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VÆRSGO! – PÅSKE
ANDAGTSHÆFTE TIL
MF-BLADETS LÆSERE
Nils Andersen, landssekretær

I dette nummer af MF-bladet finder du
en lille gave fra MF, nemlig en samling
andagter over syv helligdage fra midfaste til og med 2. påskedag. Andag-

terne er skrevet af professor Asger Chr.
Højlund, der med udgangen af juni 2018
efter godt 39 års ansættelse stopper
som lærer og forsker på Menigheds-

fakultetet. Vi håber, at andagtshæftet
bliver flittigt læst, og at det vil bidrage
til at åbne op for påskens glæde!

KALENDER
5. marts

kl. 19.30: ›Kan naturens love virkeligt sige noget om Guds eksistens?‹ CKA-arrangement

12. marts

kl. 19.30: ›Robot-etik - kan den kristne etik hjælpe os i mødet med robotterne?‹ CKA-arrangement

14. april

kl. 13.30-21 TORVETs fælles årsfest
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Konference i Middelfart om åndsfrihed

11. juni

Sognekirkekonference i Fredericia

22. juni
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LEDER

MF HAR LEGITIM UDDANNELSE PÅ HØJT NIVEAU
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

I den seneste tid er vores uddannelse offentligt blevet kritiseret for at ligge
på et for lavt niveau. Der er også sat spørgsmålstegn ved, om vi tilbyder en
uddannelse, som lever op til de danske regler. Det er en alvorlig kritik, som
kan få store konsekvenser for vore studerende. Det skete i forbindelse
med, at Københavns Universitet afviste at optage fire af vore studerende.
Menighedsfakultetet tilbyder en
uddannelse på højeste akademiske
niveau. Det tør jeg hævde med stor
sikkerhed i stemmen. Alle lærere på
Menighedsfakultetet er enten lektorer
eller professorer bedømt efter gældende danske kriterier for videnskabeligt
personale, og studiet er tilrettelagt
efter internationale standarder og med
eksternt censorkorps. Desuden ved vi,
at vore studerende generelt klarer sig
virkeligt godt, når de læser videre på
universiteter i ind- og udland.
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I 2010 blev der lavet en uvildig rapport om undervisningsniveauet på MF,
hvor fem uafhængige britiske universiteter fik mulighed for at evaluere vores
uddannelse. Konklusionen var entydig:
MF ligger over det generelle niveau for
teologiske uddannelser i Europa.
Da den nuværende uddannelse blev
tilrettelagt i 2013 i samarbejde med
University of South Africa (Unisa), bekræftede Styrelsen for Universiteter og
Internationalisering i et skriftligt svar,
at modellen er gangbar i Danmark.

I skrivende stund er vi ved at rede
trådene ud gennem samtaler med
universiteter og myndigheder. Lige nu
står vore 63 studerende i en alvorlig
klemme, fordi de ikke ved, om de kan
færdiggøre deres uddannelse på et
dansk universitet.
Det er ikke rimeligt, at vi nu bliver
udsat for denne behandling. For Menighedsfakultetet udbyder en legitim
uddannelse på højt akademisk niveau.
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APOLOGETIKKEN
STÅR STÆRKERE
END NOGENSINDE
Emil Børty Nielsen, cand. theol. og ph.d.-studerende ved MF

Apologetik betyder trosforvar, og vi har i dag bedre argumenter for kristendommens troværdighed end nogensinde tidligere i historien. Det er
værd at være bevidst om.
Siden 1970erne har der været en ›vækkelse‹ i USA og England inden for kristen
apologetik og filosofi. Da vi på MF i 2014
oprettede Center for Kristen Apologetik (CKA), var det vores ønske at være
med til at formidle til dansk kontekst
nogle af alle de gode og vigtige indsigter, der er produceret inden for denne
internationale bevægelse. Hvis ingen i
Danmark forsker og fordyber sig i dette
felt, ja, så går kirken i Danmark glip af
vigtige ideer, indsigter og argumenter.
Denne vækkelse er således en del af
CKA’s eksistensgrundlag og årsagen til,
at undertegnede i 2017 påbegyndte et
ph.d.-projekt om kristen apologetik og
erkendelsesteori.
To apologetiske traditioner
Når der skrives og tales om apologetik,
handler det oftest om samtidige argumenter for og imod kristendommens
sandhed og rationalitet. Det handler
kun sjældent om disciplinens historie
og udvikling. Det er en skam, for det
historiske perspektiv kan hjælpe os
med at forstå og værdsætte nutidens
situation. Hvis man ikke ser trosforsvar
i et historisk lys, overser man nemlig let
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den positive udvikling, der er sket siden
70’erne. Jeg vil derfor i det følgende forsøge at fortælle apologetikkens historie
og standse ved nogle vigtige personer
og antagelser.
Der kan siges at være to apologetiske traditioner. Den første betoner
mere filosofiske argumenter for en gud
ud fra væren, sjælen, naturen, skønhed
og orden. Den andet betoner mere historiske argumenter for den kristne Gud
ud fra profetier og mirakler, herunder
Jesu opstandelse. Jeg vil i det følgende
primært spore den første tradition.
Antikken
Apologetikkens historie kan paradoksalt nok føres længere tilbage end til
Det Nye Testamente. Allerede i det
4. århundrede f.Kr. argumenterede
Platon og Aristoteles nemlig for Guds
eksistens. Platon sluttede fra sjælens
eksistens og naturens orden til, at der
må være en bedste sjæl, der har skabt
alt. Aristoteles hævdede, at siden alt
bevæger sig på grund af noget andet,
så må der være en første ubevæget
bevæger, altså Gud. Han oplevede, at
fornuften ledte ham til troen på et le-

vende, intelligent, ikke-kropsligt, evigt
og maksimalt godt væsen, der er kilden
til universets orden.
I Det Nye Testamente møder vi en
apologetisk praksis, der er primært
defensiv. Jesus og apostlene forsvarer
sig mod en lang række indvendinger fra
både jøder og hedninger. De bruger dog
også positive argumenter. I diskussion
med jøderne henviste Paulus til Skriftens profetier om Messias, mens han
over for hedninger henviste til Jesu
mirakuløse opstandelse. Denne strategi
fulgte kirkefaderen Augustin, der som
belæg for Bibelens sandhed henviste
til profetier og mirakler. Problemet var
dog, at det jo netop var Bibelen selv,
der vidnede om disse to, så det førte til
en cirkelslutning. Han løste problemet
ved at henvise til et samtidigt mirakel:
kirkens eksistens.
Middelalderen
I middelalderen var teologen Thomas
Aquinas den store apologetiske tænker
i det 13. århundrede. Han udviklede
den filosofiske tradition fra Aristoteles
og fandt fem veje til Gud. Han fulgte
også Augustin og betonede Det Gamle
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CKA-teamet: Professor Kurt Christensen, stud. theol. Kristoffer Kruse samt cand. theol. og ph.d.-studerende Emil Børty Nielsen
Testamentes profetier, Det Nye Testamentes mirakler og kirkens mirakel. Et
andet vigtigt nedslagspunkt er Anselms
udvikling af det såkaldte ontologiske
argument. Gud er det højest tænkelige
væsen. Det højest tænkelige væsen
må have egenskaben eksistens. Derfor
eksisterer Gud. Dette argument er dog
mere berygtet, end det er berømt, for
de fleste synes intuitivt, at der er snyd
at bevise Gud ud fra en definition.
Den moderne periode
Den moderne periode begyndte i det 17.
århundrede med den franske rationalist
Descartes, der ønskede at genskabe
filosofien i matematikkens billede.
Han ønskede således en filosofi bygget
på absolut sikre slutninger. En sådan
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nyskabelse inkluderede Gud, for Gud
kunne udledes af et ontologisk argument lignende Anselms. Den engelske
empirist Locke og den tyske rationalist
Leibniz fulgte i denne tradition, men
beviste Gud ud fra et kosmologisk
argument. Leibniz hævede, at siden alt
i universet kan forklares af noget andet,
så må universet som helhed have en
forklaring, som har sin forklaring i sig
selv, altså Gud.
I det 18. århundrede blev de ontologiske og kosmologiske argumenter dog
kritiseret og afvist af filosofferne Hume
og Kant. Blandt mange af nutidens
teologer findes der en fortælling om, at
gudsargumenterne og apologetikken
døde med Hume og Kant. Det er dog
en misforståelse. Hume var radikal

skeptiker omkring mange ting, som vi
i dag regner for viden. Hvorfor skulle
vi acceptere hans skepticisme, når det
kommer til Gud, når vi fx ikke gør det
omkring årsag-virkning, fri vilje, en ydre
virkelighed og alle de andre ting, som
han også afviste? Kant hævede rigtig
nok, at vi ikke kan vide noget om Gud.
Men samtidig mente han, at det er
rationelt acceptabelt at tro på Gud. Han
opfandt endda et nyt moralsk argument for Guds eksistens.
I 1802 udgav William Paley bogen
Naturlig teologi, hvor han præsenterede
en analogi mellem Gud og en urmager.
Hvis du finder et ur på stranden, slutter
du, at nogen har lavet uret, fordi uret
viser tegn på design. På samme måde
er det med menneskekroppen og den
MF-BLADET ■ MARTS 2018

organiske natur. Paleys design-argument blev enormt indflydelsesrigt,
men fik en brat afslutning, da Darwin
i 1859 udgav Arternes oprindelse, som de
fleste opfattede som en tilfredsstillende
forklaring på design uden Gud.
Vækkelsen i det 20. århundrede
Anden halvdel af det 19. og første
halvdel af det 20. århundrede var et
lavpunkt for den kristne apologetik
og filosofi. Fra 1930’erne herskede den
logiske positivisme inden for filosofien.
Det positivistiske meningskriterium
erklærede al tale om Gud meningsløs,
hvilket betød, at der kun var få kristne
filosoffer, og, at dem der var, ikke kunne
bedrive kristen filosofi.
I denne periode blev det moralske
argument populært blandt apologeter.
Særligt C. S. Lewis’ tanker i bogen: Det
er Kristendom fra 1942 vandt stor indflydelse. Mennesket erfarer et udefrakommende moralsk krav, en objektiv
morallov. Denne erfaring peger på, at
der findes en ikke-fysisk person uden for
vores verden, der søger at præge vores
adfærd, og som holder os ansvarlige.
I 60’erne brød den logiske positivisme
dog sammen og blev afløst af en kreativ
mangfoldighed af metafysik og erkendelsesteori. Det medførte en vækkelse
inden for kristen filosofi og apologetik.
En af de centrale personer var og er den
amerikanske filosof Alvin Plantinga.
Han og en række ligesindede demonstrerede, at det er muligt at kombinere
kristen tro med akademisk fagfilosofi,
og at de to kan befrugte hinanden. Han
banede således vejen for, at mange
unge kristne valgte filosofien som fag.
Det førte til oprettelsen af Society of
Christian Philosophers i 1978, der i dag
tæller over 1000 filosoffer og er det
største enkelt-interesse fællesskab i
USA inden for filosofi.
Et vigtigt nybrud, som 70’ernes opgør inden for filosofien bragte med sig,
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var muligheden for en mere nuanceret
apologetik. Hele den filosofiske tradition fra Descartes over Kant til logisk
positivisme havde forsøgt at give vores
viden et urokkeligt og sikkert fundament. Men filosoffer som W. V. Quine
og Thomas Kuhn betonede, at alle teorier bygger på antagelser, og at vi aldrig
kan vide noget med absolut sikkerhed.
De apologetiske konsekvenser er en
mere mådeholden apologetik, der ikke
bygger på sikkerhed, men forsøger at
give gode grunde og at sandsynliggøre.

Men hvad forårsagede denne begyndelse? Det kan næppe være universets selv
eller ›ingenting‹. Én mulig forklaring,
måske den bedste, er Gud.
Det andet argument blev fundet af
fysikere sidst i 70’erne og først i 80’erne:
universets fin-tuning. Argumentet
blev kendt i offentligheden i 1985, da
fysikerne John Barrow og Frank Tipler
udgav bogen The Anthropic Cosmological Principle. De havde fundet ud af, at
universets startbetingelser og fysiske
konstanter må have ekstremt nøjagtige
værdier, hvis der skal kunne eksistere liv
i universet. En sådan ekstrem høj grad
af fin-tuning kræver en forklaring, og
de foreslog selv design som en teoretisk
mulighed.
Det kan således hævdes, at den
kristne apologetik i dag står stærkere end nogensinde, set fra nutidens

Naturvidenskaben
finder to nye argumenter
I det 20. århundrede blev naturvidenskaben årsag til fødselen af to nye
argumenter for Gud. Det kosmologiske
argument fik i 1927 en genfødsel, da
den katolske munk og fysiker George
Lemaître foreslog, at universet
Naturvidenskaben fandt således, at
udvider sig og har
universet har en begyndelse. Men hvad
en begyndelse.
forårsagede denne begyndelse? Det kan
Lemaîtres teori
var kontroversiel,
næppe være universets selv eller ›ingenog mange syntes,
ting‹. Én mulig forklaring, måske den
det mindede for
bedste, er Gud.
meget om Bibelens skabelsesberetning. Disse kritikere kaldte i spot
perspektiv. Ét tegn på, at den filosofiske
teorien for »Big Bang«. Teorien fik dog
apologetik faktisk står stærkt, er, at
medvind af Hubbles opdagelse af den
den ateistiske filosof Anthony Flew, der
såkaldte ›rødforskydning‹ i 1929, men
var en af de mest markante ateistiske
var endnu kontroversiel indtil opdagelfilosoffer i det 20. århundrede, i 2003
sen i 1964 af den kosmiske baggrundsbegyndte at tro på Gud, og efter eget
stråling. Naturvidenskaben fandt
udsagn på grund af de nye naturvidensåledes, at universet har en begyndelse. skabelige argumenter.

Emil Børty Nielsen påbegyndte 1. juni 2017 et ph.d.-projekt finansieret af
Center for Kristen Apologetik. Han er indskrevet på Menighedsfakultetet
i Oslo, men har kontor på MF i Aarhus. Han arbejder med projektet på 75
% tid over en periode på fire år. Ved siden af er han koordinator af Veritas
Forum i Danmark og ulønnet hjælpepræst i Aarhus Bykirke.
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KORT NYT
LEIF ANDERSEN
OM JOBS BOG
Lektor på MF, Leif Andersen, har
skrevet et essay i Bibelselskabets
nye oversættelse af Jobs Bog: Det
er din egen skyld. Jobs Bog – nudansk
og fortolket. Leif forholder sig her til
lidelsens problem og Guds tilsyneladende fravær.

KAN NATURENS LOVE
VIRKELIG SIGE NOGET
OM GUDS EKSISTENS?
Center for Kristen Apologetik
(CKA) inviterer til foredrag 5.3.2018
kl.19.30 om fintuningen af universet. Det handler om, at en række
naturkonstanter, der indgår i fysiske love, skal være nøje afstemte
for at muliggøre liv på jorden. Er det
ren tilfældighed? Eller står der en
intelligens bag? Oplæg ved fysikstuderende Martin Rugager Vase,
Entré: 50 kr. (25 kr. for studerende).
Alle er velkomne!

ROBOT-ETIK – KAN
DEN KRISTNE ETIK
HJÆLPE OS I MØDET
MED ROBOTTERNE?
CKA-arrangement 12.3.2018
kl.19.30. Udviklingen inden for
kunstig intelligens og robotteknologi pågår med høj fart. Hvad gør
det ved mennesket, at vi gradvist
udkonkurreres af robotter? Hvilke
etiske implikationer har det, når vi
i fremtiden skal interagere mere og
mere med kunstige intelligenser?
Oplæg ved stud.theol., Simon Nøddebo Balle, der skriver speciale om
robotetik. Entre: 50 kr. (25 kr. for
studerende). Alle er velkomne!

GÆSTEFORELÆSNINGER VED CHRISTOF SAUER OM
KRISTENFORFØLGELSER 23. APRIL
GÆSTEFORELÆSNINGER VED CHRISTOF SAUER OM KRISTENFORFØLGELSER 23.
APRIL

Professor i religionsfrihed og kristenforfølgelse ved Freie Theologishe Hochschule i Giessen, Christof Sauer, vil den 23.4. holde to offentlige forelæsningProfessor i religionsfrihed og kristenforfølgelse ved Freie Theologishe Hochschule i Giessen, Christof Sauer, vil den 23.4.
er på engelsk om kristendomsforfølgelser i verden i dag. Kl.10-11: ›Understanholde to offentlige forelæsninger på engelsk om kristendomsforfølgelser i verden i dag. Kl.10-11: ›Understanding freedom
ding freedom of religion or belief and persecution‹. Kl.11.15-12: ›Martyrdom and
of religion or belief and persecution‹. Kl.11.15-12: ›Martyrdom and mission: Christian theological interpretations‹. Kl.13-14
mission: Christian theological interpretations‹. Kl.13-14 er der åben konsultaer der åben konsultation, hvor spørgsmål om religionsfrihed og kristendomsforfølgelse sættes til debat. Gæsteforelæstion, hvor spørgsmål om religionsfrihed og kristendomsforfølgelse sættes til
ningen afholdes i samarbejde med Evangelisk Alliance. Fri entré og alle er velkomne!
debat. Gæsteforelæsningen afholdes i samarbejde med Evangelisk Alliance. Fri
entré og alle er velkomne!

8

MF-BLADET ■ MARTS 2018

LEIF ANDERSEN AFSLØ
RER SIN YNDLINGSBI
BELTEKST I BOGEN
LEIF ANDERSEN AFSLØRER SIN
TIL YNDLINGSBI
EFTERTANKE
BELTEKST I BOGEN
TIL EFTERTANKE
I bogen Til eftertanke fra Akademisk
FÆLLES ÅRSFEST PÅ

14. APRIL 2018

Hånd i hånd
når teologi og
mission beriger
hinanden

KOM TIL TORVET FÆL
LES ÅRSFEST 14. APRIL
Israelsmissionen, Promissio og MF
inviterer til fælles årsfest på TORVET
i Aarhus lørdag den 14.4. kl.13.30-21.
Temaet er ›Hånd i hånd, når teologi
og mission beriger hinanden‹. Der
bliver foredrag, seminarer samt
festgudstjeneste. Om formiddagen
kl.11-12.30 inviterer MF til en rundvisning på TORVET samt en opdatering på, hvad der optager os på
MF lige nu. Se program for TORVETs
Årsfest på www.teologi.dk

Forlag peger 12 præster på deres
I bogen Til eftertanke fra Akademisk Forlag peger
yndlingstekst
12 præster
frapå
Bibelen.
deres yndlingsLektor på
tekst fra Bibelen. Lektor på MF, Leif Andersen,
MF,har
Leifvalgt
Andersen,
Johannesevangeliet
har valgt Johankapitel 6 vers 37, som gennem hele hans voksne
nesevangeliet
liv har været
kapitel
hans6 yndlingsbivers 37, som
belord: ›Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme
gennem
til hele
mig,hans
og den,
voksne
der kommer
liv har
til mig, vil jeg aldrig vise bort.‹
været hans yndlingsbibelord: ›Alt,
hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til
mig, vil jeg aldrig vise bort.‹

SOGNEKIRKEKONFE
RENCE I FREDERICIA
11. JUNI
Evangelisk-Luthersk Netværk,
Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet byder velkommen
til en éndags konference, der sætter
fokus på, hvordan man kan virke
og være menighed som præst,
menighedsråd, ansat og frivillig i
sin lokale sognekirke. Alle interesserede er velkomne! Se program på
www.teologi.dk

ENGELSKKYNDIG KORREKTURLÆSER EFTERLYSES
Findes der blandt MF-bladets læsere en engelskkyndig, der kan læse korrektur
på faglige tekster og korrespondance på engelsk, hører MF meget gerne fra
vedkommende. Kontakt akademisk leder Kurt E. Larsen på tlf. 7356 1253 eller
kl@teologi.dk

MF-BLADET ■ MARTS 2018

INSPIRATIONSDAG
OM ÅNDSFRIHED I
MIDDELFART 29. MAJ
Menighedsfakultetet er medindbyder til en inspirationsdag den 29.5. i
Middelfart om ›Kirkeligt Samråd for
åndsfrihed’. Dagen har til formål at
inspirere og udruste personer, organisationer og institutioner med
kirkelig tilknytning til at deltage
aktivt og konstruktivt i den aktuelle
debat om - og kamp for - åndsfrihed i Danmark. Se program på
www.teologi.dk
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STUDENTERARTIKEL

MIT LIV ER SPÆNDT
UD MELLEM TEOLOGI
OG METALHEADS
Af stud.theol. Thomas Nørgård

Jeg går på MF’s bacheloruddannelse i teolog og er vild med studiet, men
jeg brænder ligeledes for, at mine venner i Metal-miljøet skal møde Jesus. Det er et vildt spændende arbejde, som jeg sammen med den kristne Heavy Metal-pioner Pastor Bob får lov at være en del af.
Jeg har lyttet til og spillet metalmusik
i mange år, og har på egen krop oplevet nogle af de udfordringer, der kan
være forbundet med at være en kristen

Pastor Bob,
Thomas’ amerikanske ven og mentor
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metalhead (en der er del af Heavy Metal
miljøet, red.). Det har længe været
yderst kontroversielt i konservative
kristne miljøer at bringe kristne tekster
ind i rock og metalmusik. Derfor var det
en enorm opmuntring, da jeg som ung
mødte andre ligesindede, bl.a. Heavy
Metal-pioneren, amerikaneren, Pastor
Bob. Igennem ti år har han været en ven
og mentor for mig, og vist mig behovet
for at række evangeliet ind i det miljø.

går hånd i hånd og kan deles. Derudover giver det en platform til at række
ud til metalheads, der aldrig har haft
noget at gøre med kirken. Desuden har
vi erfaret, hvor voldsom en kraft der er i
proklamationen af Jesu navn. Folk med
erfaringer fra det okkulte deler deres
historie om, hvordan der i satanismen
tales til deres ego, og at de gennem
dyrkelsen af det vil opnå total frihed.
Her proklamerer vi så Kristus som den,
der virkelig sætter fri.

Spændingsfeltet mellem
kirken og Heavy Metal
Vækkelse blandt metalheads
Mange kristne i Heavy Metal har
Netop i disse år oplever vi store vækdesværre haft dårlige oplevelser med
kelser inden for metalmiljøet. Der er
kirker på grund af deres musiksmag,
mange musikere, der har turneret hele
tatoveringer og lange hår. Nogle har
deres liv, som, når de når pensionsalderfor søgt uorganiserede fællesderen, og festen stopper, begynder at
skaber, mens andre har vendt troen
genoverveje livets mening. ›Sex, drugs,
ryggen. Her ligger der et enormt stort
and rock n’ roll‹ var bare en distraktion
opsamlingsarbejde. Igennem kristne
fra nagende spørgsmål i deres indre.
metalbands, festivaler og koncerter
I denne eksistentielle krise og søgen
forsøger vi at genetablere et fællesDesuden har vi erfaret, hvor voldsom en
skab, hvor vores
tro og musiksmag kraft der er i proklamationen af Jesu navn.
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finder mange Kristus, og bruger derefter Heavy Metal-platformen til at dele
deres livshistorie, til stor inspiration
for alle os i miljøet. Det sataniske står
i forfald, og Gudsriget er ved at bryde
igennem i et miljø, der er kendt for at
rumme mørke.
Målrettet litteratur hjælper på vej
Et af de værktøjer, vi bruger i arbejdet,
er ›The Metal Bible‹, som er en særlig
bibeludgave til metalheads. Den har
været en kæmpe succes og er udgivet
i en million eksemplarer. Den består af
Det Nye Testamente, og en række vidMF-BLADET ■ MARTS 2018

nesbyrd primært
Det sataniske står i forfald, og Gudsriget
fra Heavy Metal
er ved at bryde igennem i et miljø, der er
-musikere. Metalkendt for at rumme mørke.
biblen afslørede
et kæmpe behov
og efterspørgsel på litteratur, som taler
bog: Metal Devo, som er en andagtsbog,
netop til den kontekst. Så for godt tre år vi skrev i sommer, og som udkommer
siden hjalp jeg Pastor Bob med at skrive i år. Hvert andagtsstykke består af et
hans første bog Seriously?! i Nashville.
citat fra en omvendt Heavy Metal -muSelvom vi fik mange historier tilbage fra siker, et bibelvers, en kommentar og et
folk, der sagde, den havde haft stor bespørgsmål til dagen. Den bliver oversat
tydning, og endda ført til omvendelser,
til de 12 sprog, som Metal Bible er på,
afslørede den også en mangel på perhvorefter det er meningen, at den skal
sonligt andagtsliv for mennesker inden
deles ud til festivaler og koncerter rundt
for miljøet. Det fødte idéen til vores nye
om i hele verden.
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FRA BEST YRELSENS BORD

BÅDE GLÆDER OG
UDFORDRINGER PÅ
MF LIGE NU
Jørgen Jørgensen, sognepræst og bestyrelsesformand for MF

I MF’s bestyrelse føler vi os privilegerede: Tænk at være betroet ansvar i
en så vigtig institution som Menighedsfakultetet! Et stærkt og trofast
bagland forsyner os år efter år med midler, der gør det hele muligt. En
stab af højt uddannede og dedikerede teologer kæmper for at undervise
og forske i tillid til Skriften. Gode ledere giver en veldrevet administration, og dertil kommer et frugtbart og perspektivrigt fællesskab med missionsorganisationer på TORVET.
Uventet udfordring
Og så er der alligevel pludselig på
baggrund af en konkret sag brug for,
at vi ekstraordinært træder sammen i
bestyrelsen. Københavns Universitet
har, som omtalt i Kristeligt Dagblad den
2.2., uventet afvist at optage fire af vore
bachelorer på kandidatuddannelsen.
Det Teologiske Fakultet i København
har underkendt niveauet på den uddannelse, som MF sammen med University
of South Africa tilbyder. Dermed sås
tvivl om, hvordan vore studerende kan
komme videre til kandidatuddannelsen.
Hvordan følgerne bliver, er det i skrivende stund for tidligt at spå om, men
vi har mange følere ude for at finde de
mulige veje, og i øjeblikket forhandler vi
om at få mulighed for, at vore studerende kan optages i København.
Vi er overbevist om, at vi finder en
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god løsning. Vores prioritet er, at vore
studerende, efter at have læst bachelordelen af deres teologiske uddannelse
hos os på MF, skal optages på et dansk
universitet for at læse videre på kandidatdelen. Det spor følger vi i håb om, at
der findes en løsning. Skulle det vise sig
ikke at lykkes, vil vi overveje alternativer.
MF-teologer bliver præster
Menighedsfakultetet møder ellers stor
velvilje, også uden for de cirkler der normalt udgør vores bagland. Det noterer
vi os med ydmyghed, og vi forsøger at
leve op til tilliden på bedste måde. Og
vi glæder os hver gang, en nyuddannet
MF’er bliver ordineret, og MF-teologer
ansættes som præster. Og det sker så
tit, at vi næsten ikke har ledige kandidater gående. Det er vi taknemlige for.
Menighedsfakultetet blev netop rejst

for at uddanne til tjeneste i kirken.
Kirkehøjskjole og
efteruddannelse godt i gang
Vi glæder os også over, at der nu planlægges Kirkehøjskole i et nyt område.
Erfaringerne i Sønderjylland, hvor det er
afviklet den forgangne vinter, er positive. Må det blive til lige så stor velsignelse i Esbjerg, hvor næste Kirkehøjskole
efter planen vil blive gennemført.
En tredje ting, vi noterer os med
glæde, er MF’s nye tilbud om efteruddannelse, en teologisk master i praktisk
teologi. Det er nu tredje semester, at
forløbet kører, og det med god tilslutning og stor tilfredshed blandt deltagerne. På den måde bidrager Menighedsfakultetet til teologisk dannelse i bredere
kredse end lige præcis der, hvor vore
kandidater er ansat.
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STADIG FLERE MF-TEOLOGER
ANSÆTTES SOM PRÆSTER
Nils Andersen, landssekretær

Fra og med 2016 er der kommet fart i ansættelsen af præster fra Menighedsfakultetet. Med fem nye ansættelser i 2018 synes tallet at stige stadig hurtigere.
Menighedsfakultetet er sat i verden for
at uddanne præster og ledere til kirken
og international mission. Derfor glæder
det os, at der siden 2016 for alvor er
kommet fart i ansættelsen af MF-præster. I 2016 ved vi om 11, i 2017 om
mindst 14, og altså i 2018 allerede om
fem præsteansættelser. Selv om en del
af disse var præster i forvejen, og et par
er forfremmet til provster, er det alligevel et udtryk for, at menigheder rundt
om i både land og by gerne vil have en
præst fra Menighedsfakultetet.
Menighedsråd efterspørger
præster med klassisk teologi
Vi får mange henvendelser fra kristne,
der i forbindelse med et præsteskifte,
efterspørger en MF-præst. Vi kan kun
gisne om, hvorfor vi ser denne positive
udvikling, men professor i kirkehistorie
og akademisk leder ved Menighedsfakultetet, Kurt E. Larsen, giver dette bud:
»Der var nogle år med usikkerhed om, hvor
det ville ende i folkekirken med hensyn til
vielse af to af samme køn. Nu har det vist
sig, at der fortsat er plads i folkekirken til
os, der vil kæmpe for klassisk kristen etik
også på dette punkt. Glædeligvis er der en
MF-BLADET ■ MARTS 2018

del menighedsråd, der har fået øjnene op
for, hvad MF-præster kan bidrage med i et
sogn og derfor efterspørger en præst med
den teologi.«
En præst med Jesus på hjerte
Menighedens tro formes af den forkyndelse, den lytter til, og derfor er det vigtigt, at præsterne har en sund bibelsk
teologi og formår at formidle evangeliet
klart. Det bliver vore studerende øvet i
på forskellig vis gennem deres studier
på MF.
Men hvordan oplever menigheden
at få en præst med rødder i MF? Jeg har
spurgt Anette Ingemansen, menighedsrådsmedlem i Sct. Michaelis Kirke
i Fredericia, der i 2016 fik ansat en af de
nye MF-præster fra MF’s bacheloruddannelse: Kristoffer Simonsen. Anette
udtaler:
»Det betyder rigtigt meget for mig, at jeg
har fået en præst med klare teologiske holdninger, og som forkynder evangeliet med
overraskende pointer og i et nutidigt sprog
uden floskler. Kristoffer har virkelig Jesus på
hjerte, og den brand formidler han til mig.
Han er ikke bange for at gå foran og kaster
sig frygtløst ud i nye opgaver. Jeg er vildt

imponeret af, hvordan han arbejder med
gudstjenesteformen, så den favner bredt.
Han er fuld af gode ideer, som sætter spor
i menighedsarbejdet. Sådan en præst har
folkekirken brug for.«

MF-PRÆSTER
ANSAT I 2018
Jesper Fodgaard, tidligere præst i Aalborg Valgmenighed, nu sognepræst
i Vor Frelsers Kirke i Aalborg fra 1.2.
Jan Pahus Nissen, tidligere KFS-sekretær i Aalborg, nu sognepræst i
Nr. Uttrup og Hvorup fra 1.2.
Morten Meiner, tidligere sognepræst
i Skarrild, nu sognepræst i Bording
og Christianshede fra 1.3.
Henrik Højlund, tidligere sognepræst i Løsning og Korning, nu sognepræst i Kingos Kirke på Nørrebro
i København fra 1.3.
Ole Vinther, tidligere præst i Snåsa i
Norge, fra 1.4. sognepræst i Gudum
- Fabjerg Sogn.
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Israel

Landet du vender
tilbage til

På Grejsdalens Efterskole lærer vi eleverne at omsætte kristendommen til praksis hver eneste dag i den måde, som vi møder
hinanden på i samtale, omtale og væremåde.

#dufårguldmedhjem
Guldregn gør en forskel så det basker!
Guld er mange ting - og lad os lige nævne nogle af dem. Guld
er hver eneste teenager her, de (næsten) daglige skøre indfald, venner for et år (og for livet), sport så du sveder, gejst
over Gud så du hopper og glæde så du ... ja, hopper igen!
Derfor siger vi #dufårguldmedhjem!
Kan du mærke, det kalder?

Påskerejse – forhør om plads
Jubilæumsrejse – forhør om plads
70 års jubilæumsrejse – forhør om plads
Rundrejse under løvhyttefesten
Klassisk rundrejse
Klassisk rundrejse
Rundrejse i efterårsferien
Familierejse i efterårsferien
Ét land, to folk og tre religioner

27.3. - 3.4.
8.4. - 17.4.
11.4. - 21.4.
19.9. - 29.9.
2.10. - 10.10.
3.10. - 12.10.
14.10. - 21.10.
14.10. - 21.10.
30.10. - 6.11.

Bestil nyt katalog på 7592 2022
Læs mere om rejserne på
www.felixrejser.dk/israel

Dorthea
Nedergaard
Begravelsesforretning
for Silkeborg og omegn
Vestergade
37, 8600
8600 Silkeborg
Silkeborg
Chr.
8.s Vej 41,

Psykoterapi

& supervision
af ledere

86 81 64 11

mail@lonedalsgaard.dk
www.lonedalsgaard.dk

www.dnbegravelse.dk

Mob. 22 32 24 73

Programmør for HERREN
Software-konsulent med en klar kristen profil
og indgående kenskab til Bibelen.
Kunder som Logos Bible Software,
United Bible Socities, German Bible Society,
Youth with a Mission, Det Danske Bibelselskab,
Forlaget Scandinavia, Aalborg Universitet,
2K/Denmark med flere.

Oplev KAPOOOW og læs mere om guldet på djurslands.dk

Kontakt os for en uforpligtende snak om dine
udfordringer indenfor software.
Ulrik Sandborg-Petersen, ph.d.

LINDHOLM AUTO
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ulrikp@scripturesys.com

www.scripturesys.com
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Thistedvej 121 · 9400 Nørresundby
v/Morten Warncke Olesen
Telefon 98 17 04 00

+4561706850
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ØKONOMI

INDTÆGTER OG
UDGIFTER BALANCERER
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

Tak for stor trofasthed
Trods mange år med styring af MF’s
økonomi fyldes jeg fortsat med glæde
og taknemlighed over den store og
trofaste støtte til MF. Der er en stabilitet i gaveindtægterne, som er yderst
værdifuld for MF, og forhåbentlig oplever du, som trofast støtter os, også en
velsignelse i det.
Diagrammet over gaveindtægterne
nedenfor viser en stor stigning i efteråret, hvor MF fejrede sit 50 års jubilæum. Tak for de mange gaver vi modtog i

den anledning. Det blev til 102.000 kr. i
jubilæumsgaver, og det dækker det løft
i gaveindtægterne, vi har budgetteret
med i dette regnskabsår.
Hjælp os med at få stabil
gaveindtægt i foråret
Der er fortsat flere måneder og flere
millioner til, at vi kan afslutte dette
regnskabsår. Vi ser fremad med frimodighed i tillid til Gud og MF’s mange
venner. Vores drøm er, at det sædvanlige fald hen over foråret og efterfølgen-

8 millioner
7

de store stigning i juni kunne afløses
af en mere jævn gaveindtægt hen over
sidste del af regnskabsåret.
Der er for indeværende regnskabsår,
hvor vi er ca. en tredjedel inde i årrækken med generationsskiftet blandt
lærerne, budgetteret med et underskud
på godt 200.000 kr. Hvis vi kan nå til et
mindre underskud end det, vil det styrke MF og hjælpe os hurtigere igennem
generationsskiftet.
Vi beder derfor om jeres fortsatte
støtte. På forhånd mange tak!
Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller har brug for flere oplysninger
– wph@teologi.dk eller tlf. 7356 1242.

Budget 2017-2018
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Modtaget 2016-2017

5

SÅDAN KAN DU STØTTE

Modtaget 2017-2018

4
3
2

GAVEINDTÆGTER

1
JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

LÆGERNE

MAR

AXELSEN & FAUSHOLT
Vestre Strandallé 56 · 8240 Risskov · ☎ 86 17 76 74

Vi stikker lidt dybere
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APR

MAJ

JUN

Benyt en af nedenstående muligheder
eller se flere på www.teologi.dk/stot
Dankort: www.teologi.dk/dankort
MobilePay: Til nr. 21 204.
Skriv ›Gave‹ og din adresse i beskedfeltet
Netbank: Overførsel til
reg.nr. 3409 kontonr. 8177600

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold
Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF
Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg
Tlf: 4036 8459
gunhild@barak.dk
www.barak.dk
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FÆLLES ÅRSFEST PÅ

14. APRIL 2018

Hånd i hånd
når teologi og
mission beriger
hinanden

Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
Telefon 86 16 63 00
mf@teologi.dk
www.teologi.dk

Velkommen til fælles
årsfest på TORVET lørdag
den 14. april kl. 13.30-21.
Se omtale i MF-bladet
side 8. Se program på
www.teologi.dk
Også velkommen til
rundvisning og til at
høre seneste nyt fra MF
fra kl. 11-12.30.

