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Sjælesorgen efterspørges overalt
som vil tilbyde personlige omsorg og vejledning, som også indebærer forkyndelse af
Guds ord. Der er stort behov for sjælesorg
både i menighed, på sygehus, i Korshær og
arrest. Men også i de kirkelige organisationer samt i folks privatliv møder jeg behovet
for personlig omsorg og forkyndelse.
Leif Kristiansen
Sogne- og arresthuspræst
Silkeborg

Sjælesorgens betydning kan næsten ikke
overbetones! Jeg oplever, at sjælesorg i dag
i mange sammenhænge, er næsten mere
efterspurgt og nødvendig end forkyndelse.
For der ledes i mange sammenhænge efter
præster, forkyndere og åndelige vejledere,
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Hvorfor er der i dag så stort behov for sjælesorg? Ja, det er der sikkert mange grunde
til. Men det har vel at gøre med hele den
opsplitning, vi oplever i vort samfund. Kloge
folk kan fortælle os, at vi oplever hverdagen
meget mere splittet, end man gjorde for et
par generationer siden. Og denne udvikling
mod mindre sammenhæng har fortsat gennem de seneste årtier. Tænk bare på, at
mens du læser denne leder, så er du måske
blevet afbrudt et par gange af en indkom-
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men SMS eller lyden fra din mail-boks, der
fortæller, at der er ankommet endnu en
mail, og radioen eller TV’et kører i et hjørne
af stuen, og du har lige opfanget endnu en
nyhed fra virkeligheden udenfor. Sådan er
vi hele tiden på og følger med i udviklingen
i den store verden. Men dermed bliver der
mindre overskud og opmærksomhed til
rådighed for at klare vores egen hverdag
og de nærmeste relationer. Derfor har vi
sværere ved at finde os til rette i meningsfyldte hverdagssammenhænge med både
de nærmeste og vor himmelske far!! Derfor
har vi behov for dygtige sjælesørgere, der
kan hjælpe os til at finde mening og sammenhæng med både hverdagsliv og trosliv.

Redaktion
(mfbladet@teologi.dk)
Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen
Stud. theol. Cæcilie Hoffmann
Stud. theol. Jesper Risbjerg Kristensen
Journaliststuderende Simon Thidemann
Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende)
Forsideillustrationen med Søren Brun
og Nuser er hentet på internettet, og der
er søgt om rettigheder hos Peanuts.com
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Ny sjælesorgsbog af Leif Andersen
’Kroppen og ånden. Sjælesorgens basis’ er titlen på første bind af nyt
sjælesorgsværk af lektor og rejsepræst Leif Andersen, som udkom 6.
november. Bogen inspirerer og klæder læseren på til at bevæge sig ind
i sjælesorgens rum.

Nils Andersen
Landssekretær
At drive sjælesorg er en vanskelig kunst, men nu er der
hjælp at hente fra en erfaren mand for hvem lidelse,
anfægtelse og troskampe ikke er fremmedord. Leif Andersen er kendt ikke blot i Danmark, men Skandinavien
og store dele af Europa for sin legendariske bog om
lidelsens problem: ’Gud, hvorfor sover du?’. Ligeledes
vil mange, især teologer og forkyndere, kende hans tobindsværk om forkyndelse: ’Teksten og tiden’ fra 2006,
som har fået anmelderros fra et bredt spektrum af danske teologer.

Erfaringsbaseret og livsnær
Og nu er Leif Andersen så på banen igen, og denne
gang handler det om den medmenneskelige samtale
med mennesker for hvem, livet er tungt. Leif Andersen
har gennem især de sidste 8 år forsket intenst i sjælesorgens vigtige univers og videregiver nu sin indsigt og
erfaring til en bredere kreds. De to bind har akademisk
niveau og potentiale til at blive lærebøger i sjælesorg
på højere læreanstalter. Men de er samtidig skrevet så
virkelighedsnært og erfaringsbaseret, at vi, der ikke er
akademisk uddannede, kan læse med og blive klogere
på både os selv, livet, medmennesket, Gud og den vanskelige sjælesorgssamtale. Bogen beskæftiger sig med
klassiske sjælesorgsspørgsmål, men også med de me-

get anderledes vilkår og muligheder, som sjælesorgen
har i dag.

Anbefalet til sjælesørgere
og psykologer
’Bogen er direkte spændende og sprællevende med
overraskende sprog, billedillustrationer og skæve vinkler. Bedst af alt: Her finder man både bæredygtig teologi
og sund psykologi gennemtænkt og anvendt som basis
for sjælesorgen i dyb respekt or det enkelte menneske.
Den anbefales til alle kirkens sjælesørgere og til psykologer og andre behandlere, der gerne vil lære noget om
at møde mennesker, for hvem den skjulte eller åbenbare
Gud er en udfordring’.
Fra boganmeldelse af Jørgen Due Madsen, overlæge
og speciallæge i psykiatri

Forskning med relevans for kirken
Bogen er et glimrende eksempel på, at MFs lærere i
deres forskning ikke blot sidder og boger den i hvert
sit støvede elfenbenstårn, men arbejder med stof af
allerstørste betydning for kirken med relevans for enkeltmennesker i den virkelighed, vi alle befinder os, og
hvor vi til tider kan bakse med så store byrder, at vi har
desperat brug for kvalificeret hjælp. Bogen er således
en både brugbar og kærkommen gave til kirken og en
oplagt julegaveidé.
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Leif Andersen
lektor og rejsepræst
’’Sigrid er død.’
Dialogen stoppede. Det dæmpede lys i hulen blev
med ét sviende skarpt. Jeg gispede. Gispede og stønnede. Mit bryst gav sig i alle hæftninger, ribbenene strammede om hjerte og lunger.
’Nej’, sagde jeg.
Nonnen sagde ikke mere. Hun satte sig på hulens
gulv med et par antydende fagter om, at jeg ikke skulle
tage mig af hende, men hun ville heller ikke forlade en
sørgende. Måske er dét det fineste, en fremmed nogensinde har gjort for mig.
Hun sad der og lyttede til mine hylende vejrtrækninger, til de rumlende lyde, der kom når maven snørede
sig sammen, som under opkastning, til gråden, da den
efter et stykke tid kunne komme til for kroppens krampagtige reflekser, der pumpede luft og følelser ind og ud
af mig, rundt i mig. Og på den måde var det, som om
lydene og tårerne blev mere virkelige end al den gråd,
jeg gennem flere år havde grædt helt alene og for mig
selv. Jeg kunne have siddet der endnu i den hule og
ikke have forstået den enkle besked, hvis ikke hun med
sin blotte tilstedeværelse havde fået den til at synke
ind, blive virkelig. Sigrid var død.’
Dette er et uddrag fra Torben Guldbergs fabelagtige debutroman fra 2011 Sange om udødelighed.
Det illustrerer en erfaring, mange sjælesørgere gør
sig i disse år: Det, du gør bedst gavn ved, er ikke det, du
siger. Det er at være vidne til menneskers liv. Et medmenneskes blotte tilstedeværelse. For du kan alligevel
ikke kæmpe menneskers kampe for dem eller vandre
deres vej for dem.
Det er en befriende erkendelse. Man bliver knap så
panisk for at finde på noget at sige. Men det er også
ydmygende: Hvad skulle så alt det læseri og hele den
lange uddannelse til for?
Dette er på én gang en kolossal befrielse og en
enorm binding: Jeg kan faktisk gøre en forskel og være
til gavn, selv om der er teknikker, jeg ikke behersker, og
viden, jeg ikke har – og: Jeg kan næppe gøre mig håb
om at være ret meget til gavn, hvis jeg ikke involverer
og risikerer mig selv.
Dertil får man alligevel brug for både at læse og at

uddanne sig. For der er forskel på tavshed. Teologens
tavshed kan faktisk være mere talende. For hvis den
vidende og veluddannede sjælesørger heller ikke ved,
hvad man skal sige, så siger det noget andet og mere,
end hvis arbejdskammeraten eller fætteren ikke ved
det: Hvis teologen med sine formodede åndelige fortrin
også kan være hjælpeløs over for den værste sorg og
fortvivlelse, så er det måske ikke bare mig, der er dum,
når jeg ikke kan se mening med ting.
Det er selvfølgelig en voldsom investering at tage en
enorm uddannelse bare for at kunne holde bøtte på den
rigtige måde. Men i anden omgang kan det også være,
at du som sjælesørger på et tidspunkt faktisk får brug for
at vide, hvad du skal sige. Og ikke blot være tavs. På et
tidspunkt skal du måske endda stige op på en talerstol
og undervise.
Sjælesorg er noget andet i dag, end det var i min ungdom.
En vandring mod et mål er som bekendt en-dimensionel: Man vandrer ad en linje henimod et sigtepunkt.
Men sjælesorgens vandring er
fler-dimensionel. Og jeg tror, at det
indser vi lettere i dag: Man går ud
i et landskab, der breder sig i alle
Det, du gør bedst gavn ved,
retninger. For mennesker i nød beer ikke det, du siger. Det er
finder sig i forvirrende grad på vidt
forskellige steder. Og de har ofte
at være vidne til menneskers
ganske forskellige mål.
liv. Et medmenneskes blotte
Den enes vandring synes endda
at gå i en retning stik modsat antilstedeværelse. For du
dres.
kan alligevel ikke kæmpe
Det, der hjælper den ene, ville
måske knuse den anden.
menneskers kampe for dem
Og den fortumlede sjælesørgers
eller vandre deres vej for
opgave er på skift at slå følge med
hver enkelt.
dem.
Den hollandske pastoralteolog
Wybe Zijlstra har sagt: ’Den sande sjælesørger begiver
sig på vej med den anden, lydig som Abraham, da han
drog fra Ur uden at vide, hvor han ville havne.’
Også derfor er det en total misforståelse (en misforståelse, begge kan sidde fast i!), at det er sjælesørgeren,
der sidder med svarene, og den anden, der sidder med
spørgsmålene.
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Sjælesorg er ikke, hvad det har været
(fortsat)
Skal det endelig være, er det snarere omvendt: Det er den anden, der selv sidder
med svarene – og det er sjælesørgeren, der
med sine spørgsmål hjælper med at fiske
dem frem.
Det er selvfølgelig ikke helt rigtigt. Jo
nærmere vi kommer kristentroens centrum,
jo mere kommer svaret og hjælpen til at gå
på tværs af intuition og medfødt tankegang.
Hjælpen og svarene kan dermed ikke fiskes
frem fra noget menneskes indre. Men selv
da kan man ofte komme længere med langsomme spørgsmål end med hurtige svar.
Og ofte ligger mennesker selv inde med
de ressourcer og den hjælp, de lige nu ikke
selv kan se for sig, og som de nu spørger
efter. De behøver bare hjælp til at finde det
frem.
Det betyder ikke, at alle deres spørgsmål er
lige gode. Med mindre man lige er på vej i
fængsel for overtrædelse af straffeloven, er
det berømte ’Hvad har jeg dog gjort?’ ikke et
godt spørgsmål! – fordi det forudsætter en
slags retfærdighed i lidelsen.
Det samme gælder det lige så berømte:
’Hvorfor skulle det ske?’ – fordi det forudsætter en slags hensigt eller meningsfuldhed i lidelsen. En hensigt, der vel at mærke
i et eller andet omfang må kunne gøres begribelig for den lidende.
Og da kan det ske, at sjælesørgeren må
spørge ind til de spørgsmål, mennesker nu
græder over – og dernæst, i stor respekt,
udfordre dem! Minde om, hvorfor lige disse
spørgsmål faktisk er giftige og ikke fører
fremad.
Det kan også ske, at sjælesørgerens egne
spørgsmål ikke leder fremad, men også er
giftige. Det er en skræmmende oplevelse.
Og da kræver det faktisk store ressourcer hos et sørgende eller lidende menneke
at sidde og vise utidig trøst eller fejlslagen
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hjælp fra sig! For de vil oftest så gerne ’gøre
det godt’, være imødekommende, belønne
os for vores anstrengelser.
Derfor skal man være meget obs på, at en
vis tøven over for vores gode trøst og gode
ord kan dække over regulær protest og
modvilje. Da skal vi være hurtige til at bakke, være villige til at lægge dén højtelskede
nøgle fra os og forsøge os med en anden.
Denne mangfoldighed og rummelighed har
jo præcis at gøre med ens gudsbillede!
Faktisk burde netop vi, der tænker i ’lov
og evangelium’, kunne anerkende, at Gud
i det samme gudsord taler forskelligt til
forskellige mennesker. Men sommetider er

det os, der har vanskeligst ved det, fordi vi
er så dogmatiske og (heldigvis!) så optaget
af, om nu dét og dét er helt korrekt og bibelsk – men vi glemmer måske den bibelske mangfoldighed i gudsbilledet. At vi ikke
altid skal spørge, om nu dén tanke og dén
trøst er den mest præcist-korrekte tanke og
dækker hele det bibelske gudsbillede, men
sommetider skal nøjes med at spørge: Kan
den bare rummes inden for det bibelske
gudsbillede?! Jamen så kan det indtil videre være fuldt tilstrækkeligt.
Da er vi ikke i mål endnu. Men vi er på ret
vej.

leif ander s en

Kroppen og ånden - Sjælesorgens basis
Omfattende værk om sjælesorg i dag
Leif Andersen har skrevet et omfattende værk om sjælesorg »Kroppen og ånden Sjælesorgens basis«, hvor han bl.a. analyserer de menneskelige og åndelige tendenser, som er særligt påtrængende for sjælesorgen i dag.
Første bind udkommer den 6. november 2016. Andet bind (Sjælesorgens samtale)
udkommer til efteråret 2016. Bøgerne kan læses selvstændigt.

496 sider
349,95 kr.

»Bogen er direkte, spændende og sprællevende
med overraskende sprog, billedillustrationer og
skæve vinkler. Bedst af alt: Her finder man både
bæredygtig teologi og sund psykologi gennemtænkt og anvendt som basis for sjælesorgen i
dyb respekt for det enkelte menneske.«
Jørgen Due Madsen, Overlæge, speciallæge i psykriatri

Kolon udgiver teologiske bøger og er anerkendt som et videnskabeligt forlag af Kundskabsdepartementet i
Norge og af Forskningsministeriet i Danmark.
Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@kolon.dk

forlagetkolon.dk
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Åbent hus på MF 2. december
I forbindelse med gruppeeksamen i faget ’Teologisk Intro’ onsdag den 2. december kl. 9.00-13.00 inviterer vi
de studerendes forældre, venner og andre pårørende samt alle andre interesserede til at overvære de studerendes fremlæggelse af deres projekter. Det giver et spændende indblik i, hvad de studerende har beskæftiget
sig med, og hvad teologien kan bruges til. Der bliver ligeledes mulighed for rundvisning og for at høre om MFs
arbejde og vision. Kontakt Nils Andersen for flere oplysninger: 7356 1247 eller na@teologi.dk

Stor fælles forkynderkonference i Bramminge
Projekt ’God Forkyndelse’ afholder en stor fælles forkynderkonference for både præster og lægmandsforkyndere i alle aldre. Konferencen bærer overskriften: ’Fordi troen kommer af det, der høres’ og afholdes på Sydvestjyllands Efterskole i Bramminge den 28.-30. januar 2016. Teolkursus på MF og Januarkursus på Dansk
Bibel-Institut udgår i 2016, sådan at alle kan være med på denne vigtige forkynderkonference. ’Fordi Gud taler.
Fordi vi skal forkynde. Fordi mennesker skal høre – og tro’ lyder begrundelsen for konferencen. Programmet
for forkynderkonferencen findes på ’http://godforkyndelse.dk/’. Bag projekt God Forkyndelse står 11 kirkelige
organisationer, herunder MF.

Brian Hansen ny studiekoordinator og sekretær
Da vores studiekoordinator Filip Bodilsen har fået nyt arbejde, har MF omstruktureret lidt og
ansat Brian Kærslund Hansen som studiekoordinator og sekretær. Brian kommer til at udarbejde undervisningsplaner, have ansvar for eksamensafholdelse, give studievejledning, kvalitetssikre bacheloruddannelsen og have kontakt til internationale samarbejdspartnere. Han
vil desuden skulle koordinere og udvikle nye kursus- og efteruddannelsestilbud, løse opgaver
med bogholderi, udarbejde fondsansøgninger samt være sekretær for Dansk Tidsskrift for
Teologi og Kirke og forlaget Kolon.
Brian Kærslund Hansen er på forhånd godt kendt med Menighedsfakultetet og TORVET, idet han har taget sin
bacheloruddannelse i teologi på Menighedsfakultetet og været deltidsansat hos Promissio. Hans nye stilling er
normeret til 30 timer, og Brian tager fat, når han midt i december er færdig på Pastoralseminariet.

Ny bog af Peter V. Legarth
Professor Peter V. Legarth har skrevet bogen: ’Efter Styrtet, Om at søge fodfæste efter svær sygdom’’. Bogen indeholder fire stærkt personlige essays om
Legarths oplevelser, tanker og erfaringer med svær sygdom. Kunstneren Jørn
Henrik Olsen har med sine malerier givet en billedkommentar til indholdet.
Bogen er udgivet på forlaget Vita Nuova Publisher og koster 199.95 kr. Bogen
er en oplagt julegaveidé og kan bestilles ved at sende en mail til peterlegarth@
gmail.com

Andreas Engedal Bøge bliver ny ungdomskonsulent i Indre Mission
Efter to år som formand for Indre Missions Unges landsudvalg og et halvt år på Pastoralseminariet i Aarhus tiltræder Andreas Engedal Bøge jobbet som ny ungdomskonsulent i Indre
Mission i Region Syd den 1.1.2016. Andreas afsluttede sin bacheloruddannelse på Menighedsfakultetet i 2013.
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Hverdagssjælesorg – at se sit
medmenneske med Guds blik
’Mange mennesker føler sig utilpasse ved livet. Mange lider af rastløshed og håbløshed og
mangel på selvværd og anerkendelse.’ Fra et tilfældigt kig i Kristeligt Dagblad den 6.11. Et
lille glimt af, hvordan det står til i verdens lykkeligste land.

Allan Graugaard
Sognepræst, Vor Frelsers Kirke,
Aalborg
Avisartikelforfatteren, Ole Jensen, fortsætter: ’Dette afspejler sig også hos mange
tænkere og kunstnere. Allerede Kierkegaard
sagde, at angsten aldrig slipper mennesket.
Ikke engang når vi er glade. Den er der hele
tiden neden under glæden. Filosoffen Sartre
sagde, at ’helvede, det er de andre mennesker’, så hvis man skal have noget ud af livet, må man tilkæmpe sig sin egen platform
og skabe det selv’.

værdi og identitet. Behovet for det kan ikke
illustreres bedre end i Ole Jensens analyse.
Hvis kilden til angst er ’de andre’, mennesker
som truer os, så må kilden til overvindelse af
angsten tilsvarende være mennesker, som
kommer os i møde med opmærksomhed og
anerkendelse. Den slags mennesker er det
muligt for os at være i menigheden.
Det lyder næsten for enkelt, og er det sikkert
også, i hvert fald i udførelsen. Det slår ikke til
at vide, at jeg har denne mulighed for at løfte
mit medmenneske op og give det værdi. Jeg
har selv brug for at føle mig anerkendt og
værdifuld for at kunne give af det til andre.
Jeg må begynde med at have omsorg for
min egen sjæl og vide, hvor sart og sårbart
et instrument sindet er, også mit eget. Her
ligger det lige for at tolke ordet sjælesorg
som sjæleomsorg.

Nøgen over for Gud
Sjælesorg som medvandring

Opmærksomhed og anerkendelse
Jeg vil med denne artikel opmuntre menigheden til at øve hverdagssjælesorg, dvs. en
sjælesorg, som kommer af, at vi hører og ser
hinanden og dermed bekræfter hinandens

8

hinanden. Sjælesorgen, såvel hverdagens
som den professionelle, er medvandring og
må være dér, hvor mennesker til enhver tid
er på deres livsvandring og i deres søgen efter holdepunkter i tilværelsen.
Det skal hele tiden nytænkes. Men måske
er noget af det, vi ser som vor tids særlige
problemer, ikke så nyt endda. Livets grundlæggende vilkår har ikke forandret sig meget
siden syndefaldet. Der er nogle kulturelle
overfladekrusninger, men angsten, som Kierkegaard og Sartre omtaler, har været der
siden faldet og har ligeså længe forbandet
menneskelivet. Det er heller ikke hverken
nyt eller forældet, at kilden til angsten er
’de andre’, dvs. alle dem der ser mig i min
nøgenhed og fælder deres domme over mig.

Man siger i dag, at sjælesorg ikke er, hvad
det har været. Et af momenterne i det kunne
være, at sjælesorg ikke skal være en apotekervare, men en dagligvare. Der er brug for,
at sjælesorgens indsigter i højere grad bliver
en del af vores almindelige omgang med

Øverst blandt disse andre er Gud. Hvem kan
stå nøgen foran Gud uden at blive skræmt til
døde? Det er netop den røde tråd i hele den
bibelske fortælling – mundende ud i evangeliets brug af billedet af en retfærdigheds
dragt til at skjule vores nøgenhed i. Fordømmelsesangsten, fortabelsesangsten, følelsen af at miste retten til at være her, blive
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Markant efterspørgsel på
præster fra Menighedsfakultetet
Der er efterspørgsel på nye præster, ikke mindst i landets yderområder, og vi mærker tydeligt på Menighedsfakultetet, at der er ekstra rift om vore kandidater. Det er en åbning fra Gud, som vi må respondere på!
Nils Andersen
Landssekretær

Kirken råber på flere præster
De seneste mange måneder er det strømmet ind
med henvendelser til Menighedsfakultetet fra menighedsrådsmedlemmer og andre, der brændende
ønsker sig en god præst til afløsning for den gamle,
som er gået af på pension eller har fået nyt em-

bede. Vi er glade for disse henvendelser og giver
straks tips om ledige stillinger videre til relevante
MF-kandidater og MF-studerende. Selv om det kan
være svært at følge med efterspørgslen, lykkedes
det heldigvis i flere tilfælde.

’Vi er glade for Christian og har indtil nu kun gode erfaringer med ham’
Først vil vi sige tak for hjælpen i forbindelse med præsteansættelsen i Hodsager og
Aulum i sommer. Vi kontaktede MF (og DBI), da vi ønskede en præst, der ville være tro
mod bibel og bekendelserne, og det ved vi, at kandidater fra MF er uddannet til at være.
Vores erfaring er, at teologer fra MF har et kald til at være præst og bliver uddannet til
at rumme hele sognet, og for os er det vigtigt i en ansættelsesrunde, at der er bibeltro
kandidater i mellem, så den side af det teologiske felt er repræsenteret.
Opgaven lykkedes, og Gud lagde tingene til rette, så vi kunne ansætte Christian Jerup
i det ledige embede. Vi er glade for Christian og har indtil nu kun gode erfaringer med
ham. Det er trygt for en menighed at få en præst, for hvem Guds ord er rettesnor for
forkyndelse og teologi. Vi ser frem til at have ham i sognet i mange år. Vi er MF og
DBI taknemmelige for, at det er muligt at kontakte jer i sådan en opgave og opleve, at
I arbejder med. Vi vil opfordre andre, der kommer til at stå i samme situation, til også
at rette henvendelse til MF.
Martin Holm og Ulla Svendsen (Menighedsrådsmedlemmer i Aulum)
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Mange biskopper erkender problemet med den forestående præstemangel, og flere stifter i folkekirken
er på charmeoffensiv over for teologistuderende og
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deltagere på Pastoralseminariet og arrangerer særarrangementer for at lokke de kommende præster til
netop deres stift.

’Jeg har kun gode erfaringer med præster med baggrund i Menighedsfakultetet’
Store præsteårgange går snart af, og der
bliver ikke uddannet nok kandidater til at
dække behovet. Derfor skal vi handle nu. I
Viborg Stift har vi i september inviteret de
studerende fra Pastoralseminariet i Aarhus
på besøg et døgn, hvor de mødte præster,
menighedsrådsmedlemmer, provsten og
biskoppen og hørte om mulighederne for
at søge præsteembede i stiftet. Vi tilbyder
desuden teologistuderende fra Aarhus at
følge en præst en uge af deres studietid,

så de kan blive fortrolige med præstegerningen, og vi tager hånd om alle nyansatte
præster ved at give dem en vejlederpræst,
som vil være deres sparringspartner og
rådgiver. Som biskop er det vigtigt for mig
ved præsteansættelser at skabe det rigtige
mix mellem menighed og præst, og jeg
har kun gode erfaringer med præster med
baggrund i Menighedsfakultetet.
Henrik Stubkjær (Biskop i Viborg Stift)

Stillinger i landdistrikter får kun få ansøgninger.

’Ansøgere, der har taget deres bacheloruddannelse på Menighedsfakultetet har meget at byde på’
Generelt er der i disse år meget få ansøgere til præstestillingerne særligt i landets
yderområder, og derfor er vi blevet mere
opsøgende. Når et menighedsrådsmedlem
ringer rundt til potentielle ansøgere, øger
det ofte antallet af ansøgere til et embede. Det er min oplevelse, at ansøgere,
der har taget deres bacheloruddannelse
på Menighedsfakultetet, typisk har meget
at byde på og ofte har mange værdifulde
erfaringer fra konkret menighedsarbejde
med i bagagen. Særligt, hvis denne erfa-
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ring stammer fra et arbejde i en konkret
sognemenighed, gør det ofte et positivt
indtryk på et menighedsråd. Jeg vil derfor
varmt anbefale studerende fra MF at søge
ansættelse i folkekirkens sognemenigheder efter endt studium. Det er fantastisk
meningsfyldt at være sognepræst, og der
er en kolossal åbenhed bredt i befolkningen for mange af de aktiviteter, der foregår
ud fra deres lokale sognekirke.
Carsten Hoffmann (Provst i Struer)

04 2015
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MF sætter
alle ressourcer ind på at dække behovet

MF-bladet

I en tid, hvor en menighed ikke kan være sikker på, at en folkekirkepræst tror på Jesus,
eller føler sig forpligtet på kirkens tro, er det
ikke ligegyldigt, hvilke præster der bliver ansat.
Menighedens tro formes i høj grad af præstens
forkyndelse. På MF uddanner vi teologer på kirkens trosgrundlag og forsøger at give dem en
solid ballast fagligt, åndeligt, menneskeligt og
erfaringsmæssigt, så de er vel udrustede til at
påtage sig lederansvar som præster mm.

Dansk Bibel-Institut (DBI) i København arbejder
på det samme, men selv om både MF og DBI
er vokset i volumen og betydning i forhold til
universiteternes teologiuddannelser, er vi stadig små. Vi bilder os ikke ind, at vi kan dække
hele landets behov for præster. Men vi vil frygteligt gerne imødekomme det udbredte ønske
fra blandt andet missionsfolk om at få troende
præster, hvis forkyndelse, man kan blive opbygget af og vejledt af. Og vi arbejder på sagen!

Vi bilder os ikke ind, at vi kan
dække hele landets behov for
præster. Men vi vil frygteligt gerne imødekomme det udbredte
ønske fra blandt andet missionsfolk om at få troende præster,
hvis forkyndelse, man kan blive
opbygget af og vejledt af. Og vi
arbejder på sagen!

Tændte studerende
Jeg kunne unde MF-bladets læsere at opleve
pulsen på MF. Der er en begejstring og et engagement blandt lærere og studerende, som er
smittende og engagerende. De unge vil noget
med deres uddannelse, og mange er allerede i
deres studietid dybt engagerede i forkyndelse,
evangelisation, diakoni og andet vigtigt menighedsarbejde.

’Forsyn er Guds opgave, lydighed er vores’, prædikede Charles
H. Spurgeon ca. to år før sin død efter at have prædiket for sammenlagt over 10 millioner mennesker. Kommer jeg til at prædike
for 10 millioner? Jeg ved det ikke. Over for Gud er det troslydighed og ikke succes, som tæller. Den kommende præstemangel
er et naturligt kald til efterfølgelse for en teolog, og derfor også
for mig.’
Simon Nielsen (BA-studerende fra 2013-holdet).

Største antal bachelorstuderende nogensinde
I sommer sendte vi 18 nyuddannede bachelorer afsted til videre uddannelse, og tre dage efter modtog vi et nyt hold på 24 bachelorstuderende. Sammen med de studerende på 2013-holdet har vi lige nu

’Jeg føler mig klar’
Efter mange år på skolebænken føler jeg mig
klar til at blive præst. Med solid teologi fra Menighedsfakultetet og praktisk erfaring fra Pastoralseminariet føler jeg mig godt rustet til et
embede. Jeg er dog meget ydmyg over for det
store ansvar, men jeg er også spændt og glæder
mig!
Christoffer Olesen (Pastoralseminariet)

omkring 50 bachelorstuderende, hvilket er rekord. Over en tredjedel
af teologerne på Pastoralseminariet i Aarhus kommer fra MF, så nye
står klar til at søge embede.

’Jeg oplever også selv en stor
længsel efter at få en tjeneste
som præst’
I dette semester går jeg på pastoralseminariet.
Vi er et stort hold med en udbredt interesse for
at blive præster. Jeg oplever også selv en stor
længsel efter at få en tjeneste som præst i et
lokalt sogn og er dybt taknemmelig for den ballast, som jeg har fået med fra MF.
Kristoffer Simonsen (Pastoralseminariet)
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Hjælp os med at virkeliggøre visionen!
Vil du hjælpe os med at uddanne
Jesusgrebne præster og andre ledere
til kirke og mission? Sammen kan vi
præge udviklingen, teologien og forkyndelsen i kirken.

Det rekordstore antal bachelorstuderende giver os ekstra udgifter til studieafgift og
stipendier. Vil du hjælpe os med at uddanne Jesusgrebne præster og andre ledere
til kirke og mission? Sammen kan vi præge udviklingen, teologien og forkyndelsen
i folkekirken.
Da troen skabes og formes af forkyndelsen, handler dette dybest set om menneskers frelse. Derfor beder vi jer om at bære med på den gode sag. Lad os sammen
udnytte den åbning, Gud giver for tiden og tilgodese de manges ønsker og behov
for en præst med en klar og bibelfunderet forkyndelse.

Din gave + vore teologistuderende = nye præster
Sådan kan du støtte:
Giv en éngangsjulegave her og nu:

• Indbetal din gave via MFs hjemmeside: teologi.dk/dankort/
• Indsend din gave via Mobilepay: 215 210 44 (skriv din adresse i beskedfeltet)
Du kan også støtte regelmæssigt og mere langsigtet:
1. Tilmeld en fastgiverordning! teologi.dk/bliv-fastgiver/
Sådan støtter fx Marie Bodilsen, medicinstuderende:
’Naturligvis må jeg støtte et fakultet, som uddanner kompetente teologer og præster. De studerende vil på sigt
arbejde fuldtids som ledere, lærere og hyrder i kirken i - og uden for Danmark. Og det har vi brug for! Et økonomisk bidrag er et skulderklap, der kan mærkes :)’.
2. Tegn et gavebrev teologi.dk/gavebrev/ Sådan støtter fx Nicolaj Wibe, generalsekretær i Dansk Sømandsmission:
’Jeg har tegnet gavebrev til MF i tillid til den teologiske linje. Det er helt nødvendigt for det kristne liv i Danmark,
at vi får veluddannede teologer med den profil og troskab mod Bibelen, som de kan hente på MF. MF-kandidaternes indsats som præster og ansatte i kirkelige organisationer viser med al tydelighed, at mit gavebrev ikke
har været forgæves’.
3. Gør som Aarhus Bykirke: Giv til stipendiepuljen teologi.dk/stipendiepuljen/
4. Eller tilgodese MF med din arv teologi.dk/testamente/

Kontakt endelig sekretariatsleder Walther Plauborg Hansen på tlf. 8616 6300 eller wph@teologi.dk, hvis du har spørgsmål til, hvordan du
bedst kan støtte.
Tak for samarbejdet om den vigtige sag!

4
12

MF-bladet

04 2015

diskvalificeret, væver sig ind i alt, hvad der
rører sig i os. I sjælesorgen taler man om,
at vi har bevæget os fra en skyldkultur til en
skamkultur. Vi oplever os ikke længere forkerte i det, vi gør, men i det, vi er. Vi spørger
ikke længere efter en nådig Gud, men efter
en Gud, der accepterer os, som vi er.

Skam føder livsangst
Sandheden er vel, at skammen altid har været vores største sjælesørgeriske problem, vi
har bare fået mere syn for, at det især er
skammen, der føder livsangsten og gør det

svært at være menneske. Det ligger i forlængelse af kulturelle og sociale forandringer,
som Leif Andersen i sin nye sjælesorgsbog:
’Kroppen og ånden’ beskriver med vanlig
præcision:
’Med det 20. århundredes frisættelse fra
både konventioner og subkulturelle selvfølgeligheder oplever det vesterlandske menneske en næsten uendelig frihed. På godt og
ondt er jeg min egen forfatter og min egen
instruktør; jeg kan selv vælge, hvem jeg vil
være – i livsveje, livsstil og livssyn’ (s. 164).
Det indebærer, at jeg ikke som førhen automatisk medbringer en værdi eller en ramme
at forstå mit liv i. Intet er givet, jeg skal så at
sige begynde fra bunden med at opfinde mig
selv. Min personlige selvforståelse får en
helt anden betydning. Det indebærer også,
bemærker Leif Andersen, at der ikke længere er nogen undskyldning for ikke at være
lykkelig. Hvor du før kunne rase mod Gud
eller konventionerne, når ting blev forkerte
eller gik i stykker, så har du nu kun dig selv
at takke for det.

Guds blik
Hvem er jeg? spørger det moderne menneske og længes efter at blive set, hørt og

Vejen til at hvile i en tryg
selvforståelse og en oplevelse af egen værdi er
den gentagne oplevelse
af at være værdsat og

rørt ved. Sjælesørgeren og hvert kristent
medmenneske ved, at det, vi alle har mere
brug for end noget andet, er at blive set af
Gud. Dernæst at øve os i at se os selv med
Guds blik. Også dette bemærker Leif Andersen, og han føjer til: ’Men skal sjælesorgens
rum kunne være en vej dertil, vil det være en
næsten uvægerlig forudsætning, at de på en
vis måde oplever deres sjælesørger betragte
dem med Guds blik’ (s. 90).
Det ligger lige for at tilføje med henblik på
den hverdagssjælesorg, vi alle sammen kan
udøve: Skal et menneske virkelig lære at se
sig selv med Guds blik, er det ikke nok, at en
sjælesørger engang i en samtale har givet
det som en øvelse. Så må det leve i et miljø,
hvor det oplever, at det er sådan, vi alle sammen øver os i at se på hinanden. Vejen til at
hvile i en tryg selvforståelse og en oplevelse
af egen værdi er den gentagne oplevelse af
at være værdsat og værdifuld i andre menneskers øjne. Udførelsen af det vil til vore
dages ende kun ske i skrøbelighed. Men det
har meget med vilje at gøre.
Om det endnu et sidste guldkorn fra Leif Andersen:
’En første forudsætning for, at de måske en
dag vil kunne se sådan på sig selv (med
Guds blik), kan meget vel være, at cirka sådan ser du på dem. Du kan ikke lære nogen
at se sig selv med respekt, hvis du har set på
dem med foragt. Du kan ikke lære nogen at
se op til sig selv, hvis du har set ned på dem.
Og hvordan jeg vil se på mit medmenneske,
det er mere et valg, end det er noget som
helst andet’ (s. 92).
Lad os da stille os selv ind foran Guds anerkendende blik og øve os i at møde vort
medmenneske med det samme blik. Sådan
begynder et liv i hverdagssjælesorg til berigelse for den kristne menighed.

værdifuld i andre menneskers øjne.
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Cæcilie Hoffmann
Teologistuderende på 2013-holdet

4 hurtige til 3 nye stud. theol.’er
Menighedsfakultetet bød den 31. august velkommen til 24 nye bachelorstuderende. Men,
hvem er disse nye MF-studerende egentlig? Fremragende mennesker! Her får du et kort
møde med Christopher, Miriam og Emil, som svarer på mine fire spørgsmål:
• Hvorfor valgte du teologi og hvorfor på MF?
•	Hvordan har du oplevet studiestarten?
• Hvad betyder det for dig, at MF forsøger at kombinere højt fagligt niveau
med den åndelige dimension og praktisk erfaring?
•	Hvad forestiller du dig at bruge studiet til?

Christopher Bjarup Sørensen:

’tjenesten som forkynder rumsterer’
• Jeg har tidligere været engageret i forskelligt missionsarbejde og har længtes
efter at gå mere i dybden med teologien. Jeg føler, at nu er tiden kommet. Bekendte har anbefalet mig MF, og det var et oplagt valg.
• Jeg har været meget imponeret faktisk. Både over de gode faciliteter, men mest
af alt over det gode studiemiljø. Det er fantastisk den måde, vi har adgang til vores undervisere. Samtidig er det en stor rigdom, den måde vi kan støtte hinanden
som studerende og dele vores passion.
• Det er altafgørende. Grunden til, at jeg valgte teologien, var det høje akademiske
niveau og muligheden for at grave ned i de dybere lag. Men jeg tror, jeg ville
befinde mig rigtig dårligt et sted, hvor den åndelige dimension ikke var med. Det
er en rigtig god kombination.
• Jeg forsøger altid at gå derhen, hvor Gud leder mig. Tanken om en tjeneste som
forkynder har rumsteret et sted i maven næsten siden min barndom. Umiddelbart
ser jeg min fremtid inden for det område.
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Miriam Palmqvist vil gerne

’tale om og arbejde for Gud’
• Jeg fik en passion for dybdeborende bibelstudier, da jeg var på bibelskole i USA.
Jeg havde planlagt at starte på Aarhus Universitet ud fra den forestilling, at her
var teologien mere ’objektiv’. Jeg fandt dog ud af, at universitetsteologien på sin
egen måde er forudindtaget. Begge institutioner går til teologien med en bestemt
holdning, ingen er ’neutrale’.
• Den første uge overvejede jeg, om jeg kunne følge med niveauet. Men nu føler jeg
mig på det helt rette sted. Vi er 21 mænd og 3 kvinder i klassen, så det er heldigt,
at jeg befinder mig godt i fællesskaber med mange mænd.
• Vores lektorer er kompetente og giver os indblik i forskelligartede teologiske positioner og forskningsmæssige vinkler, og på det grundlag kan jeg selv fordybe mig
og danne min holdning. Det er fantastisk. Samtidig er det tydeligt, hvor MF står
åndeligt, og jeg føler mig taget imod på det plan også.
• Jeg tror gerne, jeg vil holde foredrag og undervise. Jeg vil gerne tale om Gud og
arbejde for ham, for han er mega-stor og mega-spændende. Mit hjerte brænder
også for diakoni.

Emil Brande Bahn Petersen

’vil gerne være præst’
• I gymnasiet kom jeg til at love min samfundsfagslærer at jeg ville læse teologi.
Da det kom til stykket fik jeg heldigvis også et klarsyn af, at det var det eneste,
jeg havde lyst til. Jeg ønskede at læse et sted, der var sundt for mig rent åndeligt.
Jeg kunne også have valgt Dansk Bibel-Institut for så vidt.
• Det er hårdt at starte med studiet. Men jeg har det rigtig godt i fællesskabet i
vores klasse, og jeg kan godt lide haven og rygerbænkene.
• Det er en spændende måde at drive studie på at kombinere akademiet med
troen. Det praktiske aspekt gør teorien relevant.
• Jeg er åben for mange ting. Jeg kunne godt tænke mig at blive præst et sted. Det
afgørende er, at jeg får lov at undervise og virke som lærer. Det brænder jeg for,
og det tror jeg også, jeg har en gave til.
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MF-kandidater i arbejdstøjet
Hvad laver MF-teologerne egentlig efter, at de
er færdige med deres uddannelse? Det giver vi
et indblik i i serien ’MF-kandidater i arbejdstøjet’

MF-forskere bruger
arkæologien til at belyse
og underbygge Bibelen
Jesper Risbjerg Kristensen
teologistuderende
Da Selskab for Bibelsk Arkæologi (SBA)
blev stiftet den 1. april 1990, var det ikke en
aprilsnar, og nu kan selskabet fejre 25 års jubilæum. I forbindelse med jubilæet har MFbladet interviewet Morten Hørning Jensen
og Carsten Vang, der til dagligt begge underviser på Menighedsfakultetet. Morten er formand for SBA og redaktør af selskabets blad,
TEL, mens Carsten er medlem af repræsentantskabet og ligeledes redaktør af TEL.

SBA startet af ildsjæle
Da en gruppe danske ildsjæle med interesse
for bibelsk arkæologi fik mulighed for aktivt
at støtte og tage del i en ny udgravning på
Jizre’el-sletten i Israel i 1990, opstod ideen
til at starte Selskab for Bibelsk Arkæologi.
Selv om Carsten Vang ikke var med til det
stiftende møde i København, har han lige
fra starten bakket op om ideen med at lade
arkæologien belyse Bibelen og hjælpe til
forståelsen af den.

Tidsskriftet TEL formidler Bibelens
samtid
Lige fra begyndelsen var medlemsbladet
TEL et af SBAs vigtigste aktiver, men særligt
de første år lagde man også stor vægt på at
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sende unge (og knapt så unge) til Israel for at
deltage i arkæologiske udgravninger. I 1994
var Carsten selv volontør på udgravningen
på Jizre’el-sletten og fortæller: ‘Det var en
stor oplevelse for mange og var med til at
tænde interessen for treklangen Bibelen, Israel og arkæologien.’
SBA lader arkæologi og Bibel mødes for at
berige hinanden. Formålet er at formidle
Bibelens samtid til Bibellæseren ved at fortælle, hvordan arkæologiens fund kaster lys
over passager i Bibelen og giver en rigere
oplevelse for læseren: ‘Bibelen er ikke blevet til i et tomrum, men i en helt bestemt
historisk sammenhæng. Bibelen forholder
sig til forløb og hændelser i samtiden, så
jo mere vi forstår Bibelens samtid, jo mere
forstår vi også Bibelen selv’, siger Carsten.
Spørger man lidt kækt, om selskabets arbejde er for nørder eller for alle, svarer Carsten ligeså kækt: ‘Ja til begge dele,’ og siger,
at det nok kræver i et minimum af historisk
interesse, men da Bibelen er for alle, så er
SBAs arbejde også for alle. Morten tilføjer, at
TEL ikke er et fagtidsskrift, men kan læses
også af ikke-arkæologer.

SBA i infight med Bibelkritik
Helt fra begyndelsen har SBA også ønsket
at imødegå Bibelkritikken. ’Særligt ønsker
vi at tage udfordringerne op, når den Bibelkritiske teologi begrunder sin læsning med
arkæologien’, forklarer Carsten.
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Selskab for Bibelsk Arkæologi
har i 25 år arbejdet med Bibelsk
arkæologi og med at formidle,
hvordan de arkæologiske fund
kan kaste forklarende lys over
svære passager i Bibelen. To af
MFs lærere er med i arbejdet.
Når den kritiske forskning fx hævder, at David og Salomo blot var nogle lokale klanledere og ikke de store konger, som Bibelen
hævder, forøger SBA også at imødegå dette,
og gennem udgravninger de seneste år findes da også mere og mere arkæologisk materiale, der kan indikere, at der har været en
stærk kongemagt i Jerusalem på Davids tid.
Det gælder her om at være nøgterne og
at undgå den fejl, som nogle velmenende
kristne begår, når de for hurtigt når frem
til konklusioner, der efterfølgende har vist
sig at være forkerte. ‘Midt imellem disse to
yderpositioner er der et kæmpestort felt af
arkæologisk og historisk materiale. Når vi
besindigt og ansvarligt sammenholder dette
materiale med de bibelske historier, er det
min klare oplevelse gennem mine 15 år i
SBA, at det understøtter Bibelens indre kronologi’, understreger Morten.

Arkæologien belyser Bibelen og
undervisningen på MF
På falderebet giver Morten og Carsten hver
et eksempel på, hvordan arkæologien kan
berige bibellæsningen og give spændende
stof til deres daglige undervisning på MF.
De jødiske renhedsregler virker fremmede
for os i dag, men fylder meget i Bibelen. I
Markusevangeliet kapitel 7 diskuterer Jesus
med farisæerne, om det er det, der kommer ind i et menneske, eller det, der går ud
af det, der gør et menneske urent. Morten
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fortæller, at vi fra arkæologen ved, at renhedsspørgsmålet var et brændende spørgsmål på Jesu tid. Midt i århundredet op til
Jesu fødsel kan vi med arkæologien se,
at der rundt omkring i landet blev lavet en
masse renselsesbade, og man begyndte at

bruge stentøj frem for
lertøj, fordi man mente,
at sten havde en højere grad af renhed. Vi
ved også, at farisæerne
havde en slags ‘hellige
spiseklubber’ rundt omkring i landet, hvor de
mødtes og spiste af det
stentøj, som de havde
vasket grundigt. Alt det
her var for at være en
slags særligt ren inderkreds i modsætning til
gennemsnitsjøden og
ikke mindst til toldere og syndere. Ifølge
Morten leder arkæologien os til en forståelse af, at Jesus gør op med adskillelsen
mellem dem, der evner at holde sig rene
og dem, der ikke evner det: ‘Så dette bliver en stærk forkyndelse af evangeliet: det

kommer ikke an på, hvad du er i stand til at
gøre for at holde dig selv ren. Det kommer
i stedet an på, om du er villig til at sidde til
bords med ham her Jesus fra Nazaret .’
Carsten runder af med at fortælle, hvordan
han oplever, at arkæologien også kan være
med til at gøre de bibelske figurer mere levende for os: ‘ Man har fundet to seglaftryk
med teksten Baruk, søn af Nerija, skriveren
- nøjagtig samme formulering som i Jeremias bog kapitel 36. Det gør, at lige pludselig træder Baruk frem af historien og bliver
en konkret skikkelse.’

læs mere ...
- om Selskab for Bibelsk Arkæologi
(SBA) og bladet TEL på SBAs hjemmeside: www.bibelskarkaeologi.dk

Nye personer i bestyrelse og repræsentantskab
På repræsentantskabsmødet den 19. september blev der valgt følgende personer til bestyrelsen: forretningschef Erik Rambølle Hansen,
Kolding, pensionist og forfatter Jørgen Hedager Nielsen, Børkop samt sognepræst Sune Skarsholm, Løsning.
Nyvalgte i repræsentantskabet er følgende: Professor Christian Mølgaard, Herlev, danskunderviser Dinna Bjerrum Swartz, Aarhus,
studerende Marie Møller Knudsen, Aarhus samt fårehyrde Åse Svendsen.

Carsten Vang headhuntet til konference i USA
Carsten Vangs gammeltestamentlige forskning i forholdet mellem Hoseasbogen og 5 Mosebog nærer international bevågenhed.
Derfor blev Carsten Vang inviteret til at fremlægge udkastet til en artikel om Hoseas og 5 Mosebog på en amerikansk konference på
Wheaton College ved Chicago i september 2015 med rejse og ophold betalt. Dette ser vi som et udtryk for, at forskningen på MF ikke
kun har betydning for undervisningsforberedelsen, men kan bidrage med noget vigtigt i den internationale forskning. Artiklerne, som
blev drøftet på denne konference, skal udkomme i bogform om et års tid.

Sognepræst Peter Østergaard Jacobsen i nyt embede i Odense
Peter Østergaard Jacobsen, der har været sognepræst i Sct. Michaelis Kirke i Frederecia gennem en årrække, begynder i nyt
sogneembede i Sct. Hans Kirke i Odense den 15. december, hvor han afløser Tage Rasmussen som sognepræst. Begge er MF-teologer.

Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen i ’Radio 24-7’
Den 22.10.2015 deltog MFs fakultetsleder, Thomas Bjerg Mikkelsen i et radiointerview om, hvorvidt præster i den danske folkekirke skal
tro på Jesu legemlige opstandelse fra de døde. Interviewet skete på basis af en avisartikel, hvor Thomas Bjerg Mikkelsen udtrykker,
at præsten Per Ramsdal bør nedlægge sit embede, hvis han fastholder sin reservation over for, at Jesus er opstået fysisk fra de døde.
Radioudsendelsen kan høres på Radio 24-7s hjemmeside – ca. 16 minutter inde i udsendelsen.
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Påske i Israel

At fejre påske i Jerusalem er noget helt specielt. Man
mærker den særlige intensitet over byen, hvor på
skens begivenheder fandt sted for godt 2000 år siden.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Dato: 20.  28. marts

Kontakt os på
7592 2022 eller
fxr@felixrejser.dk

Tom WrighT

Studiekredsmateriale på dansk af den engelske teolog NT Wright

Oplev SommerOase
www.prorex.dk

tlf. 7456 3343

– i 2016 gentænker vi menigheden
Se mere nu på sommeroase.dk

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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Dorthea
Nedergaard

Vækst og fornyelse i liv og parforhold
Gunhild Aaen Madsen
Par-, familie- og psykoterapeut
Medlem af Psykoterapeutforeningen

Begravelsesforretning
for Silkeborg og omegn
Vestergade 37 8600 Silkeborg

Kurser for par
Terapeutiske samtaler i:
Bramming, Århus og Aalborg

8681 6411

www.dnbegravelse.dk

www.barak.dk

Lindholm Auto
Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen

Tlf: 4036 8459
gunhild@barak.dk

Reparation af
alle bilmærker
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MFs Økonomi

Hjælp os med at imødekomme
efterspørgslen på gode præster!
Walther Plauborg Hansen
sekretariatsleder

Tak for alle gavebidrag

tlf. 8616 6300
wph@teologi.dk

RESULTATOPGØRELSE
1. juli 2014 - 30. juni 2015
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.
8.241.249
310.450
1.043.121
9.594.820

-6.200.351
-269.228
-195.836
-281.268
-112.247
-521.962
-1.059.500
-644.845
-170.705
-195.738
-9.651.680

Finansielle poster

-28.078

Årets resultat

-84.938

Se hele regnskabet på www.teologi.dk

Vi er på Menighedsfakultetet (MF) dybt
taknemlige over at have en store skare af
venner, som bærer MF gennem forbøn og
økonomisk støtte. Det var en usædvanligt
spændende afslutning vi fik af regnskabsåret i sommer. Fra april til midten af juni
faldt gaveindtægterne med 300.000 kr. i
forhold til året før, men det blev indhentet
de sidste ti dage i juni, så vi nåede indsamlingsmålet. Det gør os ydmyge og umådelig
taknemlige. I regnskabet måtte vi efterfølgende afsætte beløb til den kommende
slutregningen fra University of Wales og
derfor endte regnskabet med et underskud.

MF har brug for din støtte
Tak om du vil sende en
julegave på fx 300, 500
eller 1.000 kr.
På forhånd tak!

Sponsorløb rekord
Den 31. august begyndte 24 nye studerende på MF og samme dag afholdt vi det
årlige sponsorløb for at indsamle penge til
at støtte MF’s bachelorstuderende, der ikke
kan få SU. Der var 56 aktive studerende,
ansatte og MF-venner, som løb, cyklede eller gik i én time med støtte fra over 900
sponsorer. Løbet indbragte 460.000 kr. Det
er fantastisk at mærke den store opbakning,
og beløbet er et kæmpe bidrag til denne
budgetpost, som i også dette regnskabsår
er på ca.1,2 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. Indstikket midt i bladet fortæller om
behovet og mulighederne for at støtte MF.
Vi beder om jeres fortsatte forbøn og støtte.

Sådan kan du støtte
Benyt en af nedenstående muligheder eller
se flere på www.teologi.dk/stot
QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse.

Dankort
www.teologi.dk/dankort

MobilePay
Til nr. 21 52 10 44
Skriv dit navn og adresse
i meddelelsesfeltet

Netbank
Overførsel til:
reg.nr. 3409 kontonr. 8177600.
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k alen d e r
Her kan du se en oversigt over MF-arrangementer. Velkommen til at deltage.
december
2. kl. 9.00-13.00: ’Åbent hus’ på MF, incl. offentlig eksamen i ’Teologisk Intro’ samt rundvisning på MF
17. kl. 15.00-16.00: 60 års fødselsdagsreception for bibliotekar Karin Christensen
januar 2016
28.-30. Forkynderkonference på Sydvestjyllands Efterskole i Bramminge (erstatter MF-Teolkursus)

Efter
styrtet
Om at søge fodfæste efter svær sygdom
Peter V. Legarth | essays
Jørn Henrik Olsen | malerier

“Forfatteren deler sårbart og ærligt sin
erfaring af livets skrøbelighed
- i en imponerende smuk bog”
Flemming Kofod-Svendsen

DEN HELT OPLAGTE GAVE
Pris kun: 199,95 | Bestil og køb her:
www.vitanuovapublisher.com
jornhenrikolsen@gmail.com

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

VI STIKKER
LIDT DYBERE
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