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Flertallet af MF-teologer får job
som præster
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Menighedsfakultetets vision har fra starten været at
uddanne præster. Over halvdelen af de teologer, som
har modtaget en del af deres uddannelse på MF, arbejder da også nu som præster, heraf langt de fleste
som sognepræster.
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Undervisning

International mission

Nils Andersen
Landssekretær
På MF søger vi at holde overblik over, hvad vore
kandidater får af job, når de har forladt MF. Af de 317
kandidater på arbejdsmarkedet er ifølge vore oplysninger
148 sognepræster, 3 provster, 11 valgmenighedspræster
og 10 frimenighedspræster. 9 præster er gået på pension,
og 4 kandidater er døde. Os bekendt har 6 personer
dobbeltstillinger og tæller derfor dobbelt i statistikken.
Fx er den sidst ordinerede præst, Jakob From Søvndal,
både sogne- og valgmenighedspræst, som vi skrev i
Juninummeret af MF-bladet. Jeg har talt dem med i
begge de kategorier, de tilhører, selv om det kan give et
lidt misvisende billede, når det gælder antal personer.

Mangfoldige tjenester
Der er brug for dygtige teologer i en række vigtige opgaver. De MF-teologer, der ikke er præster bestrider for en

Andet

stor del andre ledende stillinger inden for kirke og mission.
37 teologer er således ansat i kirkelige organisationer,
hvor Indre Mission og Kristeligt Forbund for Studerende
(KFS) er de største aftagere. 10 er ansat på MF som
undervisere og forskere, mens 18 andre underviser
i andet kristeligt regi. 5 er præster i udlandet, og 9
arbejder med international mission fx i Israelsmissionen,
Promissio og Luthersk Missionsforening. Atter andre
virker som sognemedhjælpere eller har andre stillinger,
herunder selvstændigt erhvervsdrivende. De sidste er i
diagrammet ovenfor samlet i kategorien ’andet’ for at
bevare overskueligheden.

Bed for MFs kandidater
Fælles for disse mange MF-teologer er, at de med
hver deres nådegaver og muligheder er optaget af
evangeliets forkyndelse og Guds riges fremme i vores
kultur. Bed Gud velsigne deres gerning så den bærer
frugt for evigheden.
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