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Nej tak til selvglade idioter
- vi vil uddanne lærde og vise præster

Leif Andersen
Lektor i praktisk teologi

I Philip Roth’s sære roman Komplottet mod Amerika
stiller antisemitten Lindbergh op til præsidentvalg. Den
lærde rabbi Bengelsdorf erklærer – naivt, verdensfjernt
og overlegent – sin støtte til Lindberghs kandidatur,
hvortil onkel Monty bagefter vrisser:
’Den selvglade idiot ved alt – det er bare en skam, at
han ikke ved noget som helst andet’.
Den kristne kirke har brug for lærde præster. De skal så
vist ikke vide alt; men de skal virkelig vide en forfærdelig masse. Det er derfor, det tager så tosset mange år at
blive præst. Altså, bare sprogfagene …
Der har været mange forslag om at skære uddan-
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nelsen til, så de klassiske fag ikke skal fylde så meget.
Men der er mere end nogensinde brug for en klassisk,
akademisk præsteuddannelse, der bygger på sunde, videnskabelige værdier. Uden lærdom ingen lærde!
Men viden er ikke visdom. Som præst skal man arbejde med at tolke to slags tekster: Den ene slags er
bibeltekster, lærebøger osv. – dem med bogstaver på
papirer og på en skærm.
Den anden slags ’tekster’ er menneskers liv. Og de
er mindst ligeså vanskelige at tolke som hebraiske og
græske tekster. Det hjælper ikke en brik, at man som en
lærd teolog har læst tusindvis af bøger, hvis man ikke
kan læse menneskers liv.
Vi er på MF lidenskabeligt optaget af denne dobbelthed. Og det handler ikke bare om at putte flere praktiskteologiske fag ind. Det handler om, at lærere og studerende hele tiden lever med det ene øre vendt opad mod
Guds ord og det andet øre vendt mod denne jord (det er
dét, der får os til at gå rundt med hovedet på sned, som
om vi hældte vand ud af ørerne!).
Det skulle jo nødig siges om en MF-studerende, at
’Den selvglade idiot ved alt – det er bare en skam, at
han ikke ved noget som helst andet’.

Forsidebillede: Fotograf Lea Holtze
Foto s. 7: © iStock. by Getty Images
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MF-bachelor i praktik i Ethiopien
TORVET gav Hans-Christian ideen til at rejse til Afrika for at undervise
29. august satte Hans-Christian og
hustruen Astrid Vindum Pettersson
sig i flyet med kurs mod Tabor Evangelical College i Awassa i Ethiopien,
som er Mekane Yesus Kirkens skole,
der rummer gymnasium samt en
bachelor- og en diplomuddannelse.
Her skal Hans-Christian undervise i
Ledelse og i Vestlig Kirkehistorie og
Astrid i Engelsk.
Nils Andersen
Landssekretær
Hans-Christian blev bachelor fra Menighedsfakultetet i
2013 og er fortsat på kandidatuddannelsen på Aarhus
Universitet og tager nu et semester i praktik i udlandet, mens Astrid tager orlov fra Statskundskab. Egentlig
skulle det 26-årige ægtepar have været i Liberia, men
den dødbringende ebola-epidemi fik dem og Promissio
til at ændre planer.

TORVET giver udblik
Det er TORVETs sammenkobling af teologi og mission,
der får Hans-Christian og Astrid til at rejse til Afrika i
tre en halv måneder. Missionsorganisationernes blotte
tilstedeværelse på TORVET, samtaler med deres medarbejdere samt internationale besøg har givet HansChristian et naturligt udblik mod den globale verden.
Men eventyrlyst og ønsket om at lave noget sammen
som ægtepar i en anden kultur kombineret med muligheden for at løse en konkret opgave spiller også ind,
ligesom tre uger i Ethiopien i 2009 under deres fælles
LTC-ophold allerede havde givet smag for Afrika.

Fremtiden ligger åben
Hans-Christian og Astrid får ikke løn for deres undervisning, men regner med at klare sig med deres SU
samt støtte fra blandt andet private, Dansk Missionsråd,
Aarhus Universitet og MF. Tiden vil vise, om de får så
meget smag for missionærtilværelsen, at de rejser ud
igen efter afsluttet uddannelse. ’Ingen vender uforandret hjem fra Afrika’, som Hans-Christian siger. Han er
åben over for, hvad Gud leder dem til og nævner en
stilling i KFS som en mulighed på den korte bane og
præstetjeneste eller missionærgerning på den lange.

International praktik er sagen
Kristoffer Simonsen fra samme bachelorhold udnyttede
sammen med sin kone en tilsvarende praktikmulighed
i Jerusalem i foråret og var så begejstret for tiden i Israel, at han skrev en indtrængende opfordring til de
studerende på MF om at udnytte denne mulighed for
at opleve en anden kultur og få udvidet sin horisont.
Tiden vil vise, hvor mange der følger i Hans-Christians
og Kristoffers fodspor.

Bed for ...
• Astrid og
Hans-Christian!
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I spændingsfeltet mellem bibel
Giver det overhovedet mening at arbejde videnskabeligt med troen? Tænker vi på troen
selv, så ender vi da med at reducere den til
et rent psykologisk fænomen, hvis vi giver
os til at arbejde videnskabeligt med den. Og
tænker vi på det, som troen retter sig imod,
nemlig Gud, så går det da helt galt, hvis vi
tror, at vi kan komme anstigende med vores
videnskabelige tilgange og metoder. Som

om Gud er en, vi kan overskue, beskrive og
vurdere. Hvad har det med den levende Gud
at gøre? Kan man overhovedet beskæftige
sig med ham på anden måde end gennem
tro? Er det ikke lige præcis det, Jesus siger:
’Jeg priser dig, fader, himlens og jordens
Herre, fordi du har skjult dette for vise og
forstandige og åbenbaret det for umyndige.’

Asger Chr. Højlund
Professor i dogmatik
Der raser for tiden en voldsom debat i Norge omkring Menighedsfakultetet i Oslo. Om deres arbejde
på at være en førende videnskabelig institution har
medført, at der er blevet trange kår for en teologi
med basis i troen på Bibelen som Guds ord. Lad mig
understrege, at artiklen her ikke er et indlæg i den
debat. Men debatten illustrerer den udfordring, teologien i stigende grad er udsat for i Europa. Gamle
dages åbenhed for en trosmæssig tilgang til teologien har det sværere og sværere. Bevillinger fra myndighederne følger den videnskabelige produktion. Og
kravet til den er i stigende grad, at den kan godtgøres
over for den almene offentlighed. Derfor bliver det let
sådan, at den kristne tro beskrives som et kulturelt og
tankemæssigt fænomen blandt andre. Men er det en
tilgang, der egner sig for uddannelsen af kommende
præster? Er det ikke bedst at holde sig uden for kravet om videnskabelighed?

At søge om bag tingene
Vi vil på MF, trods disse vægtige spørgsmål, gerne
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fastholde, at uddannelsen af kommende præster og
andre teologer ikke bare er en praksis-uddannelse,
men en uddannelse, der også involverer en videnskabelig tilgang til stoffet. Ikke først og fremmest fordi det nu engang er kravet for at kunne bliver præst
i den danske folkekirke, men fordi vi tror, at der er
noget ved den videnskabelige tilgang, som er vigtigt
for teologer og kommende præster.
En videnskabelig tilgang betyder, at man tvinges
til at søge bag om tingene. Det gælder jurister, som
ikke bare undervises i love og paragraffer, men også
lærer at gå bag om dem til de principper, de er sat til
at varetage. Og det gælder naturfagsstuderende, som
ikke bare undervises i de teorier, der gælder i dag,
men trænes i at vurdere deres holdbarhed i forhold
til de fænomener, de beskriver. Man lærer ikke bare.
Man undersøger, reflekterer og diskuterer. Det er det,
der ligger i en kritisk tilgang.
Det er meget af det samme, vi vil med teologien. For det hører på mange måder sammen med
den kristne tros væsen. Også her handler det om at
holde den kristne tro, sådan som den til enhver tid
tager skikkelse, op imod det, som er dens kilde og
udgangspunkt.
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ltroskab og videnskabelighed

En videnskabelig tilgang
betyder, at man tvinges til
at søge bag om tingene.
Det gælder jurister, som
ikke bare undervises i love
og paragraffer, men også
lærer at gå bag om dem
til de principper, de er sat
..til at varetage.

5

MF-bladet

05 2014

I spændingsfeltet mellem bibeltroskab og videnskabelighed (fortsat)

Den måde, troen ytrer sig på, er anderledes i dag
end på apostlenes tid. Det er der ikke noget galt i.
Det er tværtimod meningen. I Jesu befaling om at
gå ud i al verden og gøre alle folkeslag til hans disciple ligger der også et kald til at gøre sig til et med
mennesker, der hvor de er - at blive jøde for jøder og
græker for grækere. For at tjene dem med evangeliet
og føre dem tilbage til den Gud, som de - og vi - er
kommet bort fra. Og her handler det om - netop i de
sammenhænge, vi befinder os i - ikke at følge vore
egne hoveder, men være hans disciple.
Men til det vil der hele tiden være brug for stadig
ny besindelse. Hvad er det, Bibelen siger? Hvad var
det, Jesus ville? Ikke at vi i dag skal kopiere de første
kristne. Vi befinder os i en ny tid med nye udfordringer og muligheder. Men netop derfor er der hele tiden
grund til at søge efter hjerteslaget i troen og i det, Jesus ville. Hvordan sikrer vi, at forbindelsen tilbage er
intakt og reel? Det er det, teologien er, eller bør være,
optaget af i alle sine fag.

Hjælp ’udefra’
Og her har teologien brug for masser af kundskab.
Kundskab som sætter os i forbindelse med kilden,
både sprogligt og historisk. En daglig omgang med
tingene kan gøre en blind for detaljerne. Det kan også
ske med den omgang, vi hver især har i vores kirkelige sammenhænge. Ikke at disse sammenhænge,
dvs. kirken som et konkret fællesskab, udgør et problem. Tværtimod er den en forudsætning for at være
kristen. For at være kristen har ikke kun noget med
viden at gøre, men med liv at gøre, noget man gør –
de første kristne blev betegnende nok kaldt for dem,
’der hørte til Vejen’. Men i kirken og dens fællesskaber er der også ting, man kan blive blind for. Og så er
det afgørende, at man kan hente hjælp ’udefra’, fra
noget andet end den forkyndelse eller den praksis,
man er flasket op med, nemlig Bibelens historie og
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ord i al deres fremmedhed og anderledeshed. Det er
her, en videnskabelig tilgang kan være til hjælp. Ikke
at den kan stå alene. Den er jo også farvet af bestemte opfattelser og yndlingsideer. Men brugt rigtigt
kan den være til stor hjælp.

Vi udfordres af andre
I det arbejde er der al grund til også at beskæftige sig
med andre end sine meningsfæller. Selv om trosforskelle ikke er ligegyldige, og der findes opfattelser af
kristendommen, som mere kalder på afvisning end
forståelse, er det vigtigt også at lade sig udfordre af
andres synspunkter. Både for at kende til dem, man
modsiger, så man har noget at sige til dem, og for at
nå til en endnu bedre forståelse af ’sit eget’. I det videnskabelige arbejde tvinges man til at være reel og
ærlig i sin gengivelse af andre – det skal kunne stå for
en kritisk granskning. Og det er vel i grunden ikke en
dårlig ballast at få som præst eller leder.

Både tro og videnskabelighed
Det er den slags ting, der ligger bag MF’s ønske om at
give en uddannelse, der er videnskabelig. Det videnskabelige kan ikke stå alene. Det ligger i det, jeg lige
skrev om den kristne tro som Vejen. I forhold til Gud
og kendskabet til ham kommer man ikke uden om
tro og det liv, der leves i tro. Men som et af de hjælpemidler, der kan hjælpe os til at sikre, at det virkelig
er troen og ikke vore egne yndlingsideer hører den
kritiske besindelse, som ordet videnskabelig rummer.
Om denne forståelse af teologiens videnskabelighed så kan accepteres af myndighederne, er en anden sag. Det har den kunnet før. Da var man klar over,
at når det kommer til de afgørende spørgsmål, hjælper ingen videnskab. Her opererer alle på en eller anden måde med tro eller personlige valg. Det var godt,
om den ydmyghed ikke gik helt af glemmebogen.
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Peter ’Skralder’ kom på TV
Flere af MFs studerende er ’skraldere’, hvilket betyder, at de finder
brugbare madvarer i supermarkedernes affaldscontainere i Aarhus.
Den 17. juni forvandlede Karen og Peter fra 2013-holdet dette skrald
til smørrebrød ved en kærlighedsfrokost på Menighedsfakultetet,
hvor alle frit kunne forsyne sig. Peter og Karen ønskede på denne
måde at modarbejde samfundets enorme madspild og at generere
en gave til MF, idet alle kunne give en skærv til gengæld.
Peter og Karen blev ved lejligheden interviewet af Aarhus Stiftstidende, ligesom Peter optrådte på TV2-Østjylland, find links på
MFs hjemmeside: http://teologi.dk/peter-og-karen-forvandlerskrald-til-smoerrebroed/

Kristendommen i kulturen

Filip Odgaard Bodilsen er den 1. september
ansat som ny studiekoordinator efter Per
Kolstrup, der er flyttet til Norge. Filip har
taget en bacheloruddannelse på MF, en
kandidatgrad i teologi på Aarhus Universitet og været
på studieophold på Fuller Theological Seminary i Californien. Filip skal administrere MFs bacheloruddannelse,
herunder kontakten til vore samarbejdspartnere i Wales
og Sydafrika. Filip er foreløbigt ansat for et år i en 50 %
stilling, der 1. november udvides til en 70 % stilling.

MF åbner dørene

for potentielle studerende 22.-23. oktober
Alle interesserede har d. 22.-23. oktober mulighed for
at følge undervisningen på MF, møde studerende og lærerne og få svar på spørgsmål for at blive afklaret i, om
teologiuddannelsen er noget for dem. Flere informationer fås hos studiekoordinator Filip Odgaard Bodilsen på
fb@teologi.dk eller 7356 1248. Tilmelding senest onsdag
d. 8. oktober på fb@teologi.dk.

Spotlights 2014
– ’En forsvarlig tro’ fredag d. 14. november kl. 19.00
Kl.19.00: Fællesforedrag: ’Kristendommen - en forsvarlig
tro’ v. professor Kurt Christensen
Kl. 20-21: Seminarer:
1. ’Findes Gud i den virkelige verden?’ v. stud.theol. Emil
Børty Nielsen og stud.theol. Jakob Laugesen
2. ’Hvorfor netop Jesus?’ v. professor Kurt Christensen
3. ’Hvorfor tro på en gammel bog?’ v. lektor Carsten Vang
Kl. 21-23: Café – hygge
Fri entré!

En
forsvarlig
tro

!

Bibelens fortællinger og billedverden har øvet konstant
indflydelse på dansk kultur de sidste århundreder. Men
hvordan er forholdet mellem kristendommen og kulturen
i dag? Tre dobbeltforedrag sætter fokus på kristendommens indflydelse på litteratur, billedkunst og musik.
Mandag den 3. nov. kl. 19.30-21.30: Kristendom og litteratur ved Erik Skyum-Nielsen, lektor ved Institut for
Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, forfatter og kritiker ved Dagbladet Information
Mandag den 10. nov. kl. 19.30-21.30: Kristendom og billedkunst ved Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d.,
Menighedsfakultetet, billedkunstner og kunstkritiker ved
Magasinet Kunst
Mandag den 17. nov. kl. 19.30-21.30: Kristendom og
musik ved Elisabeth Hartman Evald, stud.theol., Menighedsfakultetet
Tilmelding er nødvendig – mf@teologi.dk - en uge før det
enkelte foredrag.
Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis)

Ny studiekoordinator

?

Hvordan står den kristne kirke i nogle af verdens brændpunkter i dag? Hvilke retninger af kristne kirker, findes
der? Hvad er den historiske baggrund for tilstanden i
dag? Hvad kan vi i Danmark lære af disse kirker? Serien
om det globale kirkeliv fortsætter fra foråret:
Mandag d. 6. oktober kl. 19.30 – 21.30: Kristne i Israel/Palæstina v. generalsekretær i Israelsmissionen Bodil Skjøtt
Mandag d. 20.oktober kl. 19.30 – 21.30: Det stærke kirkeliv i Ukraine v. lektor, ph. d., Kurt E Larsen, MF
Tilmelding er nødvendig – mf@teologi.dk - en uge før
det enkelte foredrag. Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende
deltager gratis)

S
LIG POT
HT S

Det globale kirkeliv

Program
Fælles foredrag:
’Kristendommen
- en forsvarlig tro, der
kan forsvares’

Spotlights – en aften på
Menighedsfakultetet, hvor
teologi, kirke og unge mødes
i et spændende og aktuelt
skæringsfelt.

v. professor Kurt Christensen

Seminar 1:
’Findes Gud i den
virkelige verden?’
v. Stud.theol. Emil Børty
Nielsen og stud.theol.
Jakob Laugesen

Seminarer 2:
’Hvorfor netop
Jesus?’

Seminarer 3:
Hvorfor tro på en
gammel bog?
- om Bibelens
troværdighed
v. lektor Carsten Vang

v. professor Kurt Christensen

Fri entré
Tid: D. 14. november
klokken 19.00
Sted:
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N

Der vil
efterfølgende
være café
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’Mit bedste værktøj
er mine medstuderende’
Rasmus oplever sin tro udfordret i et akademisk teologistudium

Jesper Risbjerg Kristensen
Teologistuderende på 2013-årgangen
25-årige Rasmus Kristensen, der er bachelorstuderende
på MFs 2011-årgang, har bevaret både troen på Gud og
tilliden til Bibelen under sit studium, men han vedgår,
at man som teologistuderende oplever en vis spænding
mellem den akademiske og den åndelige verden.
En af udfordringerne er at holde gang i sit personlige
kristenliv: ’Når man har arbejdet meget med Bibelen og
troslivet i løbet af en dag, kan det være svært også at
have lysten til det, når man kommer hjem’ siger Rasmus og fastslår, at selvom man sidder med næsen i
Bibelen gennem sit studie, er det også nødvendigt, at
man plejer sin personlige tro. Her er det vigtigt også at
forholde sig til den ikke-videnskabelige side af troen:
’Når man er til gudstjeneste og hører en bibeltekst eller
en prædiken, kan det være svært at lægge de videnskabelige briller fra sig og bare lukke budskabet ind i sit
liv’ siger Rasmus og fortæller, at det for ham derfor er
vigtigt for det personlige åndsliv, at han kan stole på sin
præst, og lade ham tale direkte til hjertet og ikke kun
til hovedet.
For Rasmus kan teologistudiet også have opbyggelige sider, især fordi det akademiske arbejde kan afsløre nye nuancer og pointer i teksten, som han ikke
nødvendigvis møder i sin ugentlige kirkegang. ’Der kan
godt være noget, der taler til hjertet, for mig vil det ty-
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Og teologen må ifølge
Rasmus kunne arbejde med
videnskaben, for hvis Jesu
død og opstandelse
er historiske begivenheder,
må videnskaben kunne
forholde sig til dem.

pisk være i eksegese (teksttolkning), hvor der kan være
nogle ting, der falder på plads.’

Den akademiske udfordring
’Den største akademiske udfordring er, når vi møder
forskning, som ikke stemmer overens med klassisk kristendom.’ Her nytter det ifølge Rasmus ikke blot at lette
på hatten og gå videre: ’Så må vi tage den forskning
seriøst og ikke bare anklage den for at være dårlig forskning. Hvis man gør det, bliver man uvidenskabelig!’ Og
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videnskabeligheden er vigtig for at skabe en god præst:
’Du skal som præst bruge videnskaben mest muligt for
at underbygge de ting, du trækker ud af teksten, for det,
du siger, skal hænge sammen med resten af Bibelen og
med historien. I den forstand er videnskaben et værktøj
til at blive en dygtigere teolog og forkynder.’ Og teologen må ifølge Rasmus kunne arbejde med videnskaben, for hvis Jesu død og opstandelse er historiske begivenheder, må videnskaben kunne forholde sig til dem.

Når Rasmus møder udfordringer i studiet, understreger han forcen i at have nem adgang til MFs undervisere, der behandler de forskellige udfordringer på et højt
fagligt niveau. Men han fremhæver også muligheden
for at tale med sine medstuderende: ’Det bedste værktøj
er faktisk samtalen med mine medstuderende, for ofte
er der nogen af dem, der allerede har mødt de samme
problemstillinger og beskæftiget sig med dem. Så det
bedste værktøj, jeg har, er mine medstuderende!’

Rasmus Kristensen til Speakers Lounge
9
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Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen

en god
bog fra
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Lydighed eller lovsang
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Om islam og kristendom
Mange har en mening om islam. Færre har et kvalificeret grundlag at udtale sig på. Kurt
Christensen har begge dele.
Han går i denne bog bag om de mange fordomme og rygmarvsreaktioner, som ofte kendetegner den debat, som involverer islam. Han går til kilderne og skaber et langt mere
nuanceret billede af islam.
Men han gør mere end det. Han går også til kristendommens kilde – Bibelen – for at
skildre de markante forskelle, men også de mange ligheder, mellem de to store monoteistiske religioner.
Bogen er et resultat af mange års arbejde med emnet, og der er vigtig viden at hente for
enhver, der søger et dybere kendskab til relationen mellem kristendom og islam.



»Det er virkelig en ordentlig bog, Kurt Christensen har
skrevet, læse- og anbefalelsesværdig.«

Fås også som
e-bog til 199,95

er
400 sid
kr.
5
,9
9
9
2

Niels Henrik Arendt, DTTK

»En veludforsket gennemgang af forskelle og ligheder
mellem kristendom og islam [...] en fremragende bog.«
Anne-Katrine Buch, Udfordringen

Forlaget Kolon blev oprindeligt etableret af Menighedsfakultetet i Aarhus, men har siden 2006 været en del af Forlagsgruppen Lohse.
Kolon udgiver akademiske teologiske bøger, som er blevet godkendt ved en forlagsuafhængig fagfællevurdering.
Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@kolon.dk
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Her er der plads til
din annonce!

MF-bladet

05 2014

MFs Økonomi

Det blev et overskud!
Vi er på Menighedsfakultetet dybt taknemlige over, at det seneste regnskabsår
kunne afsluttes med et overskud. Vi takker
Gud og alle jer, som har båret med gennem forbøn og gaver. Midt i regnskabsåret
var der et fald i gaveindtægterne, og bestyrelsen måtte derfor skære i en række
udgiftsposter. Der var spænding til det sidste, men i kraft af jeres mange gavebidrag
hen over foråret, nåede vi helt i mål. Regnskabsresultatet blev således et overskud
på 55.639 kr., hvilket glæder os meget.
Tak for jeres trofaste støtte.

Walther Plauborg Hansen
Forretningsfører
tlf. 8616 6300
wph@teologi.dk

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2013 - 30. JUNI 2014
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

kr.
7.987.811
539.666
964.331
9.491.808

-6.089.323
-354.563
-124.297
-279.678
-138.782
-304.299
-1.083.750
-659.584
-168.313
-208.044
-9.410.633

Finansielle poster

-25.536

Årets resultat

55.639

Afdrag byggelån
Disponibelt resultat
Se hele regnskabet på
www.teologi.dk

-45.650
9.989

Sponsorløb
Den 1. september afholdt MF det årlige
sponsorløb for at indsamle penge til at støt-

Derfor støtter vi MF!
Der er langt fra Hillerød til Aarhus, men
MF-bladet er med til at fortælle om livet
på MF. I år besøgte jeg for første gang
fysisk MF til et foredrag om ’trosforsvar’.
Dette nye skud på stammen (apologetik) værdsætter jeg, og på TORVETs

Sådan kan du
støtte MF:

te MF’s bachelorstuderende, der ikke kan
få SU. 41 aktive deltagere løb, cyklede eller gik i én time med støtte fra over 800
sponsorer. Løbet indbragte 374.000 kr.
Det er fantastisk at mærke den store opbakning, og beløbet er et kæmpe bidrag til
denne budgetpost, som i dette regnskabsår er på godt 1 mio. kr. Tak til alle sponsorer
for jeres bidrag.

MF afhængig af din støtte
MF er fortsat afhængig af støtte fra mennesker, der deler vores vision om at tjene
kirken med veluddannede, engagerede
teologer. I indeværende regnskabsår ventes de offentlige tilskud i form af bl.a.
momskompensation at falde 200.000
kr., samtidig med at enkelte udgiftsposter
stiger. Vi beder derfor om jeres fortsatte
forbøn og støtte. Efterspørgslen på præster
og teologer er større end i mange år, og vi
gør vort bedste for at følge med behovet
ved at sende teologer ud til menigheder
og mission med den bedst tænkelige ballast af gedigen teologi, praktisk erfaring og
trosfrimodighed.

Højskole i 2013 fik jeg et lille indblik i
noget af det, der arbejdes med og forskes i på MF. Min hustru og jeg vil gerne
støtte forskning og undervisning, der
har kvalitet, og som er trosstyrkende for
de studerende. Når de studerende har
færdiggjort deres uddannelse og fået
embede eller anden stilling, bliver den
grundfæstede kristne tro bragt videre til
den menighed, de skal betjene og tjene
– og gerne i en folkekirkemenighed. Det
har vi oplevet! Derfor støtter vi MF!
Per Feldbech Rasmussen, Hillerød

Indbetaling via netbank

Giv en gave online:

Opret overførsel til:
reg.nr. 3409
kontonr. 8177600.

www.teologi.dk/dankort
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kalender
Her kan du se en oversigt over MF-arrangementer. Velkommen til at deltage.
OKTOBER
6. Dobbeltforedrag om det globale kirkeliv Kl.19.30 ’Israel’ ved Bodil Skjøtt
20. Dobbeltforedrag om det globale kirkeliv Kl.19.30 ’Ukraine’ ved Kurt E Larsen
23. Foredrags- og debataften kl.19.30 ’Vær smuk og vær trist’ ved Jørn Henrik Olsen
27.

Semesterforelæsning kl. 10.30-12.30: ’Christian Ethics in a Pluralist Society’ ved Vinoth
Ramachandra, IFES-sekretær for dialog & socialt engagement, Sri Lanka

NOVEMBER
3.

Foredragsserie kl.19.30: ’Kristendommen i kulturen’, Kristendom og litteratur, ved Erik SkyumNielsen

10. Foredragsserie: ’Kristendommen i kulturen’, Kristendom og billedkunst, ved Jørn Henrik Olsen
11. Dobbeltforedrag: Træthed, kedsomhed og langsomhed, Aarhus Universitet ved Jørn Henrik Olsen
14. Spotlights: kl. 19.00: ’En forsvarlig tro’,
17. Foredragsserie: ’Kristendommen i kulturen’, Kristendom og musik, ved Elisabeth Hartman Evald
18. Dobbeltforedrag: Træthed, kedsomhed og langsomhed, Aarhus Universitet, ved Jørn Henrik Olsen
25.
Dobbeltforedrag:
kedsomhed
og langsomhed,
Universitet, ved Jørn Henrik Olsen
Vi udvikler
løbende nyeTræthed,
arrangementer,
se opdateret
kalenderAarhus
på www.teologi.dk

d’IN
Genbrug Tilst

Tag menigheden med til
Israel, Tyrkiet, Grækenland,
Rom eller i Luthers Fodspor.

Dødsboer tømmes
Vi afhenter og sælger
gode brugte møbler,
ting og sager samt tøj.

Vi har over 60 års erfaring
som arrangør af kvalitetsrejser.

Anelystparken 21 • Tilst
Tlf. 8616 6930
Åbningstider:
Ma.- fr. 10 - 17, lø. 10-14

Kontakt os på 7592 2022

Vi støtter
Mission Afrika og
Menighedsfakultetet

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

