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En højere tjeneste
Asger Højlund
Professor i Dogmatik

Ordet missional er gået hen og blevet lidt af et modeord.
Det står højt på listen i mange af de menigheder, hvor
der arbejdes på kirkens profil og målsætning. Og det
spiller også en fremtrædende rolle i beskrivelsen af,
hvad det er, vi vil med Menighedsfakultetets bacheloruddannelse.
Hvad betyder missional? Det sigter ikke bare til
ydre mission. At kirken er missional, eller at vores
uddannelse har et missionalt sigte, skal sige, at der
ikke er noget i kirken eller i teologien, som er der for
sin egen skyld – gudstjenester, møder og bibelkredse;
eller teologisk indsigt og eksegetiske kundskaber. Alt
sammen er sat i en højere tjeneste, nemlig at være en
del af Guds sendelse (latin: missio) til verden. Gud er
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På mange måder minder det om det, vi i mange år har
kendt i vækkelser og missionske kredse. Dog ligger der
i ordet missional nok et større fokus på Guds kærlighed
til verden, end det sommetider i praksis blev til i de
kredse, og dermed en hjælp til, at bevidstheden om at
være sendt til verden ikke fører til en selvophøjelse over
verden.
Som ved alle modeord kan der være grund til vågen
opmærksomhed. Ting kan blive for ensidige, og vigtige
sandheder kan gå tabt. Det er bl.a. derfor, studenterrådet
den 17. november har bedt Jens Ole Christensen komme med et oplæg om ”Missional og/eller luthersk
teologi”. Kan det missionale fokus være med til at
minde os om, hvad vi er her for, og få os ud af den døde
selvtiltrækkelighed, der så let sniger sig ind over os,
både som uddannelsesinstitution, som menighed og
som enkeltpersoner, har det gjort en god tjeneste.
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missional – sådan kan det hedde. Gud sendte sin Søn,
han sender sin Ånd – i et og alt har han den verden for
øje, som har vendt ham ryggen. Det er i det lys, kirken i
alle dens dele skal forstå sig selv – og måles på.

Redaktion
(mfbladet@teologi.dk)
Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen
Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende)
Stud. theol. Filip Bodilsen
Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen

Foto: Forside: Birthe Hyldborg Jensen
Side 6 og 7: Stock.xchng.com
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Fyraftensmøde 25. oktober om
jødedom og kristendom
I samarbejde med Israelsmissionens Unge inviterer
Menighedsfakultetet alle interesserede til en række
fyraftensmøder i efteråret med emner om jødedom og
kristendom. Næste møde er mandag d. 25. oktober,
hvor ungdomssekretær ved Israelsmissionens Unge,
Peter M. Madsen, taler om: ”Den danske kirkes
holdning til jøderne under besættelsen 1940-45”. De
sidste fyraftensmøder afholdes 22. november og 7.
december, hver gang kl.16-18. Se nærmere program på
www.teologi.dk.

Spotlights 19. november om
”Giv dig rig”
Spotlights byder på solidt teologisk input med stor
relevans for hverdagen indrammet af hyggelig caféstemning og godt fællesskab. Temaet i år er ”Giv dig
rig!”, inspireret af kampagnen ved samme navn. Talerne
Peter Rask og Erik Nielsen leverer gennem mundtlige
oplæg stof til eftertanke og inspiration til samtale ved
bordene. Spotlights begynder kl.19 og fader ud omkring
midnat. Fri entré og alle er velkomne!

Islamkursus 24.-28. januar 2011
Islams enhed og mangfoldighed er temaet på næste
Islamkursus på Menighedsfakultetet. Kurset ønsker
at give en grundlæggende forståelse af islam og et
indblik i islams forskellige ansigter i Danmark i dag.
Kurset vil desuden hjælpe deltagerne til at reflektere
over, hvordan vi som kirke kan møde muslimer i
Danmark med evangeliet og med Jesu kærlighed.
Kurset henvender sig til alle med interesse for islam.
Hovedtalere bliver Mogens S. Mogensen og Kurt
Christensen. Se programmet på www.teologi.dk eller
rekvirér et program fra Menighedsfakultetet, tlf. 8616
6300, email: mf@teologi.dk

Lausanne Missionsfest
på Menighedsfakultetet
6. oktober

Som optakt til den tredje internationale Lausanne
Kongres i Sydafrika inviterer Evangelisk Alliance,
Dansk Missionråd og Menighedsfakultetet til
”Lausannedag” og missionsfest på Menighedsfakultetet onsdag den 6. oktober. Dagen vil både
give et overblik over Lausannes arbejde og et opdateret indblik i de vigtigste problemstillinger for
mission i dag herunder, hvad Lausanne har betydet
for missionsarbejdet på verdensplan og i Danmark.
Dagen falder i to dele:
Første del kl. 11-17 vil stå i teologiens tegn med
foredrag af Birger Nygaard, Jonas Jørgensen og
andre missionsteologiske nøglepersoner i Danmark.
Anden del kl. 19-21 bringer indlæg fra tidligere deltagere og nøglepersoner i Lausannebevægelsen.
Se programmer på www.teologi.dk.

Teologi for kirkens skyld
Menighedsfakultetet vil fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem teologisk forskning og uddannelse. Vi
tror, at indholdet i kirkens præste- og lederuddannelse er af fundamental betydning for livet i kirken, og at det i høj
grad er menigheden selv, der må tage ansvar for sin præste- og lederuddannelse.
Vores 4-årige internationalt akkrediterede BA-uddannelse rummer klassisk teologi, praktik, mulighed for mentoring
og giver adgang til videre studier på universitetet. Vi optager nyt hold studerende i ulige år. Vi tilbyder de studerende
læseplads og et spændende studiemiljø, hvor også teologistuderende og religionsvidenskabsstuderende fra Aarhus
Universitet er meget velkomne. Desuden afholder vi foredrag og temadage, som er åbne for alle interesserede. Find
flere oplysninger om Menighedsfakultetet på www.teologi.dk
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Der skal være susende stille
Fakultetslederen leder efter kreative ledetråde
Jørn Henrik Olsen
Fakultetsleder

Selv tunghøre har hørt om den
Ude på ”Kongebakken” i Smørum ved København ligger en stor og kendt virksomhed. Selv de tunghøre
har hørt om den. Oticon er navnet. Her sker der noget
ekstraordinært:
Man giver mennesker forbedrede muligheder gennem
indsigt og fornyelse. Man virkeliggør en passion ved at
hjælpe mennesker med at høre bedre. Man engagerer
sig i alle medarbejdernes personlige udvikling.
Oticon er historien om, hvorledes kreativitet kultiveres
ved hjælp af trivsel, global orientering, åbenhed og et
uforudsigeligt bevægelsesmønster, og hvordan stedets
former, indretning, stemning og stil bidrager til et
dynamisk og socialt samspil medarbejderne i mellem.
Det er også stedet, der kan beskrives mere poetisk og
skævt:
• Det befinder sig langt fra verdens stress og jag – og
smålighed.
• Det har plads til den sunde langsomme hastighed –
den susende stilhed.
• Det læner sig opad en magtfuld bastion – traditionen
(Kong Svends gravhøj).
• Det rummer stort albuerum - og et helt hav af
muligheder.
• Det er som et stort globalt rum – med verdenshorisonter.
• Det er et dybt reservoir af dynamisk forskellighed –
rumlighed og mangfoldighed.
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Drømmen om MF-værket
Jeg drømmer om virkeliggørelsen af dette på Menighedsfakultetet (MF). Gud og troen på ham vil vi nok
sætte øverst på skemaet. Vi skal alle være bedre til at
høre. Høre Guds fantastiske historie med os almindelige
mennesker. Så der kan ske en stadig fordybelse i
Kristus-livet – og en vækst i dét liv, hvor Helligånden
forandrer, så vi lever for andre.
Menneskers indsigt og fornyelse, deres personlige udvikling, skal spille en central rolle. Det handler om mere
end en bestemt arkitektur eller virksomhedskultur, en
bestemt organisering af lederskab og teams. Skal MF
være et levende sted, hvor troens og tjenestens liv får
næring og udfoldelsesmuligheder, er der visionære
mål, vi stadig må satse på at virkeliggøre. Drømmen om
det store MF-værk handler om rå tiltrækningskraft med
evangeliets turbulens i centrum og en livsforvandlende
teologi på livets almindelige hverdage og korsveje.
Til drømmene hører også, at vi holder et klokkeklart
fokus, at vi boltrer os på et slidstærkt fundament, at vi
tør give plads til en kreativitet og længselsfuld søgen
i teologiens værksteder, at vi trækker på de mange
ressourcer i flokken af medarbejdere og studerende, og
at vi oplever den susende stilhed – hvor der skabes vej
for en hellig, dynamisk uro.
Lad mig fremhæve nogle få særligt vigtige områder at
fokusere på:

 Et oversvømmet MF
Må stilheden bære så megen ro i sig, at det er muligt
at høre det sagt, som ingen af os kan sige os selv. Der
findes noget, som vi på en radikal måde har brug for
at blive standset for. Så vi virkelig hører dét formidlet,
forkyndt eller læst, som vort liv afhænger af. Alt dét,
vi ikke selv er årsag til eller kan udtænke. Det er
Guds sande og ufejlbarlige ord i de bibelske skrifter,
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Må stilheden bære så megen ro i sig, at det er
muligt at høre det sagt, som ingen af os kan
sige os selv. Der findes noget, som vi på en
radikal måde har brug for at blive standset for.
Så vi virkelig hører dét formidlet, forkyndt eller
læst, som vort liv afhænger af.
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jeg tænker på, hvor evangeliet om Jesus Kristus er
menneskets mest kostbare ’deal’ og gave. Ånden
bruger Ordet til at frisætte, forandre og forny os i troen,
livet og tjenesten.
Jeg ønsker et oversvømmet MF, hvor kilden med
strømme af levende vand løber rundt på alle etager og
studieniveauer. Det er kun denne kilde, der kan slukke
et menneskes inderste tørst. Der findes meget i denne
verden, som ikke når ind til dybet af vores længsel.
MF skal være et sted, hvor man med glæde øser vand
af frelsens kilder. For Kristus vil bo i vores inderste
længsel, i vores svaghed, i vores sorg, så vort indre liv
kan blive til en kilde med levende vand.

 Præsteuddannelses-udvikling på MF
MF eksisterer for kirkens skyld - og vægter præsteuddannelsen. Det skal fortsat have topprioritet. Uddannelse af engagerede præster og andre Ordets tjenere
ved Åndens hjælp er helt afgørende for det store mål,
som menneskers frelse og Guds riges vækst er. Men
stort set alle opgaver og roller er under ombygning i dag.
Et stort forventningspres gør sig gældende. Præsten
skal præstere i pagt med en bred vifte af forventninger
i den nutidige virkelighed. Samtidig smuldrer nogle
af de traditionelle funktioner – og præsten spilles ud
i det praktiske, mellemmenneskelige liv, i en kulturel
tilstand som følge af autoritetskritik og traditionsbrud.
Derfor må der fortløbende foregå et dygtigt og vedholdende arbejde med vor tids krav og forventninger
til præsten, lederen, evangelisten, missionæren, sjælesørgeren, underviseren. Vi må lære at se rolle og
identitet som et nyt satsningsområde i præste- og
lederuddannelsen, og endvidere satse på at styrke
medvandrings- og mentoropgaven. Kundskaben skal
legemliggøres, bl.a. i ritualernes rum, hvor det bedste
fra den lutherske spiritualitet og tænkning levendegøres
– jf. Luthers understregning af, at ingen bliver teolog
uden gennem bøn, meditation og anfægtelse. Nye
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tværfaglige indsigter bør frugtbargøres til gavn for den
kristne menighed og mission.

 MF i missionens flammer
Et hjerte kan ikke lånes ud, siger et afrikansk ordsprog.
Hjerter må virkelig fødes i direkte linje! Mit ønske er, at
en stærk sendelsesidentitet løber i blodet på alt, hvad
der fortjener navnet dannelse og uddannelse. Der skal
forskes dybt og engageret i det, der er blevet kaldt de
vejfarendes teologi, så den kristne mission fødes, og
missionskaldet åbner sig, helst i et erfaringsnært møde
med kirkens kultur- og religionsmøder under lokale og
globale himle. Kirkens missionale identitet, altså det
der handler om kirkens grundlæggende natur og kald
som Guds sendte folk, må gerne blive en inspirerende
og livgivende totalbestemmelse. Jeg ved af personlig
erfaring, hvad dette stærke missionsperspektiv gør ved
enkeltpersoner, kristne menigheder og lederskaber. MF
skulle derfor gerne være et sted, hvor missionskaldets
ildslue eller missionens flammer slår op.

 MF ud over kommunikationskanten
Meget i teologi og kirke i dag kræver, at MF er grænsemarkør, værnezone og vågen vagthund. Mange modeluner vil bemægtige sig den åndelige og teologiske
dags-orden i dagens kirke og kultursituation. Men jeg
drømmer om, at MF kan sætte langt flere positive
dagsordener, hvor den solide teologiske forskning og
faglige formidling oversættes og når langt ud over
kanten af vores egne cirkler. Det kræver et meget
målrettet arbejde at tænke tro og teologi med ud på
nye arenaer og medier, så vi ikke kun selvbekræftende
kommunikerer med, ja, os selv. Konkret kan det betyde
et stærkt fokus på, hvordan vi svarer ærligt, konkret
og relevant på tidens religiøse søgen, forbrugerisme
og overfladiskhed. God teologi skal formidles vidt og
bredt.
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Menighedsfakultetet indgår

nyt samarbejde
med missionsselskaber
Israelsmissionen og Dansk Ethioper Mission planlægger at rykke ud af Ydre Missions Hus i Christiansfeld og ind hos Menighedsfakultetet i Århus. Sammen vil de
tre parter i 2011 opføre en ny bygning på Menighedsfakultetets grund med fællesadministration og nyt undervisningslokale til fælles brug. Der er ikke tale om en
fusion, alle tre parter bevarer deres fulde selvstændighed, og samarbejdet giver
nye muligheder for alle
Jørgen Jørgensen
Bestyrelsesformand for
Menighedsfakultetet

de samarbejdsmuligheder, der nu foreligger med Dansk
Ethioper Mission og Israelsmissionen, får MF chancen
for at tilføje vores uddannelsesmiljø nye facetter.

Internationalt udblik

Teologi for kirke og mission
Menighedsfakultetet (MF) skal fortsat være et dynamisk
uddannelsessted og et Åndens værksted, hvor unge
modtager en bibeltro teologisk undervisning til dannelse
og kvalificering til en fremtidig opgave i Guds kirke i
verden. Kaldet til at virke i den danske folkekirke skal
fortsat lyde til vore studerende, men det samme skal
et kald til at bære evangeliet ud til verdens ende. Vores
uddannelse på MF er tilrettelagt, så vore studerende
får en gedigen, klassisk teologisk uddannelse samt
praktisk erfaring. Det får de ved i studietiden at indgå
i et menighedsarbejde, ved at være i obligatorisk
praktik, men også gennem impulser fra nationale og
internationale kristne organisationer og institutioner. I

Bestyrelsen har allerede for to år siden formuleret, at
vi ønsker at styrke de internationale kontakter, fordi vi
lever i en internationaliseret verden, hvor meget godt
kan hentes hjem udefra. Vi vil sortere de impulser,
vi får, så vi tager det bedste ind i vores tradition og
omformer det efter vores forhold. Samarbejdet med
de nævnte missionsselskaber vil betyde, at vore
studerende og ansatte vil modtage værdifuld inspiration
fra internationale gæster fra den store verden. Det
kan forhåbentlig blive til et kald til mission og en ny
bevidsthed om vores egen egenart i den lutherske
tradition.
At vi så samtidig er overbevist om, at samarbejdet
vil betyde en bedre, billigere og mere spændende
administration for alle parter, er en positiv sidegevinst,
der gør dette samarbejde muligt. Så fra MF skal der
lyde et stort velkommen i samarbejdet til Dansk
Ethiopermission og Israelsmissionen.
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Synet for mission og teologi
blev tændt i Tanzania
Blandt den store flok af bachelorstuderende, som begyndte i 2009, er der flere,
som overvejer at blive missionær. Stud. theol. Brian Bjørn Nielsen er en af dem

Michael Kastrup Nielsen
Bachelorstuderende

i udlandet, som missionær eller noget helt tredje, må
tiden og Gud vise.

Godt åndeligt fællesskab

Da 26-årige Brian den 31. august 2009 satte sig til rette
på en stol i Menighedsfakultetets (MFs) auditorium var
han spændt. Spændt på at se, hvad teologistudiet indebar. Efter det første års studier fastholder Brian udgangspunktet: ”Jeg studerer teologi for at fordybe mig
mere i Guds ord og den evangelisk-lutherske arv.”

Ønsker at tjene Gud
Bed for ...
• tak for engagerede
studerende
• bed om SU til de
studerende
• bed for det kommende
samarbejde med Dansk
Ethioper Mission og
Israelsmissionen
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Brian er endnu ikke helt afklaret omkring sin fremtid,
og hvad den konkret vil indeholde. Men en ting er han
sikker på: ”Jeg ønsker at tjene Gud igennem en tjeneste
i Kirken. Og med Kirken mener jeg ikke blot folkekirken
i Danmark, men derimod den kirke, som alle kristne
verden over er en del af; Jesu Kristi kirke.”
Brian var i foråret 2006 udsendt som voluntør af
Luthersk Mission til Sumbawanga i Tanzania i et halvt
år, hvor han underviste danske missionærbørn. I dette
arbejde så Brian, hvor stort et behov tanzanierne har for
gedigen oplæring i den kristne tro. Den de tilbydes er
ofte af meget liberal karakter, hvilket motiverede Brian
for at melde sig på banen med god bibeltro teologi.
Tanken om at blive bibelskolelærer i Tanzania bankede
på, men om han ender som underviser på en bibelskole

Brian havde allerede en elektrikeruddannelse og et
bibelskoleophold på Børkop Bibelskole bag sig, før
han rejste til Afrika. Men opholdet i Tanzania havde
givet så meget blod på tanden for mission, at han
efter hjemkomsten til Danmark meldte sig på et halvt
års kursus på missionslinien på Luthersk Missions
Højskole i foråret 2007. Her blev tanken om at studere
teologi modnet. Da to år på HF var vel overstået, og
valget af uddannelsessted skullet træffes, overvejede
Brian at studere på Dansk Bibel-Institut, som ligger i
København. Men valget faldt på Menighedsfakultetet,
dels fordi det ligger i Århus og dels fordi der var et optag
af studerende i 2009, hvor Brian kunne starte.
”Jeg glæder mig over et rigtig godt socialt og åndeligt
fællesskab her på MF”, udtaler Brian. Ikke at alle er
enige om alt. Fx er der forskellige holdninger til, hvor
godt karismatisk teologi og missional kirketænkning
kan forenes med et klassisk teologisk ståsted. Her er
der rig mulighed for at udfordre hinanden. Det sker fx
ved et kommende debatarrangement 17. november
med generalsekretær for Luthersk Mission, Jens Ole
Christensen, der vil holde et oplæg om ”Missional
og/eller luthersk teologi?”. Brian slutter: ”Det er rart
både at kunne have det sjovt og diskutere med mine
medstuderende, og jeg mærker, at underviserne gør
meget for at delagtiggøre sig i vores velbefindende
her på MF. De sidder ikke blot og gemmer sig på deres
kontor.”
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Brian Bjørn Nielsen i Tanzania
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Økonomi

Over 500 nye givere samt trofaste støtters
ekstra løft sikrede næsten økonomien
Forretningsfører
Walther Plauborg Hansen
2009-2010 var et usædvanligt regnskabsår, som vi med
taknemlighed vil huske også de kommende år. Vore udgifter steg markant, men takket være forøget opbakning
fra vores bagland steg indtægterne næsten tilsvarende.
BUDGET
2009/10

Indtægter:
Gaver (inkl. arv)

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2009
30. JUNI 2010

kr.

kr.

8.190.000

8.156.620

Offentlige tilskud

229.000

214.229

Øvrige indtægter

329.000

408.339

8.748.000

8.779.188

Udgifter:
Personaleomkostninger

-5.575.000

-5.651.612

Markedsføring inkl. MF-bladet

-434.000

-836.640

Administration

-312.000

-312.753

Lokaleomkostninger
Stipendier
Andre driftsomkostninger
Afskrivninger

Finansielle poster
Årets resultat

-475.000

-447.380

-1.090.000

-954.500

-804.000

-706.417

-124.000

-113.159

-8.814.000

-9.022.461

66.000

57.343

0

-185.930

Det store optag af studerende i september 2009 på MFs
bacheloruddannelse i teologi prægede året. Lokalerne
blev fyldt helt ud, og det har summet af liv alle vegne.
Vi glæder os over, at så mange vil studere teologi
og uddanne sig til præste- og lederopgaver i kirken.
Med de mange studerende fulgte en stor økonomisk udfordring – vel nok den største siden MF byggede først i ’80-erne. Øgede udgifter til stipendier og
ekstern sprogundervisning var stærkt medvirkende til,
at de budgetterede udgifter var 1 mio. kr. større end
året før. MF havde derfor brug for en ekstraordinær
stor økonomisk håndsrækning fra baglandet.
Vi har i årets løb opfordret menigheder, kristne forsamlinger og enkeltpersoner til at ”adoptere” en studerende og være med til at dække udgiften til stipendier, og knap halvdelen af udgifterne til stipendier
dækkes nu af gavebidrag øremærket dette.
Vi har også ringet til hovedparten af jer, som modtager
MF-bladet for at fortælle om MFs arbejde og vores
behov for ekstra støtte. Over 500 nye givere kom
til, og mange trofaste givere har sat deres bidrag
op, så resultatet blev tilsagn om øgede gavebidrag
via Betalingsservice på 1 mio. kr. Det fylder os med
taknemlighed til Gud og til alle jer, som bærer MF
gennem forbøn og økonomisk støtte. Uden jeres
offervilje måtte vi hurtigt lukke og slukke, så stor tak
til alle jer!

Se hele regnskabet på www.teologi.dk/regnskab.html

>
30. august blev der kørt cykelsponsorløb på cykelstierne
lige uden for Menighedsfakultetet. På en time blev der
kørt over 83.000 kr. ind, og vi takker alle sponsorer for
deres bidrag til den gode sag.

Gaver til MF kan indbetales
til giro > 8177600
Ring 8616 6300, hvis du
ønsker indbetalingskort
tilsendt.
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Lad os give
en hånd med !

Stregkodefelt:
Her påsættes stregkode
- hvidt felt eller kun
baggrundsfarve
anbefales.

165 mm

”Jeg ønsker et oversvømmet MF, hvor kilden med strømme af levende vandmin.
løber
90mmrundt på alle etager og
studieniveauer. Det er kun denneAdresseringsfelt
kilde, der kan60mm
slukke et
Bagsidevejledning
A4
menneskes inderste tørst. Der findes meget i denne verden, som ikke når ind til dybet af vores længsel. MF skal
være et sted, hvor man med glæde øser vand af frelsens
kilder.”

30 mm

POST DANMARK

X 9490 o 4/6 1311 565

Jørn Henrik Olsen s. 4-6

60 mm

I 2009 kan du få adgang til
alle informationer på www.
portoservice.dk, hvor du får
opdaterede indleveringsplaner. Sker der ændringer i
udgivelsesplanen, sørger vi
for, at alle parter bliver informeret.
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SMS ”MF-bladet” til 21521044.

PR

UDGIVE

Bestil MF-bladet

Ring til
PortoService på
tlf. 96 44 45 09 eller

f forsendelsen
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