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Velkommen til et nyt semester
Teologi og nåde
”Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde” (Joh 1,16)
Der er noget fremadskridende, voksende i dette udtryk. For Johannes gjaldt det: Han
mødte nåde gennem Døberen, men siden lærte han mere, gennem at følges med Jesus i
tre år. Mere og mere forstod han. Mere og mere nåde. Bestandig dybere indsigt i
nåden.
Vi kan have det samme ønske for vores liv, vores studium og det nye semester. Vi
kender nåden, men gid vi må opleve nåde over nåde.
Forfatteren Peter Høeg har skrevet noget dybt om nåden. Hans bog Elefantpasserens
Børn fra 2010 handler om en ret utypisk præstefamilie. Den er fyldt med vraggods fra
religionshistorien og det spirituelle overdrev, men så slutter bogen overraskende med
nåden:
”Nåde er et af de ord, man skal tage på med fløjlshandsker og kun, når mindre ikke kan
gøre det. Alligevel vil jeg sige, at jeg mener, at det ord er det eneste, der helt dækker
det faktum, at tilværelsen er indrettet sådan, at selv typer som Kaj Molester kan gøre
dig håb om at få afbrudt deres livs naturlige nedadgående retning af en korsvej. Og for
enden af den ny vej, der et øjeblik åbner sig, ligger sarte, risikable, men også forfinede
muligheder”
Livet har en naturligt nedadgående retning, siger Peter Høeg. Vi teologer ville sige det
samme med andre ord: – vi er født i synd, og syndens løn er døden. Men så er der en –
ja, en Korsvej – og der åbner der sig sarte, risikable, men også forfinede muligheder.
Sådan er livet med Jesus i troen på hans nåde.
Sand teologi handler dybest set om nåden. Om at få mere indsigt i nåden. Om at nåden
kommer til at fylde os i tanke og hjerte, så vi blev udrustet til - som præster,
prædikanter, missionærer – at kunne formidle nåden til mennesker.
Kurt E Larsen
Professor, akademisk leder
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SEMESTERINDLEDNING
Onsdag den 31. august 2016

PROGRAM
14.15 – 15.00

Kaffe m.m.

15.00 – 16.30

Velkomst. Semesterindledningsforelæsning ved ph.d.- studerende,
cand.theol. Peter Søes: Gudbilledlighed og synd på én gang? Et input
fra Tertullian.

17.00 – 18.00

Sponsorløb

18.00 – 19.00

Hennings grillbar
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UNDERVISNINGSTILBUD
Vi har følgende undervisning på MF:

BA

- Undervisning for studerende på MF’s bacheloruddannelse i teologi

BA-uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at være adgangsgivende til fortsatte
teologistudier i ind- eller udland.
Den undervisning, der tilbydes i nærværende læseplan, og som indgår i BA-studiet på
MF, er åben for alle interesserede i den udstrækning, der er plads på holdene.



- Ugentligt timetal
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BA (2013-årgangen)
Undervisning for studerende på MF’s
bacheloruddannelse i teologi
BAT703-2 DOGMATIK II

 5 timer i 11-12 uger (undervisningsfri pga. praktik og efterårsferie

BA

i uge 39-42)
v/ Professor teol. dr. Asger Chr. Højlund
Kurset er en fortsættelse af forårets dogmatikundervisning. Med baggrund i
forårssemesterets arbejde med skabelsen og mennesket skal vi i dette semester se på
Guds frelsende gerning (soteriologien). På baggrund af Bibelen og vigtige afgørelser i
kirkens historie skal vi arbejde med kristologien, dvs. forståelsen af Kristi forhold til
Gud (Kristi person) og indholdet af hans tjeneste (Kristi gerning). Endvidere skal vi
arbejde med Ånden og dens rolle som formidler af frelsen. Det involverer bl.a. den
grundlæggende forståelse af frelsen (retfærdiggørelse/helliggørelse) og forståelsen af
sakramenterne og kirken som vigtige redskaber for Åndens gerning. Kurset afsluttes
med et forløb om de sidste ting (eskatologien).
Litteratur:
Lærebogen vil igen være Regin Prenter, Skabelse og genløsning (København: Gad
1955 eller senere).
Da der er en del artikler fra CA, der har relevans for især 3. trosartikel, vil Leif Grane,
Confessio Augustana (København: Gyldendal 1959 eller senere) fylde en del, ligesom
Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (BSELK) (Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht 1998; 12. ed. [19301]).
Vi vil bruge en del tekster fra Teologiske tekster (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag
1989 eller senere).
De øvrige tekster vil komme til at ligge på eMF fra slutningen af august.

BAT704 HOMILETIK & SJÆLESORG
HOMILETIK

 5 timer (ugerne 35-38 + 43)

BA

v/ Lektor Leif Andersen
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“For mig er prædiketjenesten det højeste og det største og det mest ærefulde kald,
hvortil noget menneske overhovedet kan kaldes.” (Martyn Lloyd-Jones).
Undervisningen vil tage afsæt i pensumlitteraturen, men ikke gennemgå den; den
forudsættes læst selvstændigt og omhyggeligt. Herudfra vil undervisningen se på og
diskutere:
– prædikenens opgave og egenart
– prædikantens person
– prædikenens tilhører
– prædiken og retorik
– prædikenens materiale og budskab
– forberedelse og gennemførelse
I forlængelse af undervisningen afholdes der en prædikenøvelse (i grupper á 4). Den
fungerer som semesteropgave, ligesom bedømmelsen tæller med i karaktergivningen.
Pensum:
Leif Andersen: Teksten og tiden: en midlertidig bog om forkyndelsen I-II, Fredericia 2006,
særligt kapitlerne Intro, kap 3, kap 5, kap 6, kap 8, kap 9 samt Extro.

Anbefalet litteratur:
Olav Skjevesland: Det skapende ordet: en prekenlære, Universitetsforlaget, Oslo 1997
Halvor Nordhaug: Så mitt hus kan bli fullt: en bok om prekenen, Luther Forlag, Oslo 2000
John T Pless: Lov og evangelium – at bruge sandhedens ord ret, Fredericia, Lohse 2013
Andy Stanley og Lane Jones: Bliv hørt!: til en forandring, Fredericia, Logos Media 2012

SJÆLESORG

 5 timer (ugerne 44-48)

BA

v/ Lektor Leif Andersen
”… sjelesorgen kan stå som en samlende og utfordrende overskrift over alle kirkens
livsytringer” (Tor Johan Grevbo).
Undervisningen vil tage afsæt i pensumlitteraturen, men ikke gennemgå den; den
forudsættes læst selvstændigt og omhyggeligt. Herudfra vil undervisningen se på og
diskutere:
– sjælesorgens egenart
– den trinitariske sjælesorg
– sjælesørgeren
– den hjælpsøgende
– viatorisk sjælesorg
– terapi, psykologi, åndelig vejledning
– sjælesorgens spørgsmål
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Pensum:
Leif Andersen: Kroppen og ånden: sjælesorgens basis, Kolon 2015
Anbefalet litteratur:
Berit Okkenhaug: Når jeg ser dit ansigt: indføring i kristen sjælesorg, Unitas Forlag
2008
Irvin Yalom: Eksistentiel psykoterapi, Hans Reitzel 2005
Henri J M Nouwen: Den sårede læge, Forlaget Boedal 2013

BAT705 SAMTIDIG RELIGION

 2 timer

BA

v/ Professor dr. theol. Kurt Christensen (emneansvarlig)
Til trods for en tusindårig kristen tradition findes der nu i Danmark en mangfoldighed
af andre religioner, religiøse bevægelser og strømninger. Undervisningen i ”Samtidig
religion” vil søge at give et indblik i denne virkelighed. Dette søges realiseret gennem
læsning af grundlæggende fakta om de konkrete religioner og religiøse temaer, gennem
forelæsninger, som vil præsentere den konkrete danske virkelighed, og endelig gennem
et par ekskursioner.
Undervisere vil være Ole Skjerbæk Madsen, Kurt Larsen og Kurt Christensen
Litteratur:
Nærmere oplysning v. undervisningens start.

BAT706 VALGFAGSSEMINAR SYSTMATISK TEOLOGI
HVAD ER DA ET MENNESKE?

 3 timer

BA

v/ ph.d.-studerende, cand. theol., Peter Søes
Målet med seminaret er at nå frem til en selvstændig forståelse af, hvad mennesket
teologisk set er. Vi skal bl.a. arbejde med, hvad sjælen er, hvad forholdet er mellem
sjæl og legeme, hvad det betyder at være skabt i Guds billede, hvad synden er, og hvad
forholdet er mellem gudbilledlighed og synd. Vi gør det ved at undersøge seks af
teologihistoriens bud på et teologisk menneskesyn, to fra oldkirken, to fra
reformationstiden og to fra moderne tid.
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Seminaret vil både indeholde tekstgennemgange og oversigtsforelæsninger. Deltagerne
skal enkeltvis eller i grupper udarbejde oplæg til drøftelse med udgangspunkt i
afgrænset sekundærlitteratur.
Grundbog (køb den gerne – eller kopier siderne inden semesteret)
Grenz, Stanley 2001. The Social God and the Relational Self.
A Trinitarian Theology of the Imago Dei. Louisville, Kentucky:
Westminster John Knox Press, pp141-264
Primærtekster i oversættelse (der laves kopi af relevante sider)
Irenæus 1999. Mod kætterne. Transl. Anders-Christian Lund Jacobsen and Ulla Kiel.
Frederiksberg: Anis, pp96-121
Tertullian 1972. Adversus Marcionem. Transl. Ernest Evans. Oxford:
Clarendon Press, pp86-125
Luther 1955. Luther’s Works 1. Ed. J. Pelikan. Transl. George V. Schick.
Saint Louis: Concordia Publishing House, pp55-73; 83-87.
Calvin 2006. Institutes of the Christian Religion. Louisville, Kentucky:
Westminster: John Knox Press, pp183-196.
Barth, Karl 1945. Die kirchliche Dogmatik III/1. Zürich: Evangelischer Verlag, pp202-233.
———. 1960. Church Dogmatics III.1. Ed. G. W. Bromiley and T. F. Torrance.
Edinburgh: T & T Clark, pp181-206.
Pannenberg, Wolfhart 1991. Systematische Theologie. Band II. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, pp203-232.
———. 1994. Systematic Theology II. Transl. Geoffrey W. Bromiley. Edinburgh:
T & T Clark, pp202-231.
Sekundærlitteratur – artikler på ca. 85 sider i alt, gøres tilgængelige via eMF

BAT706 VALGFAGSSEMINAR
LOV OG EVANGELIUM: HVILKEN ROLLE SPILLER MOSELOVEN I DEN
KRISTNE TÆNKNING OG FORKYNDELSE?

 3 timer i 8 uger

BA

v/ professor Peter V. Legarth
Forholdet mellem GT og NT kan vi ud fra en kristen betragtning ikke bringe på bare én
samlet formel. Der er i nogle tilfælde tale om et klart brud mellem de to bogsamlinger; i
andre tilfælde kan forfatterne i NT hente støtte i GT. Paulus kan have en negativ
holdning til Moseloven, men den samme Paulus tøver ikke med at hævde, at
Moseloven stammer fra Gud. Hvordan kan det hænge sammen? Var Moseloven Guds
første forsøg på at frelse Israel, og var evangeliet en plan B, da det første forsøg
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mislykkedes? Eller hvordan skal vi beskrive forholdet mellem Moseloven og evangeliet
om Jesus Kristus?
Litteratur:
Uddrag af nedenstående to bøger:
Peter V. Legarth: Moseloven. Guds magtesløse ord, under udgivelse. De aktuelle afsnit
vil være tilgængelige i pdf-format
Bahnsen, Greg L, Walter C. Kaiser Jr., Douglas J. Moo, Wayne G. Strickland, og
Willem A. VanGemeren. 1996. Five Views on Law and Gospel. Redigeret af Stanley N.
Gundry. Grand Rapids, Mich.: Zondervan
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BA (2015-årgangen)
Undervisning for studerende på MF’s
bacheloruddannelse i teologi
BAT601 NT GRÆSK II

 2 timer

BA

v/ studielektor, cand. mag. Svend Fodgaard Jensen
Ny Testamente Græsk II er et udvidet kursus i NT-græsk og bygger videre på Ny
Testamente Græsk I. Fokus er det sproglige med inddragelse af elementære eksegetiske
problemer. Der læses i alt 20 sider. Pensum er Matt. 8,1 - 10,27 (8 sider) og I Kor 1 - 7
(12 sider). I forløbet er der en semesteropgave og en afsluttende 4 timers skriftlig
opgave i det læste pensum.
Pensumlitteratur:
1) Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece 28. udg.
2) S. F. Jensen: Themelion, indføring i nytestamentlig græsk.
3) H. Kjær Nielsen: Nytestamentlig græsk. Formlære og syntaks.
4) Barclay M. Newman. Jr.: Greek-English Dictionary of the New Testament.
5) W. Bauer: Wörterbuch zum Neuen Testament.
Anden litteratur:
1) Blass/Debrunner/Rehkopf: Grammatik des neutestamentlichen Griechisch
2) Wallace: Greek Grammar beyond the Basics.

BAT602-1 KIRKE- OG MISSIONSHISTORIE I
BA

3 timer
v/ Professor Kurt E Larsen
En gennemgang af hovedlinjer i kirke- og missionshistorien frem til ca. 1500.

Pensumlitteratur:
P. Ingesman og N. A. Pedersen: Kirkens historie, bind 1, Hans Reitzels forlag,
København 2012.
M. S. Lausten: Danmarks Kirkehistorie, 3. udgave, København 2004, Gyldendals
forlag.
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BAT603-1 ETIK OG RELIGIONSFILOSOFI
4 timer
BA

v/ professor Kurt Christensen
Undervisningen i etik vil give et grundlæggende overblik over den teologiske og
filosofiske etiks historie og blandt andet søge at afdække de forskellige positioners
teologiske virkningshistorie. Undervisningen vil i den forbindelse beskrive, hvilke
principielle muligheder der gives for at fundere moralske synspunkter og søge at
afdække deres styrke og svagheder. Der vil på denne måde blive givet et udgangspunkt
for den overvejelse af, hvordan man som kristen teolog kan nå til et velfunderet
synspunkt vedrørende etiske problemstillinger, som vil være en del af målsætningen for
den efterfølgende undervisning i ”Etik og religionsfilosofi 2”
Religionsfilosofien er blandt andet stedet, hvor forholdet mellem kristendommen og
samtidens tænkning søges belyst. Undervisningen i religionsfilosofi vil give en
grundlæggende indføring i en række problemområder så som religion, gudstanken,
teodiceproblemet, religionskritikken m.m. Det vil i den forbindelse løbende blive
overvejet, hvordan man som bibelsk funderet teolog bør stille sig til de udfordringer,
som disse problemområder rummer.
Litteratur:
Svend Andersen: Som dig selv. En indføring i etik. Aarhus Universitetsforlag 2003
eller senere.
Svend Andersen, Niels Grønkjær, Troels Nørager: Religionsfilosofi. Kristendom og
tænkning. Gads Forlag. København 2002 eller senere.
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Lektionsplan E 2016
rød = 2013-årgangen
blå = 2015-årgangen
Mandag

Tirsdag

Onsdag

8.15 – 9.00
9.15 – 10.00

Morgensang
(9.00-9.15)

10.15 – 11.00
BAT508
Bibelsk Hebraisk
1451-416 (AU)

11.15 – 12.00

12.00 – 13.00
13.15 – 14.00

14.15 – 15.00

15.15 – 16.00

BAT705
Samtidig Religion
KCH Aud. 1
BAT508
Bibelsk Hebraisk
1451-416 (AU)
BAT705
Samtidig Religion
KCH Aud. 1
BAT602-1 Kirke- og
missionshistorie I
KEL Aud. 2

Andagt
(12.05-12.15)
BAT703-2
Dogmatik II
ACH Aud. 1
BAT603-1 Etik &
Religionsfilosofi I
KCH Aud. 2
BAT703-2
Dogmatik II
ACH Aud. 1
BAT603-1 Etik &
Religionsfilosofi I
KCH Aud. 2
BAT703-2
Dogmatik II
ACH Aud. 1

BAT703-2
Dogmatik II
ACH Aud. 1
BAT703-2
Dogmatik II
ACH Aud. 1
Prædikenøvelser
LA Aud. I
BAT508
Bibelsk Hebraisk
1451-416 (AU)
Prædikenøvelser
LA Aud. I

Andagt
(12.05-12.15)

BAT704 Homiletik
& Sjælesorg
LA Aud. 1

Torsdag

BAT706 Valgfag
PVL Aud. 1 /
PS Aud 2
BAT706 Valgfag
PVL Aud. 1/
PS Aud 2
BAT508
Bibelsk Hebraisk
1451-416 (AU)
BAT706 Valgfag
PVL Aud. 1/
PS Aud 2
BAT603-1 Etik &
Religionsfilosofi I
KCH Aud. 3

Speakers Lounge
(12.05 – 12.50)
BAT704 Homiletik
& Sjælesorg
LA Aud. 1
BAT603-1 Etik &
Religionsfilosofi I
KCH Aud. 3
BAT704 Homiletik
& Sjælesorg
LA Aud. 1
BAT602-1 Kirke- og
missionshistorie I
KEL Aud. 2

BAT704 Homiletik
& Sjælesorg
LA Aud. 1
BAT601
NT Græsk II
SFJ Aud. 2
BAT704 Homiletik
& Sjælesorg
LA Aud. 1
BAT601
NT Græsk II
SFJ Aud. 2

BAT602-1 Kirke- og
missionshistorie I
KEL Aud. 2
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Fredag

Bedemøde
(12.05-12.15)

ØVRIGE ARRANGEMENTER
SPONSORLØB
Onsdag den 31. august kl. 17.00-18.00

Gå ikke glip af Sponsorløb 2016, der er årets største sociale og sportslige fundraisingevent på MF. I en klokketime løber, cykler eller går ansatte, studerende og venner af
MF iførte de karakteristiske blå MF-T-shirts i kvarteret lige uden for MF. Målet er at
skaffe flest mulige penge til stipendiepuljen, så vi fortsat kan støtte MF’s BAstuderende økonomisk. Det er både hyggeligt og festligt samt et meget vigtigt bidrag til
MF’s økonomi.
I 2015 satte vi på ny rekord, idet 56 aktive deltagere skaffede 460.000 kr. Det vil vi
søge at overgå i 2016, og derfor er det vigtigt, at så mange som overhovedet muligt
deltager.
Deltagerne finder selv sponsorer, der enten betaler et beløb per omgang eller et fast
engangsbeløb. For at opmuntre til en ihærdig indsats med at finde mange sponsorer er
der er gode præmier til de deltagere, der skaffer flest penge til MF. Hovedpræmien er
en iPad. Umiddelbart efter sponsorløbet hygger vi os med Henning Maagaards
grillmad, sodavand og is på MF’s regning.
Læs mere om sponsorløbet her: http://teologi.dk/om-mf/stot/sponsorloeb/sponsorloeb2015/
Tilmeld dig nu!
Tilmeld dig på mail til undertegnede eller ved at skrive dig på listen på opslagstavlen.
Opgiv navn, e-mailadresse, om du vil cykle, løbe eller gå og størrelse på T-shirt, hvis
ikke du kan genbruge fra tidligere år. Har du spørgsmål vedrørende Sponsorløb 2016,
skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede:
Landssekretær Nils Andersen, na@teologi.dk, 7356 1247
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Videnskab og tro
– venner eller fjender?

Alister McGrath, en af verdens førende apologeter, professor ved University of Oxford,
underviser om forholdet mellem videnskab og tro.

Torsdag den 15. september 2016
kl. 19.30-22.00
Christianskirken i Aarhus
1. “Science, God, and Faith:
Richard Dawkins versus C. S. Lewis on the Meaning of Life”
(Naturvidenskab, Gud og tro. Livets mening ifølge Richard Dawkins
og C. S. Lewis)

2. “Conflict or Mutual Enrichment?
Reflections on the relationship of Science and Faith”
(Konflikt eller gensidig berigelse? Overvejelser om forholdet
mellem naturvidenskab og tro)

Videnskab og tro
– venner eller fjender?

To forelæsninger torsdag den 15. september
Det er en udbredt tankegang, at der er en konflikt mellem naturvidenskab på den ene side og
religiøs tro på den anden. Den første er rationel, mens den sidste er irrationel. Videnskaben er for
de intellektuelle, mens religion er for dem, der har brug for trøst og håb i en uoverskuelig verden.
Men er denne opsplitning mellem naturvidenskab og tro holdbar? Og er religiøs tro nødvendigvis
irrationel? Mange af den moderne naturvidenskabs fædre som Newton, Kepler og Galilei havde et
kristent verdensbillede med plads til Gud, og deres tro på en skaber motiverede dem til at udforske naturen.
Men hvordan ser situationen ud i dag? Vi giver ordet til professor Alister McGrath, der som tidligere forsker i molekylær biofysik og nu professor i teologi har reflekteret over problemstillingen og
udgivet flere bøger om emnet.
Velkommen til Alister
holdes på engelsk.

McGraths to spændende forelæsninger. Bemærk at forelæsningerne

Kl. 19.30: ”Science, God, and Faith: Richard Dawkins versus C. S. Lewis on the Meaning of Life”

Layout: graphiccare.dk Tryk: Lasertryk.dk

Kl. 20.40: “Conflict or Mutual Enrichment? Reflections on the relationship of Science and Faith”

Alister McGrath: professor ved University of
Oxford. Han har en ph.d. i molekylær biofysik
og en doktorgrad i teologi. Han er tildelt en
ph.d. for sit arbejde med naturlig teologi og forholdet mellem naturvidenskab og religion. Han
har udgivet mere end 20 akademiske bøger,
og hans forfatterskab fokuserer blandt andet
på kristen apologetik og forholdet mellem kristendom og naturvidenskab. Han har skrevet
flere populære bøger imod nyateismen og har
offentligt debatteret med ateister som Richard
Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens
og Peter Atkins. Derudover er han ordineret
præst i Church of England.

Sted: Forelæsningerne holdes i
Christianskirken, Frederikshaldsgade 15,
8200 Aarhus N
Pris: 50 kr.
Arrangør: Center for Kristen Apologetik
i samarbejde med Evangelisk Alliance
Spørgsmål: Skriv til cka@teologi.dk

www.apologetik.dk
www.evangeliskalliance.dk

Temadag

videnskab og tro
Alister McGrath, en af verdens førende apologeter, professor ved University of Oxford,
underviser om forholdet mellem videnskab og tro.

Fredag den 16. september 2016 kl. 8.15-14.00
Christianskirken
Frederikshaldgade 15
8200 Aarhus N

www.apologetik.dk
www.evangeliskalliance.dk

Temadag om videnskab og tro
Det er en udbredt tankegang, at der er en konflikt mellem naturvidenskab og religiøs tro. Den
første er rationel, mens den sidste er irrationel. Men er denne opsplitning mellem naturvidenskab
og tro holdbar?
Alister McGrath har som naturvidenskabsmand og professor i teologi reflekteret indgående over
problemstillingen og vil gennem fire lektioner belyse relationen mellem naturvidenskab og tro.
Velkommen til præster, teologer og alle andre interesserede til en spændende temadag!

Program:
Velkomst ved leder for Center for Kristen Apologetik Kurt Christensen

8.15

1. ‘Multiple Perspectives, Levels, and Narratives:
Three Ways of Conceptualizing the Relation of Science and Faith’

8.20

Kaffepause

9.10

2. ‘Human Identity: Scientific and Theological Perspectives’

9.30

Spørgsmålsbesvarelse

10.20

Pause

10.45

3. ‘The Rationality of Faith: Reflections on Issues raised by the New Atheism’

11.00

Frokost

11.50

Layout: graphiccare.dk Tryk: Lasertryk.dk

4. ‘Natural Theology: A Framework for Exploring the Relation of the Natural
Sciences and Christian Theology’
Spørgsmålsbesvarelse

12.30
13.20

Afrunding ved Kurt Christensen

13.45

Alister McGrath: professor ved University of
Oxford. Han har en ph.d. i molekylær biofysik
og en doktorgrad i teologi. Han er tildelt en
ph.d. for sit arbejde med naturlig teologi og forholdet mellem naturvidenskab og religion. Han
har udgivet mere end 20 akademiske bøger,
og hans forfatterskab fokuserer blandt andet
på kristen apologetik og forholdet mellem kristendom og naturvidenskab. Han har skrevet
flere populære bøger imod nyateismen og har
offentligt debatteret med ateister som Richard
Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens
og Peter Atkins. Derudover er han ordineret
præst i Church of England.

Sted: Forelæsningerne holdes i
Christianskirken, Frederikshaldsgade 15,
8200 Aarhus N
Pris: 350 kr. incl. forplejning
Studerende og pensionister: 250 kr.
Studerende uden forplejning: 160 kr.
Tilmelding og betaling: http://teologi.dk/
tilmeld/
Arrangør: Center for Kristen Apologetik
i samarbejde med Evangelisk Alliance
Spørgsmål: Skriv til cka@teologi.dk

MF-basar lørdag den 17. september kl.
10-14.

MF afholder lørdag den 17. september i samarbejde med d’IN Genbrug en basar på Ppladsen foran MF. Her sælger vi en bred vifte af let brugte kvalitetsvarer for at rejse
penge til stipendier til MF’s bachelorstuderende.
Alle kan i ugen den 12.-17. september indlevere ting, som de vil donere til basaren.
D’IN Genbrug stiller også op med et udvalg af deres bedste varer, og udbyttet fra deres
del af basaren deles, som i genbrugsbutikken, ligeligt mellem ’Mission Afrika’ og MF.
Støt op om det gode projekt ved at:
1.
2.
3.

Donere kvalitetsting i god stand, som du alligevel ikke selv bruger
Møde op på dagen og gøre nogle gode køb
Melde dig som frivillig hjælper

For flere oplysninger: Kontakt enten
Peter Elias fra 2013-holdet, petskidk@yahoo.dk eller
Nils Andersen, na@teologi.dk, 7356 1247
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CKA-FOREDRAG
Center for Kristen Apologetik vil gerne invitere til fire foredragsaftener med fire unge
nyuddannede teologer. Foredragene tager udgangspunkt i én bacheloropgave og tre
specialeafhandlinger. De fire foredrag omhandler alle, på en eller anden måde,
spørgsmålet, om den kristne tro er en gyldig livsmulighed i dag. Dette er således en
glimrende mulighed for at lære mere om nogle spændende og udfordrende emner, der
er blevet arbejdet intenst med.

Mandag d. 3. oktober kl. 19.30-21.30
BA Peder Skovby Jørgensen
Titel: Hvad stiller vi op med Guds befaling om at udrydde kanaanæerne?
Kristendommen påstår, at Gud er kærlig og barmhjertig. Denne påstand synes dog ikke
altid forenelig med den Gud, vi møder i Det Gamle Testamente. Jeg vil i foredraget
stille dette spørgsmål og undersøge et eksempel på, at Gud giver en befaling, der fra
vores synspunkt virker dybt amoralsk. Findes der en god forklaring, eller er vi nødt til
at erkende, at Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente taler om hver sin Gud?

Mandag d. 10. oktober kl. 19.30-21.30
Cand.theol. Julius Sebastian Bang Holst
Titel: ”Romantisk teologi”: Gud, fantasi og det overnaturlige hos C. S. Lewis og John
Milbank.
Grundlæggeren af den omdiskuterede teologiske retning Radical Orthodoxy, den
anglikanske teolog John Milbank, betragter sig som arvtager til den tradition af
litterære tænkere fra George MacDonald, G.K. Chesterton til C.S. Lewis og de øvrige
”Inklings”, for hvem eventyr og det fantastiske på én gang var nøglen til deres syn på
virkeligheden og grundlaget for deres hævdelse af ortodoks teologi. Denne
kombination af ortodoksi og det fantastiske udgør, hvad Milbank kalder ”Christian
romanticism”.

Mandag d. 24. oktober kl. 19.30-21.30
Cand.theol. Emil Børty Nielsen
Titel: Det moralske gudsargument: Kan etikken klare sig uden Gud?
Mange filosoffer og teologer har i tidens løb forsøgt at vise Guds eksistens ud fra
fænomenet etik. Store teologer og filosoffer som Anselm, Aquinas, Kant, Newman,
Sidgwick og Rashdall, har antydet eller fremstillet sådanne argumenter på skrift. Vi
skal i dette foredrag se på fem forskellige typer af moralske argumenter og overveje og
diskutere, om de er overbevisende.
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Mandag d. 31. oktober kl. 19.30-21.30
Cand.theol. Jørgen Paakjær Moeslund
Titel: Synden og det moderne menneske
Ordet ”synd” giver ikke mening for det moderne menneske. Det er et stort problem for
kirken, for hvad skal man med syndernes forladelse, hvis man ikke er en synder? Vi
skal i foredraget se på to ting. For det første: Hvordan ser man på synden i samfundet
og i folkekirken? Og for det andet: Hvad gør det svært at tale om synd, og hvad kan
gøre det nemmere?
Tilmelding på www.teologi.dk/tilmeld - en uge før det enkelte foredrag.
Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis)

KIRKE-WEEKEND FOR 15-ÅRGANGEN
For at styrke fællesskabet på holdet, og for at bevare og styrke en tæt kontakt mellem
MF og det praktiske menighedsliv tager 15-årgangen på en ”kirkeweekend” til
Nordvestjylland (Harboøre/ Lemvig-egnen) lørdag-søndag 29.-30. oktober.
Der arrangeres besøg hos forskellige præster og menigheder.
Ansvarlig: Kurt E Larsen.

SPOTLIGHTS 2016
Fredag d. 11. november kl. 19.00-23.00
’Love lives’ - en aften om engageret næstekærlighed
Spotlights 2016 vil give et indspil til, hvordan vi i vor tid møder vores næste med den
kærlighed, som vi selv har modtaget hos Kristus. Hvordan giver vi den videre til andre,
hvad enten det er min trængte studiekammerat, nabo eller et menneske på flugt? Der vil
blive både fælles oplæg og workshops ved mennesker med teologisk indsigt og praktisk
erfaring. Og så slutter vi af med en super hyggelig café og snakker videre om, hvordan
vi bedst kan give Kristi kærlighed videre.
Særskilt program følger.
Kontakt evt. Michael Nygaard fra 2013-holdet for flere oplysninger, ung@teologi.dk
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AFSKED MED PETER V. LEGARTH
Efter mere end fire årtiers trofast arbejde på MF går professor Peter V. Legarth på
pension ved udgangen af 2016.
Afskeden markeres torsdag d. 15. december. Klokken 14 holder Peter en
afskedsforelæsning, og kl. 15 er der en offentlig reception, hvor bl.a. nuværende og
tidligere studerende har lejlighed til at få taget en god og hyggelig afsked.
Forelæsningen vil forventeligt bl.a. komme ind på et nytestamentligt studie, som Peter
V. Legarth udgiver sidst på året. Bogen vil forventeligt kunne købes ved receptionen.

SEMESTERAFSLUTNING
Torsdag d. 15. december kl. 14, idet afskedsarrangementet for Peter V. Legarth bliver
afrundingen af semesteret.

TEOLKURSUS
DEN 17.-20. JANUAR 2017 (SAMMEN MED DBI)
Teolkurset vil denne gang stå i reformationsjubilæets tegn. Som overordnet tema for
kurset har vi valgt ”Korsteologi”, dette nøglebegreb i Luthers teologi. Hvad betyder det
for vores forståelse af Gud og vores erfaring af ham? Og for det at være kirke? Det er
nogle af de temaer, der vil blive belyst. Som forelæsere har vi inviteret et par gamle
bekendtskaber, Knut Alfsvåg fra Misjonhøgskolen i Stavanger, der har meget at sige
om Luthers forståelse af Guds skjulthed og måde at åbenbare sig på, og Torbjörn
Johansson fra FFG i Göteborg, som har vigtige lys at kaste ind over det fra Dietrich
Bonhoeffer. Den daglige bibelmeditation over tekster fra 2 Kor vil Geir Otto Holmås,
gennem mange år NT-lærer ved MF i Oslo og nu retræteleder, stå for.
Det endelige program vil foreligge i august.
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SPEAKER’S LOUNGE
Der er Speaker’s Lounge (SL) hver torsdag kl. 12.05 – 12.50. SL arrangeres af
studenterrådet og er et forum, hvor man kan tage forskellige relevante, men ikke
nødvendigvis faglige, emner op. Gennem debat, diskussion og samtale udvikles man
som menneske og ikke mindst som teolog, og vi vil derfor gerne fremme en god
debatkultur på MF. Emnerne er som regel foreslået af studerende . Oplæggene bliver
holdt af studerende, undervisere eller af inviterede gæster.
Da de fleste studerende og ansatte i huset deltager, fungerer Speaker’s Lounge som et
ugentligt samlingspunkt for hele MF og TORVET.

BIBLIOTEK
Biblioteket er fysisk indrettet med muligheder for at arbejde enkeltvist eller i grupper.
Det rummer ca. 25.000 bøger og ca. 75 løbende tidsskrifter, lydbibliotek samt
computere med relevant software. Det fungerer som præsensbibliotek, dvs. at bøgerne
ikke må lånes med hjem. Bibliotekets hjemmeside er www.teologi.dk/bibliotek. Her
finder du bl.a. link til bibliotekets database, Axis, hvor tidsskrifter, links og størstedelen
af bøgerne er registreret. Håndbøger og kildeskrifter indkøbt før 1993, findes i
kortkartoteket.

RENGØRING
Alle studerende med daglig gang på MF – dvs. studerende på MF’s bacheloruddannelse
samt øvrige studerende med læseplads på MF - deltager i det daglige liv på MF, og
dermed også i vedligeholdelse og rengøringen af MF. Det betyder 10 timers
rengøring/vedligehold per semester. Dette kan også afregnes med 100 kr. pr. time på
kontoret.
Fordeling af rengøringsområder og -tidspunkter sker på ophængte sedler i
rengøringsrummet. Hvis man ikke selv har skrevet sig på listerne senest den 1. oktober,
bliver man faktureret for 100 kr. pr. time.
Studerende er selv ansvarlige for at bytte, hvis man bliver forhindret.
Spørgsmål vedr. dette rettes til husinspektøren. (se s. 25)

LÆSEPLADS
Alle studerende på MF’s Bacheloruddannelse (MFB’ere) kan efter ansøgning få
læseplads på MF med fast hyldeplads til bøger, enten i form af fast plads eller i form af
en deleplads. Der skal søges ved hver semesterstart for det kommende semester.
Overskydende læsepladser kan søges af andre studerende for et semester ad gangen
mod ”betaling” af 10 timers rengøring eller 100 kr. pr. time. Ansøgninger fra teologiog religionsvidenskabsstuderende vil komme i første række ved tildelingen.
Læsepladsansøgning findes på kontoret.
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MAILGRUPPEN ”mf-diverse”
Alle studerende på MF bliver automatisk tilmeldt mailgruppen
mf-diverse@teologi.dk, som er MF’s mailgruppe for oplysninger og informationer til
og fra studerende og ansatte. Du skal aktivt melde fra til kontoret, hvis du ikke ønsker
at være med i gruppen. Husk også at melde til kontoret, hvis du skifter mailadresse.

STUDIEVEJLEDNING
Hvis du har problemer med at overskue studiet eller har spørgsmål i øvrigt til studiet, så
snak med studiekoordinatoren, Brian Kærslund Hansen, som er studievejleder på BAuddannelsen. Hvis du er studerende på universitetet, så spørg kontaktpersonen til
universitetet: Rasmus Jonstrup Hansen: e-mail: rasmusjh1@gmail.com.

STUDIEREJSELEGATER
MF’s stipendium kan søges af alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende, som kan
tilslutte sig MF’s basis og formål. Det kan f.eks. tildeles studerende, der som et led i
deres studium ønsker at studere en periode ved en udenlandsk uddannelsesinstitution,
eller som gennem en rejse ønsker mulighed for kontakt med en udenlandsk fagmand
eller deltage i en konference i ind- eller udland. Det forventes, at modtageren af
stipendiet om muligt formidler den modtagne inspiration videre til medstuderende og
andre på MF.
I ansøgningen anføres, hvad der søges om støtte til, begrundelsen for ansøgningen samt
et overslag over de forventede udgifter. Det skal ligeledes anføres, hvor meget der
søges i støtte, samt hvor den studerende er i sit studieforløb. Der skal ansøges i god tid
før rejsen.
Ansøgningen indgives til fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen eller
lærerrådsformand Kurt E Larsen. (se s. 25)
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DANNELSESTILBUD
At bedrive teologi er en hel-menneskelig aktivitet, hvor det intellektuelle arbejde ikke
kan adskilles fra person og tro. Derfor har vi på MF forskellige tilbud, der sigter på
personlig og åndelig dannelse. Det drejer sig om daglige andagter og mentorordning.
Disse tilbud skal ses som et supplement til den enkeltes kirkelige tilknytning og
praksis, der specifikt bidrager til at integrere tro og teologi.

ANDAGTER
Vi opfordrer alle til at deltage i fællesandagterne på MF. Det giver en god rytme med at
leve sig ind i den bibelske fortælling og er et skønt åndehul midt i hverdagen.
Mandag: Morgensang på Torvet for hele huset kl. 9.00-9.15
Tirsdag: Skriftemålsandagt i andagtsrummet kl. 12.05
Onsdag: Andagt med fri liturgi i andagtsrummet kl. 12.05
Torsdag: Bøn i kaffestuen i forbindelse med Speakers Lounge kl. 12.05
Fredag: Bedemøde i andagtsrummet kl. 12.05

MENTORORDNING
MF tilbyder mentorering til alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Hver
studerende får tilbud om at blive tilknyttet en af MF’s ansatte som mentor. Mentor og
studerende mødes normalt en gang pr. semester til samtale.
Mentorsamtalens særlige fokus er at støtte den studerende til at få et godt studieforløb.
Samtalen befinder sig så at sige midt imellem sjælesorg og faglig vejledning. Den tager
også sigte på udvikling af den enkeltes menneskelige og åndelige udrustning og
potentiale.
Mentoren er naturligvis underlagt tavshedspligt. Mentorrelationen gælder normalt hele
studieforløbet.
Henvendelse til lektor Leif Andersen (se s. 25).
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KONTAKTOPLYSNINGER
MENIGHEDSFAKULTETET
TELEFAX

8616 6300 eller 7656 1240
8616 6860

E-MAIL MF
E-MAIL Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
E-MAIL MF-bladet

mf@teologi.dk
dttk@teologi.dk
mfbladet@teologi.dk

MF-lokalnr.
73561-240
241 Thomas B. Mikkelsen, fakultetsleder
242 Walther P. Hansen, sekretariatsleder
243 Henning Thorlund,
administrationsmedarbejder
245 Kit J. Hvergel, kontorsekretær
246 Henning Maagaard, husinspektør
247 Nils Andersen, landssekretær
248 Brian K. Hansen, studiekoordinator
249 Karin Christensen, bibliotekar
250 Peter V. Legarth, professor
251 Asger Chr. Højlund, professor
252 Kurt Christensen, professor
253 Kurt E Larsen, professor, LR-formand
254 Carsten Vang, lektor
255 Morten Hørning Jensen, lektor
256 Jeppe Bach Nikolajsen, lektor
257 Klaus Vibe, kandidatstipendiat
258 Peter Søes, kandidatstipendiat
259 Leif Andersen, lektor
Christian Medom Jensen, SR-formand
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Privat tlf.

e-mail

6010 7880
3190 5080
6126 3797

tbm@teologi.dk
wph@teologi.dk
ht@teologi.dk

4088 6777
2681 1059
2373 9730
2567 8942
8676 0041
8616 1818
8610 5092
8621 2810
8675 1504
8621 5404
8742 0242
2685 9963
8819 6800
3250 8050
3677 6535
6066 0715

kj@teologi.dk
hm@teologi.dk
na@teologi.dk
bkh@teologi.dk
kc@teologi.dk
pvl@teologi.dk
ach@teologi.dk
kch@teologi.dk
kl@teologi.dk
cv@teologi.dk
mh@teologi.dk
jb@teologi.dk
kv@teologi.dk
ps@teologi.dk
la@teologi.dk
chrmedom@gmail.com

MF-KALENDEREN
AUGUST
15.
31.

Landskonvent for teologer i Børkop
Semesterindledning og Sponsorløb

SEPTEMBER
15.
16.
17.
19.-22.

”Videnskab og tro” v/ Alister McGrath i Christianskirken
Temadag om viden skab og tro i Christianskirken
MF-basar
TORVET’s Højskole, Virksund

OKTOBER
3.
10.
24.
29.
30.
31.

CKA-foredrag v/ BA Peder Skovby Jørgensen
CKA-foredrag v/ Cand.theol Julius Sebastian Bang Holst
CKA-foredrag v/ Cand.theol. Emil Børty Nielsen
Kirkeweekend til Nordvestjylland for 15-årgangen
Kirkeweekend til Nordvestjylland for 15-årgangen
CKA-foredrag v/ Cand.theol. Jørgen Paakjær Moeslund

NOVEMBER
11.

Spotlights

DECEMBER
15.
15.

Afskedsforelæsning v/ Peter V. Legarth kl. 14
Afskedsreception for Peter V. Legarth kl. 15
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