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Åndens blæst og Ordets muld!
Hvad sker der, når man blander teologi og mission?

Leder

Morten Hørning Jensen
Lektor i Ny Testamente

”Da brød der et Aandens Vejr løs, som jeg aldrig havde
tænkt mig at skulle opleve” - skriver O.F. Moe om
en vækkelse fra de unge sognepræstdage i Skjern i
1890’erne.
”Om Søndagen ved Mødet om Aftenen i Missionshuset
mærkedes Vejret som et stille Aandens Sus, en herlig
Indledning til det stedse mægtigere Vejr. Jeg kan
ikke sige, at de Taler, som holdtes, udmærkede sig
ved særlig Dygtighed og Kraft, nogle var endog ret
tarvelige og ingen i mindste Maade at ligne ved Simon
Peters Pinseprædiken; men virkningen var mægtig,
og man kom uvilkaarligt til at tænke paa Pinsefesten
i Jerusalem”.
Et ”Aandens Vejr” brød løs i Danmark, og vækkelserne
fejede over landet for 150 år siden. Sådan er Ånden
altid på færde, når der er vækkelse i kirken!
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- På en måde JO! Et toptunet fakultet med metervis af
bøger, kvikke studenter og støvede lærere gør det ikke!
– vi er helt afhængige af Guds Ånd for liv, ledelse og
frugt! Cape Town-erklæringen fra Lausannebevægelsen
understreger Åndens rolle: ”Uden Åndens gaver, ledelse
og kraft er vor mission ikke andet end menneskelig
aktivitet”.
Derfor er det vores bøn, at mere end en kastevind vil
slå igennem, når vi om et halvt år åbner glasdørene til
TORVET. Gennem det nye samarbejde håber vi at blive
berørt af Guds Ånds globale blæsevejr!
- Og alligevel også NEJ! Åndens blæst står ikke i
modsætning til grundigt teologisk arbejde med Ordets
muld. Erfaringerne fra kirkens historie er entydige: Hvis
ikke vækkelserne rodfæstes i Ordet, bliver troen usund
og afspores nemt.
Så: Ordet OG Ånden – Teologi OG Mission –
Menighedsfakultetet OG TORVET!
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Man fristes så til at spørge: Hvorfor så alt det arbejde
med teologien? Er ”tarvelige prædikener” ikke nok, når
blot Åndens sus er til stede?

Redaktion
(mfbladet@teologi.dk)
Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen
Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende)
Stud. theol. Filip Bodilsen
Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen
Forsidefoto Af Anders Engrob
www.andersengrob.dk
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TORVET
– drømmen åbner sig
Tre symbolske spadestik udgjorde den 22. juni starten på byggeriet af det nye center for
teologi og mission ved Menighedsfakultetet. Larvefødderne
på den gravemaskine, som skal
udføre det tunge arbejde, blev
brugt som talerstol, så de 85
fremmødte fik indblik i visionerne bag byggeriet.

Jørn Henrik Olsen
Fakultetsleder

I september fejrer en markant missions- og vækkelsesbevægelse i dansk kirkeliv sit 150 års jubilæum.
Se artiklen side 4-6. Også her handler det dybest set
om et udblik til mennesket og verden. Det handler om
Guds ord til mennesker i dag. Det handler om et kald til
tjeneste og evangeliets frelsende ord i vor generation
og i fremtidens kirke og mission.
Drømmen om et værk lever - og åbner sig på en meget
konkret måde på MF gennem TORVET. Vi opfordrer
derfor meget til forbøn for - og støtte til MFs arbejde,
herunder også støtte til nybyggeriet. Se hvordan på s.11.
Det er en stor opgave, vi skal løfte i den kommende
tid, men jeg er ikke i tvivl: Et forpligtende udblik til
Guds brogede verden har et fødested: Guds levende
og virkende ord og kald til mission må i spil. Teologi og
mission skal brydes på de mange måder og veje.

Spadestikkene blev taget af tre unge repræsentanter fra
de implicerede samarbejdspartnere: Israelsmissionen,
Dansk Ethioper Mission og Menighedsfakultetet (MF).
Formanden for MF og for styregruppen bag det nye
byggeri, sognepræst Jørgen P. Jørgensen, løftede
visionen frem om mødet mellem mission og teologi.
Nye koblinger mellem uddannelse og international
mission kan finde sit sted på TORVET, som vi kalder
den nye bygning. Det går på den klare vision om Guds
riges vækst, sagde han – og fortsatte: ”Det handler om
en stærk forpligtelse, et kald: Gå ud i al verden – fra
Aulum til Afghanistan – fra Øster Højst til Øst-Timor!”
Missionskald, forskning, uddannelse og meget andet
skal vokse frem. Dermed bliver det dynamiske samspil
mellem teologi og mission nu meget mere synligt på
Menighedsfakultetet. Drømmen om et værk åbner sig
med TORVET. Det er en bygning, men også et sted
hvor mennesker mødes og mission fødes.

Studenterrådsformand Johannes Agerbo Haahr tager
et af de første tre spadestik.
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skarpe til Kurt

I forbindelse med Indre Missions 150 års jubilæum den 13. september i år har lektor i kirkehistorie på Menighedsfakultetet Kurt E. Larsen på opfordring fra Indre
Missions hovedbestyrelse skrevet en bog om Indre Missions historie gennem disse
mange år. MF-bladets redaktion har i den anledning stillet kirkehistorikeren fem
skarpe spørgsmål.
Jørn Henrik Olsen
Fakultetsleder

➊ Indre Mission (IM) har altid gerne villet være en røst
i kirken, der er med til at fastholde folkekirken på
dens grundlag. Hvornår er den kirkelige forening
blevet for kirkelig, dvs. har svigtet sin kritiske
opgave som vagthund? Og hvornår er foreningen
lykkedes meget bedre med at være en kritisk røst?
Giv historiske eksempler!
Det har været af stor betydning for folkekirken, at der
har været – og er - selvstændige missionsbevægelser,
der indefra er med til at give liv, og som også kan
hjælpe kirken med at holde fast på dens grundlag og
dens missionsansvar. Enhver kirke kan blive sig selv
nok, og da er det vækkelsesbevægelsens opgave at
holde det spørgsmål levende: Hvordan når vi længere
ud? Man må ikke slå sig til ro med dem, der kommer
– for evangeliet er beregnet for alle, og der er ingen
frelse uden om Jesus. Sådan har Indre Mission virket i
folkekirken i 150 år, i kærlig og kritisk medleven.
En både kærlig og kritisk holdning er nødvendig. Efter
min mening må IM ikke blive så ”kærlig”, at man ikke
får sat fingeren på de ømme punkter i kirkens faktiske
situation. Det synes jeg, Vilhelm Beck gjorde, da han
engang skrev, at ”det er en nåde fra Gud at have en
præst, ja selv en dårlig præst, selv en præst, som
prædiker gal kristendom.” Man må heller ikke blive
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så ”kritisk”, at man ikke længere regner sig selv som
en del af Guds store kirke og deler dennes sorger
og glæder. Sådan er det vist nogle gange gået, hvor
man har hygget sig i sin egen ungdomsforening eller
missionshus – og ikke har sluttet op om folkekirkens
gudstjenester og bedt og arbejdet for en fornyelse af
kirken indefra.

➋ Hvordan

undgår IM at blive en halvlunken
bevægelse, dvs. uden kraft og styrke? Jeg tænker
åndeligt, teologisk og kirkeligt. Sidder du med
lærestykker fra historien, som kan give liv og
styrke til en fornyet vision for IM?

Vækkelse betyder at gøre noget vågent, som var ved
at sove hen. Dette kan ske for en menighed, et helt
kirkesamfund og et enkelt kristent menneske – men
faktisk også for en vækkelsesbevægelse! Mange vækkelsesbevægelser gennem tiden er gået i stå igen. Hvis
dens traditioner og bygninger bliver vigtigere end Guds
ord og missionens sag, så er der fare på færde. Så gæl-
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Snarere end at være optaget af at pege på fortidens
fejl og skævheder, gælder det om at være optaget af,
at vi i dag ikke siger mindre end Bibelen for at tækkes
mennesker, men heller ikke mere, så vi gør vore egne
traditioner og valg til norm for andre.
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tro, at alvorlig kristentro og et mørkt livssyn hører sammen.
Så han var opmærksom på faren for, at man i IM blev for
”mørke” og fordømmende. Det er nok en fare, der altid vil
lure særligt på en kristen vækkelsesbevægelse.
Snarere end at være optaget af at pege på fortidens fejl og
skævheder, gælder det om at være optaget af, at vi i dag
ikke siger mindre end Bibelen for at tækkes mennesker,
men heller ikke mere, så vi gør vore egne traditioner og
valg til norm for andre.

➍ IM er en vækkelses- og helliggørelsesbevægelse med
mange år på bagen. Men tales der anderledes om det
nye liv og moralske spørgsmål i dag end tidligere? Er
forkyndelsen af den evangeliske frihed blevet mere fri?

der det at gå tilbage til Guds ord og hente fornyelse herfra.
Netop det stadige arbejde med Bibelen er en hjælp imod
den afvej at dyrke sine egne traditioner og mødeformer. Set
over 150 års forløb har Indre Mission ændret sine arbejdsmetoder mange gange, og alt andet ville også have været
forkert. Jeg tror, at netop arbejdet med Bibelen har været
med til at holde IM levende, og derfor skal det også være
mit ønske for fremtiden, at bevægelsen må blive endnu
mere kendetegnet af bibelbrug.

➌ Hvordan ser dette ud i forhold til en side af Indre Mission, som mange af os har hørt om, nemlig den ”fordømmende” side? Hvad gik der egentlig galt? Bekræfter
historien billedet af den her gamle, livs- og kulturfornægtende gamle ”tante”?
Enhver person eller bevægelse, der vil følge Jesus efter i
en sand og alvorlig tro, vil let blive beskyldt for at være
”fordømmende”. Men da er det vigtigt at præsentere vore
holdninger, så de bag ved vores nødvendige ”nej’er” (til
provokeret abort; alkoholmisbrug; seksuel løsagtighed; opfattelsen af, at alle bliver frelst uden personlig tro på Jesus
mm.) hører vores ”ja” til Guds kærlighed og til et liv efter
hans gode vilje, der er det bedste for mennesket. IMs mangeårige formand, Vilhelm Beck, var selv en livsglad familiefar, og han advarede sine tilhørere mod at blive ved med at
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Indre mission er en stor bevægelse med mange prædikanter, medarbejdere og børneklubledere, så det er umuligt at
sige noget generaliserende. Af de kendte IM-prædikanter,
jeg har studeret mest, havde dem fra 1800-tallet (Vilhelm
Beck og Asschenfeldt-Hansen) mere forkyndelse af den
uforskyldte nåde og evangeliets frihed end dem fra det tidlige 1900-tal (Olfert Ricard og Christian Bartholdy). Jeg håber, at IMs prædikanter i dag ligner ”de gamle” mest – det
har jeg faktisk indtryk af, at de gør.

➎ Hvad var den største overraskelse i dine studier frem til
udarbejdelsen af din nye bog om IMs historie? Hvor lå
chokket gemt? Det opruskende og overraskende?
Jeg har tidligere arbejdet med IMs ældre historie, så der
har der ikke været så mange overraskelser. Fra den nyeste
tid i IMs historie er jeg især blevet overrasket over, hvor
stor en kontaktflade IM har i dag gennem sin satsning på
internettet. Det står for mig som et eksempel på, at IM er i
bevægelse for at nå nutidens danskere med evangeliet på
en kulturel relevant måde.

ny bog af kurt larsen
Lektor Kurt Larsen: ”En bevægelse i bevægelse – Indre
Mission i Danmark 1861-2011”, ca. 480 s., 249,95 kr.,
udkommer 13. september
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Barselvikar ansat på kontoret

Pelle ny informationsmedarbejder

Menighedsfakultetet har per 1.
august ansat Iben Andersen som
barselsvikar for kontorsekretær Kit
Johansen Hvergel i en 15 timers
stilling.
Iben Andersen er 47 år, bor i Århus,
er gift og har to børn. Hun er handelsskoleuddannet og
har alsidige kontorerfaringer, de seneste år som kontorassistent i Kirkens Korshær.

1. september begynder Pelle Kviesgaard som ny informationsmedarbejder efter Simon Gaedt Poulsen. Pelle
fortsætter sideløbende på sit tredje år som teologistuderende, idet han er ansat på 20 %. Pelle skal bistå
landssekretær Nils Andersen med informationsarbejdet
og får særligt ansvar for kontakten til ungdomsgrupper
og for udvikling af vores kommunikation til unge. Pelle holder gerne
møder i ungdomsforeninger og kan
kontaktes på ung@teologi.dk

SPONSORLØB
Mandag den 29. august kl.16.30-17.30.
Vi gentager sidste års succes med sponsorløb lige
uden for Menighedsfakultetet som en del af semesterstarten. Alle kan stille op som cykelrytter eller løber, og bidragene fra
sponsorerne går til de
bachelorstuderendes
SU-erstatning. Meld
dig som deltager eller sponsor på mf@
teologi.dk eller 8616
6300 og giv et beløb
per omgang (cykling:
2 km., løb: 1 km.).

Eksamensfest den 26. august
Fredag den 26. august kl.16-17.30 afholder vi
eksamensfest for både vore 14 bachelorstuderende,
der har afsluttet deres eksamen i juni 2011 og de af vore
bachelorer fra 2009, som efter 2 års overbygning på
Aarhus Universitet nu er teologiske kandidater. Program
kan rekvireres på 8616 6300 eller mf@teologi.dk eller
findes på www.teologi.dk. Alle er velkomne!

Undervisningstilbud for alle
Efteråret rummer en vifte af gode undervisningstilbud for enhver
interesseret! Rekvirér læseplanen på 86166300, mf@teologi.dk
eller find den på www.teologi.dk.
Her er nogle smagsprøver:
Studiekreds om Søren Kierkegaard
ved sognepræst Anders Kingo
4 mandage: 5., 12. og 26. september samt 3. oktober
• Introduktion til Kierkegaards evangeliskopbyggelige univers
• At betingelsen må gives med
• Kristen næstekærlighed
• At nøjes med at være menneske
Deltagelse er gratis. Hver aften kl. 19.00 - 21.30.

Menigheden i Ny Testamente
ved lektor Morten Hørning Jensen
3 onsdage: d. 21. og d. 28. september og d. 5. oktober
kl. 19.30-22.00.
Nye typer af menigheder ser dagens lys, og gamle menigheder
arbejder med nye former. Vi er midt i en opbrudstid. I for mange år
har vi i Danmark ikke beskæftiget os ordentligt med ”menigheden”.
Vi går tilbage til Skriften, for at søge efter et omrids af, hvad det vil
sige at være ”menighed”.
Tilmelding senest d. 14. september på mf@teologi.dk.
Skabelsen, naturvidenskaben og Bibelen
ved professor Asger Chr. Højlund
Hvordan skal vi se på forholdet mellem det, Bibelen siger om Gud
som denne verdens skaber og den naturvidenskabelige forståelse
af verden?
2 timer ugentligt, tidspunkt fastsættes ved semesterstart d. 29. august.
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En bastion i bevægelse
Indre Mission har ifølge stud.
theol. Kristian Kappel været
en stærkt dominerende faktor
i dansk kirkeliv det meste af det
20. århundrede og er inde i en
god bevægelse.
Michael Kastrup Nielsen
Stud. theol.

Nizar Sabour, syrisk billedkunstner og ikonmaler
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28-årige Kristian Kappel, som afsluttede sin bachelor på
Menighedsfakultetet (MF) i 2009 og snart er færdiguddannet cand. theol. fra Aarhus Universitet, har størstedelen
af sit liv været en del af Indre Missions Ungdom (IMU).
Da han flyttede til Århus i 2004, kom han først i Sankt
Lukas Kirke og har siden været med i dannelsen af en ny
valgmenighed, Århus Bykirke (ÅBK), hvor han nu sidder i
Menighedsrådet.

IM som bastion
Kristian tøver ikke med at kalde Indre Mission (IM) for en af
de mest dominerende faktorer i den danske kirke igennem
de seneste mange år. Den forkyndelse, som er udgået fra
IM, har haft stor indflydelse. Det lutherske fokus på nåden
har i lang tid stået helt centralt for IM, og Kristian håber,
at IM også fremover vil bevare sit stærke fokus på korset.
Kristian roser ydermere IMs forkyndelse for at være meget
jordnær, selvom han ser et behov for fornyelse af sprog og
former samt en nyfortolkning af de teologiske mærkesager. Kristian har desuden oplevet IM som ”et sted, hvor der
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Jeg tror, at min egen generation har svært med opsplitningen af menighedslivet mellem missionshus og
kirke. Ellipsestrukturen virker til at have udspillet sin rolle, og jeg mener, vi må afprøve nye menighedsformer
og nye strukturer.
•

er fokus på børnearbejdet, og hvor mange mennesker udviser en stor udholdenhed i arbejdet. Trofasthed er virkelig en kæmpe styrke ved IM.”

Udspillet ellipsestruktur
En udbredt tanke i IM er, at de, der kommer i et missionshus, også bør støtte
op om gudstjenesterne i sognets kirke. Denne kombination af missionshus og
kirke kaldes ofte ellipsestrukturen. Kristian mener, at denne konstellation nogle
steder fungerer fint, mens der andre steder er behov for nytænkning. Kristian
tror, at hans egen generation har svært med opsplitningen af menighedslivet
mellem missionshus og kirke. ”Der er en meget lav kirkegang, og den kirkelige
identitet er støt faldende. Ellipsestrukturen virker til at have udspillet sin rolle,
og jeg mener, vi må afprøve nye menighedsformer og nye strukturer. Det er
meget, meget vigtigt, at de unge er med til at træffe beslutninger vedrørende
de alternative menighedsformer.”

IM og nye menigheder

Kristian Kappel

Kristian er positivt overrasket over IM’s åbenhed over for fri- og valgmenigheder – en åbenhed han selv erfarede i forbindelse med oprettelsen af ÅBK: ”Vi
oplevede en god dialog og en villighed til at lytte og flytte sig. Flere gange
har vi haft gode samtaler med både ledelse og medarbejdere i IM, og vi har
også oplevet en vilje til at lade os være en del af IM som organisation. Det har
været rart og godt at mærke.” Han glæder sig til at se, om IM vil følge den nye
åbenhed over for valg- og frimenigheder op ved at tilføre området ressourcer
og ved at hente viden ind i organisationen i forbindelse med oprettelse af flere
nye fri- og valgmenigheder. Kristian føler sig overbevist om, at samarbejdet vil
bære frugt for både IM og fri- og valgmenighederne.
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Bøger & bibler

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

Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler
fra alle danske kristne forlag

VI STIKKER
LIDT DYBERE

d’IN
Genbrug Tilst
Dødsboer tømmes
Vi afhenter og sælger
gode brugte møbler,
ting og sager samt tøj.
Anelystparken 21 • Tilst
Tlf. 8616 6930

www.prorex.dk · tlf. 7456 3343

Dorthea
Nedergaard
Begravelsesforretning
for Silkeborg og omegn
Vestergade 37 8600 Silkeborg

8681 6411

www.dnbegravelse.dk

Lindholm Auto
Reparation
af alle bilmærker

Åbningstider:
Ma.- fr. 11 - 17, lø. 11-15
Vi støtter
Mission Afrika og
Menighedsfakultetet

Her er også plads til din annonce
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Psykoterapi

& supervision
af ledere
mail@lonedalsgaard.dk
www.lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen
Tlf. 98 17 04 00
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Økonomi
Byggeriet i gang - indsamlingen fortsætter
Du kan støtte byggeriet med:
Engangsbeløb
Støt byggeriet med et engangsbeløb, stort eller lille, alt
efter, hvad du har mulighed for.

Byggegavebrev
Tegn et gavebrev og støt byggeriet med et årligt beløb
de næste 10 år eller mere.

Faste gavebidrag
Støt byggeriet med et fast månedligt beløb via Betalingsservice.

Rentefrit lån
Hjælp med finansieringen af byggeriet ved at yde MF
et rentefrit lån.
Du kan indbetale din gave på reg. nr. 9570 kontonr.
8177600. Du er også velkommen til at kontakte forretningsfører Walther Plauborg Hansen på tlf. 8616 6300
eller wph@teologi.dk og lave en aftale om, hvordan du
bedst kan støtte byggeriet.
Walther Plauborg Hansen
Forretningsfører
Byggeriet af TORVET, som Menighedsfakultetet (MF)
opfører i fællesskab med Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen er gået i gang. Mens der er fuld aktivitet
på byggepladsen, fortsætter indsamlingen af gavebidrag til byggeriet. MF skal bidrage med en tredjedel af
byggesummen på omkring 9,6 mio. kr., hvilket udgør
3,2 mio. kr. Vi er taknemlige for, at vi allerede har modtaget 1.092.000 kr. i form af gavebidrag, gavebreve og
rentefrie lån.
MF har brug for yderligere 2,1 mio. kr. til byggeriet. Dette
er en ekstraordinær og langsigtet investering, som må
gøres netop nu. Vi håber, at mange flere vil støtte byggeriet og således investere i udviklingen af MF.

MF indsamling til byggeri
3.000.000
2.500.000

Resterende støttebehov
2.108.000

2.000.000

1.500.000
1.000.000
500.000
0

Lån til byggeri
605.000
Gaver til byggeri
487.000
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”Derfor er det vores bøn, at mere end en kastevind vil
slå igennem, når vi om et halvt år åbner glasdørene
til TORVET. Gennem det nye samarbejde håber vi at blive
berørt af Guds Ånds globale blæsevejr!”
Morten Hørning Jensen i lederen s.2

Bestil MF-bladet
SMS ”MF-bladet” til 21521044.

