, målrettet retning og
virkning i verden.
Branden for evangeliets gang og udbredelse er vi ikke årsag til selv. Den må fødes. Den må bringes til live. Men
selv om vi ikke bærer rundt på den i os selv, så er det fantastisk at opleve, hvordan der i dagligdagen på TORVET
er mange, der puster til gløderne. MF’s teologiuddannelse
er en afgørende faktor her, men den farves jo også af møder med for eksempel international mission og gennem
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samtaler med missionsledere, som ofte er i stand til at
formidle et konkret kald.
De brændende hjerter for mission lader ikke mennesker
uberørte. På kryds og tværs i fællesskabet og i undervisningslokalerne, gennem de teologiske studier, ved
mødet med internationale gæster eller hjemlige kirkelige ansatte, gennem de studerendes engagementer og
praktikophold i samarbejdet med for eksempel DEM og
DIM. Der sker en daglig synliggørelse af mission og
tjeneste, som er meget markant – og
stærkt bevægende.

Globale kræfter og visioner
Ved min tiltrædelse på MF for få år
siden havde jeg en stærk ønskedrøm
om teologi og uddannelse i et større
globalt rum. Samarbejdet med flere
europæiske teologiske institutioner og
ikke mindst University of South Africa
(Unisa) i Pretoria er fyldt med et forplig-
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(fortsat ...)

Sammen med udsigten er det indsigten, fordybelsen,
de grundige studier, som skaber grobund for tro, liv og
tjeneste.

tende udbliks muligheder. Men det er i høj grad også den
drøm, vi allerede ser opfyldelsen af gennem TORVET.
Det ’gamle’ MF lignede ved sit ydre lidt af en fæstning
tilbagetrykket fra vejen med en forskansende rundmur
ved indgangen. Sådan oplevede man det måske ikke inden for murene, men det indtryk kunne besøgende få.
I dag er muren væk og erstattet af glasfacader. Nu kan
vi se ud, og forbipasserende kan se ind. Vi har fået en
torveplads med gennemsigtighed.

Bed ...
• Gud kalde arbejdere ud
til verdensmission
• for MFs økonomi
• om SU-godkendelse
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Mødet med international mission giver os en global
orientering. Det grundige teologiske arbejde som basis
i forskning, undervisning, foredrag, bogudgivelser, bibelundervisning og forkyndelse i kirker og menigheder
har fået en forpligtende horisont. Det udmønter sig på
mangfoldig vis: i hyppige besøg af kirkeledere og missionærer fra Afrika, Mellemøsten eller andre steder, den
daglige tilstedeværelse af engagerede medarbejdere i
missionsorganisationerne, de studerendes studieophold
og -praktik i samarbejdslande som fx Liberia, ansættelser af studerende i projektopgaver under andre himle,
studierejse til Israel og meget. Den slags udvider til stadighed horisonten hos alle her.

Vi forsøger at hjælpe hinanden med at fastholde grokraftens perspektiv gennem nært fællesskab, hvor vi også
deler liv og kampe med hinanden. Personlig indsigt og
fornyelse er ikke blot fernis, en overfladisk farvelæggelse. Den griber dybt ind og ned i vore livs hjerterum. Når
indsigt og udsigt møder hinanden, sker der store ting.
Her spiller forbønnen for og bønsfællesskabet mellem
medarbejderne ind som en stærk ressource for alt vort
virke.

Gnubber os rundt og ud
Mange mennesker har deres daglige gang på MF. I dag
er TORVET årsag til, at et meget større antal mennesker
og væsentligt flere arrangementer holder til i rammerne.
Langt flere får kendskab til det, vi arbejder med på stedet. MF har med nu 4 auditorier fået bedre udfoldelsesmuligheder med henblik på kurser, foredragsserier og de
daglige undervisningstilbud.
De studerende oplever, hvordan der bliver ’gnubbet’
og skubbet til dem i deres studier og emnevalg. Under
TORVETs paraply er der nu samlet flere kompetencer,
som langt flere kan få glæde af.
Organisationerne på TORVET har alle kommunikations- og informationsmedarbejdere, som regelmæssigt
mødes og inspirerer hinanden. De giver konkrete tilbagemeldinger på hinandens arbejde, og det giver et kvalitetsløft på formidlingen, blade, foldere m.m. De gnubber
rundt med hinanden, fordi de tør udfordre hinanden.

Grokraftens sted
På TORVET øver vi os i at blive bedre til at høre Guds
fantastiske historie med os almindelige mennesker, så
der kan ske en stadig fordybelse i Kristus-livet – og en
vækst i dét liv, hvor Helligånden forandrer, så vi lever
for andre. Guds ord må få magt over vores meninger og
tanker. Det vi ser og tager imod, det får liv og betydning.
Det vi derimod overser, det går ind i glemslens mørke.

TORVET var ikke kun en drømmefyldt idé eller en smart
tanke. Jeg oplever, at den teologiske forskning, den faglige formidling og uddannelsen på MF bliver gnubbet
godt og grundigt. Jeg er ikke i tvivl om, at det daglige liv
og virke på TORVET får meget stor betydning for kirke
og mission fremover. Glødende global grokraft gnubber
os godt og grundigt rundt – og ud!
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Menighedsfakultetet er gået sammen med 10 kirkelige organisationer om at lave en større
Menighedsfakultetet
erer. gået
med 10Undersøgelsen
kirkelige organisationer om at lave
undersøgelse af, hvad god forkyndelse
Målet er sammen
at fremme god forkyndelse.
indeholder to store spørgeskemaundersøgelser: en med spørgsmål til forkyndere og en med
en
større
undersøgelse
af,
hvad
god
forkyndelse
er.bidrage
Målet er at fremme god forspørgsmål til tilhørere. Du, som er over 18 år, og som enten er forkynder eller tilhører, kan
til undersøgelsen ved at svare på en række spørgsmål. Det vil vi opfordre dig til.
kyndelse. Undersøgelsen indeholder to store spørgeskemaundersøgelser: en med
Du kan læse mere om ‘Projekt god forkyndelse’ og finde de to spørgeskemaer på
hjemmesiden: www.godforkyndelse.dk
spørgsmål
til forkyndere og en med spørgsmål til tilhørere. Du, som er over 18
år, og som enten er forkynder eller tilhører, kan bidrage til undersøgelsen ved at
svare på en række spørgsmål. Det vil vi opfordre dig til.
Du kan læse mere om ‘Projekt god forkyndelse’ og finde de to spørgeskemaer på
hjemmesiden: www.godforkyndelse.dk

Foredragsrække om kristendom og samfundsengagement
Med afsæt i en temadag 28. oktober 2013 på Menighedsfakultetets, hvor vi ’opdaterede’
Luthers toregimentelære, vil vi i dialog med erfarne praktikere nu drøfte nogle spørgsmål,
som rejser sig, når kirken og mennesker med en kristen trosoverbevisning engagerer sig i
samfundet.
28. april Den lokale kirkes samfundsengagement
Kirken er sendt af Gud for at præsentere og repræsentere evangeliet offentligt. Denne aften
handler det om, hvordan lokale kirker kan gøre dette gennem det, som de er, siger og gør.
Frimenighedspræst, cand.theol. Ruben Dalsgaard og missionsteologisk forsker og
formidler, ph.d. cand.theol. Andreas Østerlund Nielsen
5. maj Kristentro i samfundsdebatten
Thomas Ploug er medlem af Etisk Råd og vil med afsæt i en række konkrete etiske debatter
præsentere sine forestillinger om religiøs/kristen argumentation i det offentlige rum.
Medlem af Etisk Råd, professor, ph.d. cand.mag. Thomas Ploug
12. maj Kristen politiker og vælger
En opdateret to-regimentelære giver et godt afsæt for at engagere sig i samfundet.
Hvordan kan vi bidrage aktivt i kraft af vores kristne identitet og integritet?
Kommunalpolitiker, tidligere medlem af folketinget, cand.scient.pol. Daniel Toft Jakobsen og
professor, dr.teol. Kurt Christensen
Tilmelding på mf@teologi.dk en uge før det enkelte foredrag.
Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis)
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TORVET giver
Simon retning
i teologistudiet

24-årige Simon Kryger er parallelt med sit teologiske studium på MF ansat som projektmedarbejder i Israelsmissionen (DIM). Med TORVET som base har Simon oplevet
samspillet imellem missionsarbejdet og teologien stærkere og mere frugtbart end før
TORVETs opståen.

Michael Kastrup Nielsen
Stud. theol.
Da TORVET rykkede ind på Menighedsfakultetet i 2012,
medførte det mærkbare og positive forandringer for
hele huset. Også for Simon: “Jeg oplever og erfarer, at
der er kommet mere liv på MF. Det missionsarbejde, der
bliver drevet af både DIM og DEM (Dansk Etiopier Mission) går rigtig godt i spænd med teologien her på stedet.
Den vision, som MF har, at teologien er til for kirkens
skyld, indebærer i mit perspektiv samtidig, at teologien
er til for missionens skyld. Dette tilvejebringer TORVET
med sin tilstedeværelse i høj grad.” Mission og teologi
komplementerer hinanden, og arbejdet for DIM har stor
betydning for Simons studium: “Det giver mig en retning for teologien. I min dagligdag oplever jeg, hvorle-
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des forskellige fag har en intellektuel indvirkning på mit
arbejde hos DIM. Samtidig sætter missionsarbejdet mit
studium i perspektiv, det bliver en arbejdsarena, hvor
både missionen og teologien bliver bragt i spil.” Ifølge
Simon får teologien altså et konkret udtryk i samspil
med DIM; både i det ugentlige kontorarbejde og - endnu
mere - i de fire ture til Israel, som Simon i løbet af sin
tid hos DIM har været på: “Min teologiske forståelse er
blevet dybere for hver rejse, jeg har været på. I den henseende har samarbejdet med forskellige kirker og teologiske ledere i Israel spillet en stor rolle, idet jeg derved
er blevet klar over, hvor nødvendigt det er at have en
fastlagt teologisk base. Således har missionsarbejdet
påvirket min teologiske refleksion i en progressiv og
positiv retning.” For Simon er missionsarbejdet altså et
helt centralt element i den kristne tro. Samspillet imel-
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Ifølge Simon
får teologien
altså et konkret
udtryk i samspil
med DIM; både
i det ugentlige
kontorarbejde og endnu mere - i de
fire ture til Israel,
som Simon i løbet
af sin tid hos DIM
har været på

lem det teologiske studium og arbejdet for DIM bidrager
til en større og dybere forståelse af, hvad mission betyder:
“I mit perspektiv indebærer mission, at Gud udlever sin
frelsesplan igennem mig. Selvom jeg er meget fokuseret
på mission for jøderne, tror jeg på, at Guds mission er global og altomfattende. Det er den samme Gud, som rører
og bevæger danskerne og jøderne, men missionsarbejdet

kommer til udtryk på forskellige måder. Dette betyder så
også, at jeg har fået et mere økumenisk perspektiv igennem mit arbejde hos DIM, som kommer konkret til udtryk
ved mit daglige møde med andre teologistuderende og
ansatte hos DEM. Det er TORVETs styrke; det relationelle
møde mennesker imellem, som er helt centralt for at
drive mission.”
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Med Bibelen som rejseguide
Israel – Påskerejse

13.4. - 21.4.
23.4. - 3.5.
25.5. - 2.6.
10.9. - 20.9.
14.9. - 24.9.
18.9. - 26.9.
22.9. - 1.10.
25.9. - 4.10.
27.9. - 8.10.
3.10. - 10.10.
10.10. - 19.10.
27.10. - 5.11.

Østtyrkiet i GT’s lys
Israel – klassisk rundrejse
Østtyrkiet i GT’s lys
Israel med Samaria
Rom og Assisi
Tyrkiet – i apostlenes fodspor
Grækenland – i Paulus’ fodspor
Israel og Jordan
Cypern – under kors og halvmåne
Israel under løvhyttefesten
Israel – klassisk rundrejse
Israel – cykeltur
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Tom WrighT

Nyt studiekredsmateriale på
dansk af den kendte engelske
teolog Nt Wright.
Serien består pt af
· Lukas for alle
· Jakob for alle
· timotheus-titus for alle

www.prorex.dk
tlf. 7456 3343

2.11. - 11.11.

Bestil katalog
på 7592 2022
eller læs mere på:

Dorthea
Nedergaard
Psykoterapi

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

Mob. 22 32 24 73

Begravelsesforretning
Begravelsesforretning
for Silkeborg
Silkeborg og
og omegn
omegn
Christian 8.s37Vej8600
41, Silkeborg
Vestergade
Silkeborg

8681 6411

www.dnbegravelse.dk

Lindholm Auto
Reparation af
alle bilmærker

Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen

Lægerne Axelsen & Fausholt
Vestre Strandalle 56
8240 Risskov
Tlf. 8617 7674

VI STIKKER
LIDT DYBERE
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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. 10 - 17, lø. 10-14
Vi støtter
Mission Afrika og
Menighedsfakultetet
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Kan vi regne med dig igen?
- vi har brug for en ekstra håndsrækning
3.490.000
Behov mar.-jun.

Walther Plauborg Hansen
Forretningsfører
MFs mange trofaste givere gør det muligt for os år efter år
at uddanne og udruste teologer til vigtige opgaver i kirke
og mission.

4.000.000

Nu har vi særligt brug for støtte. I perioden juli til februar var
gaveindtægterne godt 4,6 mio. kr. Stor tak til alle, som har
bidraget til dette. Beløbet er desværre mindre end sidste år
og 750.000 kr. under budgettet. Trods et mindre gavebudget end sidste regnskabsår er der behov for 3,5 mio. kr. i
gaver inden regnskabsårets udgang den 30. juni. Sidste år
modtog vi netop 3,5 mio. kr. i de tilsvarende måneder, men
kun i kraft af helt ekstraordinært mange ekstra gaver på i alt
1,1 mio. kr., heraf en anonym gave på 415.000 kr. Det var et
under, som vi håber at se gentaget.

3.000.000

3.500.000

Annonce MF.pdf
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2.450.000
Ordinære gaver
2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
Modtaget mar.-jun. 2013

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

QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse.

Behov mar.-jun. 2014

Indbetaling via netbank
Opret overførsel til
reg.nr. 3409
kontonr. 8177600.

15.25

Vækst og fornyelse i liv og parforhold
Gunhild Aaen Madsen
Par-, familie- og
Psykoterapeut - MPF

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

Konsultation:
Århus og Bramming

CMY

K

26/08/13

3.490.000
Behov mar.-jun.

2.500.000

Vi opfordrer derfor alle MFs venner til at virkeliggøre et
sådan under ved igen at give en ekstra gave, sådan som
mange af bladets læsere gjorde sidste forår. Hvis vi igen
løfter i flok, kan vi komme i mål.
Et hvert beløb modtages med tak, hvad enten det er 1000
kr., 500 kr. eller et helt andet beløb. MF er totalt afhængig
af jeres støtte og Guds velsignelse. Benyt en af mulighederne her ved siden af.

1.100.000
Ekstra gaver
"Dobbelt op"

www.barak.dk

Tlf: 4036 8459
gunhild@barak.dk

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

Helgolandsgade 4, 1653 København V
BEST WESTERN
Tel.: +45 33 31 69 06 - www.hebron.dk
- info@hebron.dk
BEST WESTERN
BEST WESTERN
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k a l e n der
Her kan du se en oversigt over kommende arrangementer. Velkommen til at deltage.
Foredragsrække: Kristendom og samfundsengagement
28. april Den lokale kirkes samfundsengagement v. cand.theol. Ruben Dalsgaard og ph.d. cand.theol. Andreas Østerlund Nielsen
5. maj Kristentro i samfundsdebatten v. professor ph.d. cand.mag. Thomas Ploug
12. maj Kristen politiker og vælger v. cand.scient.pol. Daniel Toft Jakobsen og professor, dr.teol. Kurt Christensen
Vi udvikler løbende nye arrangementer, se opdateret kalender på www.teologi.dk

4
jep p e bach ni ko l aj s e n ( r e d.)

Missional kirke - en introduktion
210 sider
199,95 kr.

»Traditionelt er mission ofte blevet forstået som det kristne Vestens forsøg på at
kristne den øvrige ikke-kristne verden. Nu er der imidlertid fremvokset en dybere
forståelse af, at mission er en del af kirkens væsen og må være en del af kirkens
liv i alle kulturer, på alle steder og til alle tider. Denne forståelse bliver behandlet i
en række indsigtsfulde kapitler i denne bog skrevet af fremragende teologer. Bogen
kan bidrage til at forny og inspirere enkeltmennesker og menigheder til mission i
vor tid. Den anbefales på det varmeste!«
Tormod Engelsviken, professor i missionsvidenskab, Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo



»Med et sprogligt udtryk lånt fra Martin Luther King Jr. vil jeg konkludere,
at Jeppe Bach Nikolajsens danske folkekirke både er et termometer, der aflæser tidens tegn, og en termostat, der
ændrer på samfundet. Og det er ikke
så ringe endda, for nu at sige det på
jysk. Læs den bog!«

»I den sidste halvdel af det tyvende århundrede er forståelsen af, at kristen mission
er en deltagelse i Guds mission, vokset frem både blandt ortodokse, protestantiske
og katolske kristne. Jeg håber, at denne bog kan blive startskuddet på en proces,
der kan føre til en bevidsthed om, hvad mission i Danmark indebærer. Det er afgørende, at lokale menigheder over hele Danmark reflekterer over dette. Denne bog er
vigtig i denne sammenhæng. Den fortjener at blive læst og drøftet!«
Jonas A. Jørgensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd


»Antologien fortjener at blive læst, og den synes velegnet til fælles læsning og
overvejelse i studiekredse på sogne- og provstiplan.«
Jørgen Christensen, formand for Stiftsudvalget for Mission, Roskilde Stift, og medlem af styringsgruppen for Folkekirkens Mission under det Mellemkirkelige Råd

Anna Marie Aagard,
tidl. docent ved Aarhus Universitet, i DTTK

Bogen indeholder bidrag af Steen Skovsgaard (forord), Jeppe Bach Nikolajsen, Michael W. Goheen, Mogens S. Mogensen, Karsten Nissen, Asger Chr. Højlund, Peri Rasolondraibe og Lasse
H. Iversen.
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Bestil MF-bladet
SMS ”MF-bladet” til 21521044.

