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Komme dit rige
– i himlen som på jorden!
Leder

Og så diskuterede vi ivrigt, hvordan den genoprettelse,
som vi ser rundt omkring Jesus i Galilæa - af sygdom,
død og selv af naturen - er en virkelighed hos os nu.

Peter V. Legarth og Morten Hørning Jensen
”Hvad er Guds rige?” Det spørgsmål har vakt ikke så
lidt debat igennem tiderne.
Er Guds rige det, der kommer i evigheden? Er det
næsten lig med kirken? Er det lig med mission og
vækst i antal kristne? Er det en etisk forvandling af os
- eller af verden?
Vi har netop afholdt vores anden åbne konference her
på Menighedsfakultetet, hvor vi indbyder alle til at
deltage i en samtale om et teologisk problem, som vi
som lærerkollegium kaster lys over i samlet flok.
Hvad fandt vi så ud af? Fandt vi Guds rige?
Ja - eller snarere: Guds rige fandt os! Guds rige udgår
fra Gud! Det en betegnelse for Guds plan for frelse og
genoprettelse af al ødelæggelse fra syndefaldet. Jesus
er omdrejningspunktet i denne store historie. Gudsriget
kommer til os gennem ham.
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Her afslørede dagen, at vi trods forskellige vægtlægninger er grundlæggende enige om to ting:
For det første: Guds rige er ikke blot noget fremtidigt.
Guds rige brød igennem til os i Jesu gerning i Galilæa
og hans død og opstandelse i Jerusalem.
For det andet: Dette rige har sit centrum i tilgivelse
og forsoning, men kan ikke begrænses til det. Fordi vi
rundt omkring Jesus ser en overvindelse af syndens
ringvirkninger, sygdom, sult og nød, så er vi som kirke
og kristne kaldet ind i en kamp på Guds side for hans
rige.
Derfor beder vi, ”Komme dit rige i himlen som på
jorden”!

Tryk
Øko-Tryk Skjern
Grafisk Design
Graphic Care

MF-bladet
udkommer i februar, april, juni, august,
oktober og december.

December 2011 - 41. årgang Oplag: 6900
Ændringer vedr. abonnement - ring venligst 86 16 63 00

2

Er kamp mod sygdom, fattigdom, naturens ødelæggelse
og social uretfærdighed en Gudsrige-kamp? Eller er
det udelukkende et godt og nødvendigt arbejde? Skal
Kristus forkyndes, før vi kan kalde hjælpearbejde for
”Gudsrige-arbejde”?

Redaktion
(mfbladet@teologi.dk)
Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen
Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende)
Stud. theol. Filip Bodilsen
Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen
Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard
Forsidefoto
Foto af ikon af den syriske kunstner og
ikonmaler Nizar Sabour
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TORVET tager form!
Nils Andersen
Landssekretær
Byggeriet af TORVET, som både er en tilbygning til
Menighedsfakultetet og et nyt samarbejde med Dansk
Ethioper Mission og Israelsmissionen, skrider fremad
med stormskridt. Konturerne af den nye bygning er
tydelige nu, hvor alle elementer til ydermurene er
sat op, og dagligt sker der fremskridt i opmuring med
mursten, opstilling af indre skillevægge samt bygning
af tagkonstruktionen.
TORVET bliver på 707 m2 og skal rumme kontorfaciliteter til de tre samarbejdende parter, to nye og
større auditorier til blandt andet afholdelse af kursusforløb samt en åben lounge, hvor studerende, ansatte og gæster kan mødes på kryds og tværs. Det er
vores håb og vision, at TORVET med den nye og unikke
sammenkobling af teologi og mission bliver et levende
sted og et dynamisk samarbejde, hvor mennesker
mødes og mission fødes.
Som et led i det nye administrative samarbejde har
Menighedsfakultetet ansat finansøkonom Henning
Thorlund i en 20 timers stilling som administrationsmedarbejder. Henning kommer blandt andet til at varetage arbejdet med registrering af gaver til de tre samarbejdsparter i TORVET.
Følg med i byggeriet og læs mere om bagvedliggende
visioner på TORVETs egen hjemmeside:
www.TORVETaarhus.dk, der løbende opdateres med
nye fotos af byggeriet og blogindlæg om TORVETs
betydning for Guds riges arbejde, nationalt og internationalt. Så har du fingeren på pulsen.

Efter planen står TORVET klart til brug 1. marts, men
Israelsmissionen rykker allerede i januar ind i en
midlertidig opført kontorpavillon. Når byggeriet er færdigt, holder vi en stor offentlig indvielsesfest for alle
interesserede. Når datoen for festen er bestemt, offentliggør vi den straks.
Opførelsen af TORVET koster i alt 9.6 mio. kr., hvoraf
Menighedsfakultetet skal bidrage med 3.2 mio. kr.
samt 580.000 kr. til inventar og nyt ventilationsanlæg.
Ved indgangen af november har vi modtaget 1.3 mio.
kr. Vi håber, at læserne af MF-bladet som en ekstra
adventsgave vil give et bidrag til fremme af Guds
riges sag, se hvordan på side 11 eller benyt vedlagte
indbetalingskort.

Som et led i det nye administrative samarbejde har Menighedsfakultetet ansat finansøkonom Henning Thorlund i en 20 timers stilling som administrations-medarbejder.
Henning kommer blandt andet til at varetage arbejdet med registrering af gaver til de tre
samarbejdsparter i TORVET.
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Gudsriget via Korset
– i det ene evangelium!
Morten Hørning Jensen
Lektor i Ny Testamente
’Hvad vil du undervise i?’, blev jeg spurgt, før jeg
begyndte min ansættelse på Menighedsfakultetet (MF).
’Du kan frit vælge et emne inden for evangelierne’, lød
det lokkende tilbud.
Godt, tænkte jeg! Hvorfor så ikke vælge de to mest
iøjnefaldende ting fra evangelierne: Jesu forkyndelse af
Guds rige i Galilæa og hans korsdød i Jerusalem!
Hænger de to ting overhovedet sammen? Er evangelierne ikke en usammenhængende historie, som
enten beskriver en fantastisk start med en uheldig
afslutning - eller en lang ubetydelig forhistorie før de
egentlige begivenheder i Jerusalem?

Galilæer eller jerusalemit?
Nogle forskere har en tendens til at splitte Jesus op.
Nogle vælger at blive ’galilæere’. Deres fokus er på Jesu
forkyndelse af, at Gudsriget er brudt igennem i verden og
den store forandring, det fører med sig - nu! Evangeliet
er, at Jesus kom med et nyt rige, der forvandler verden.
Andre sværger til boligmatrikler i Jerusalem - helst så
tæt på Golgata som mulig. ’Jesus kom for at dø for vores
synder - punktum’, er deres gengivelse af evangeliet.
Forsoning - ikke forvandling - var Jesu mål.

Gudsriget VIA Korset
Når man skal undervise i et nyt forløb, er det altid
en opdagelsesrejse for en selv, heldigvis. Den ekstra
forberedelsesbyrde opvejes rigeligt af spændingen ved
at gå på jagt efter nye indsigter i bøgerne og i samtalerne
med de studerende.
Så hvad fandt vi? Blev vi galilæere eller jerusalemitter?
Vi blev begge dele! Vi fandt, at der i evangeliet selv er en
dyb sammenhæng mellem Galilæa og Jerusalem.
På den ene side var det virkelig Jesu mål at bringe Guds
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rige og Guds fred og velsignelse nær. Som syndefaldet
medførte en omfattende ødelæggelse af både forholdet
til Gud, af mennesket selv og af verden, så betød Jesu
berøring med verden en omfattende restaurering! Han
forkyndte både Guds tilgivelse og helbredte sygdom.
Og på den anden side - til alles store overraskelse rundt
omkring Jesus - så er evangeliets budskab, at dette rige
kun kunne oprettes VIA korset i Jerusalem.

Den tornekronede konge
De mente det som spot, da de skrev ”jødernes konge”
over korset. Og de spottede ham, da han hang på korset:
’Messias, Israels konge - stig nu ned, så vil vi tro på
dig’.
Men evangelierne forkynder, at det netop er som
korsfæstet, at Jesus er konge og bragte Guds ’kongerige’
nær!
Jesu død og opstandelse i Jerusalem er Gudsrigets centrum og bankende hjerte.

’Gå tilbage til Galilæa’
Men evangeliet stopper ikke der! Vi tror ikke på en død
mand på et kors. Vi tror på et tomt kors og en tom grav
– og vi har så at sige fået et bud om at ’gå tilbage til
Galilæa’ med Jesu disciple.
Vi lever nu i en tid, hvor Guds rige allerede er brudt
igennem, men endnu ikke er kommet i herlighed.
Befalingen fra vores opstandne Frelser og Herre
involverer både Galilæa og Jerusalem: Vi skal forkynde
evangeliet om hans rige, der med centrum i Jerusalem
bringer forsoning, og hvis ringvirkninger til Galilæa
rummer fred, frisættelse og forvandling.
Jesus er et evangelium for både hoved, hjerte og hænder!
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En foredragsrække

Nizar Sabour

Morten Hørning og Leif Andersen giver her
en indføring i nogle af de problemstillinger,
som var i fokus i en foredragsrække om
Guds rige ved MFs lærere d. 3.-4. november. Foredragene kan høres på
www.teologi.dk/lydbibliotek.
Foredragene udgives også i et særnummer
af Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, som
kan forudbestilles på mf@teologi.dk til en
pris af 100 kr. Det bliver nr. 2 i en ny bogserie: Teologiske studier fra Menighedsfakultetet. Første nummer var baseret på
en foredragsrække om loven.
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Kan man genopdage Guds rige?
Leif Andersen
Lektor i praktisk teologi

En af de sange, jeg holder mest af, er:
I syndsforladelsens Rige,
fortabte synderes hvilested,
der Gud med slægten har sluttet fred,
og Satans magter må vige.
Vor synd er sonet, vor gæld er betalt
med Jesu blod, som har udslettet alt.
Og lovens krav da må vige
i syndsforladelsens Rige.
Dermed skulle man jo mene, at alt er sagt.
Men en grund til, at vi på Menighedsfakultetet (MF)
valgte i november at tage emnet ”Guds rige” op som
konferencetema, er, at der for tiden i både kirkelige
kredse og i teologiske forskningsmiljøer er opstået et
nyt fokus på gudsriget. Det kan være kontroversielt,
men også både inspirerende og udfordrende.
Kort fortalt drejer det sig om en måde at forstå kristendommen på, som gør op med den rene ordformidling,
og som også vil kalde til diakoni og efterfølgelse. Dette
er der ikke noget nyt i; men mens vi måske fremmest
har haft den enkelte i fokus, stående ensom over
for Guds dom, nåde og kald, så har det genfundne
gudsrigefokus en anden vægtlægning på menigheden
– både som kirkelegeme, forbundet med Gud, og som
tjenende fællesskab, forbundet med næsten og med
verden omkring os.
Som en ung teolog sagde til mig: ”Vi er vant til en
forkyndelse, der vil drive os til Kristus. Nu længes vi efter
en forkyndelse, der også vil drive os hen til næsten”!
Jeg har den senere tid mærket, at en sådan forkyndelse
vil blive varmt modtaget af rigtig mange unge. Det er en
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fordom, at unge bare er forkælede og selvoptagne og
kun vil serviceres. Jeg tror, at marken er rede til et klart
kald til omsorg, til diakoni og efterfølgelse – der også
godt må koste!
Og et sådant kald kan netop allerbedst lyde på baggrund
af en befriende forkyndelse af ”syndsforladelsens rige”
og ”retfærdiggørelsens rige”.
Nogle vil spille de to sider af Guds ord ud imod hinanden,
som om man kun kan formane og forpligte Guds folk til
tjeneste og discipelskab ved, at man så måtte skrue ned
for forkyndelsen af den frie nåde i Kristus. Men det er en
falsk modsætning. I Kristus forenes korsets evangelium
med gudsrigets kald til efterfølgelse; og de to sider
af Guds ord kan kun spilles ud mod hinanden ved at
amputere enten den ene eller den anden!
Og nogle vil sikkert mene, at det har de allerede styr på
alt sammen; de behøver ikke nogen ny inspiration fra et
genfundet gudsrigefokus. Det skulle da kun glæde mig.
Men vi er andre, der gerne tager udfordringen op – også
med et selvkritisk blik på vores egen hidtidige balance
i forkyndelsen.
I dette afklaringsarbejde er der vanskelige temaer, som
vi på MF vil arbejde meget med også fremover: Hvad
er så forholdet mellem diakonalt arbejde og socialt
arbejde? Kan Guds rige også påvirke folkets kulturelle
og politiske liv; eller bliver det isoleret til kirkens liv? Og
hvilke konsekvenser får dette for kirkens selvforståelse?
Hvordan bevarer og fornyer vi en klar skelnen mellem
loven og evangeliet? Hvad er forholdet mellem det
individuelle og det kollektive? Og er der sider af Guds
ord, vi risikerer at tabe af syne? Hvad betyder det for
forholdet mellem skabelse og genløsning? Og er alt godt
og sandt i verden en manifestation af ”Guds rige”?!
Vi mærker på MF ofte, hvor kort der kan være fra det
teoretiske skrivebord til livet i kirke og missionshus og
ude på gaden. Men dette er nok et af de emner, hvor
denne afstand er kortest: Hvordan vi taler og tænker
om Guds rige, får direkte, øjeblikkelige og mærkbare
konsekvenser for vores møde med Guds folk og med
vores næste.
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Teolkursus 17.-19.1.2012
De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken
må forstå sig selv og sin mission. Teolkursus vil gennem foredrag og samtale hjælpe kirken til at vinde
mennesker for evangeliet. Kurset fokuserer på tre oldkirkelige kirkekendetegn, som er væsentlige for
kirkens selvforståelse og mission i verden: Kirken som fællesskab, tjener og profet. Kurset henvender
sig til præster, teologer og alle andre, der er optaget af at nå det danske folk med evangeliet. Se
program på www.teologi.dk eller rekvirér det fra Menighedsfakultetet.

Islamkursus 23.-27.1.2012
Islam i Europa og Danmark
Kurset vil via foredrag, feltstudier og interviews give et
indblik i islams historiske og aktuelle plads i
Europa. Gennem mødet med muslimer i forskellige
sammenhænge vil vi søge at få indsigt i deres opfattelse
af konkrete religiøse og samfundsmæssige spørgsmål.
Enhver interesseret er velkommen. Se program på www.
teologi.dk eller rekvirér det fra Menighedsfakultetet.

Bibliotekar Karin Christensen 25
års jubilar
6. okt. fejrede vi Karin Christensens
25 års jubilæum som bibliotekar
på Menighedsfakultetet.
Karin har gennem årene ydet en
stor og uvurderlig indsats i opbygning og udbygning af Menighedsfakultetets bibliotek.
Karin Christensen har tillige været forlagsleder og ansvarlig for bogudgivelser. Karin servicerer studerende
og ansatte og ses ofte småløbe rundt i huset. På hendes
kontor ligger gigantiske stabler af bøger, men jubilaren
færdes også hjemmevant i de elektroniske og sociale
medier og har opbygget et omfattende lydbibliotek
på Menighedsfakultetets hjemmeside, hvor alle har
adgang til en lang række foredrag og forelæsninger fra
1977 og op til i dag.
Se http://www.teologi.dk/lydbibliotek

Fremtidens folkekirke og folkekirkens fremtid
Debataften mandag d. 12. december kl. 19.00-21.30.
Oplæg ved biskop Peter Skov-Jakobsen, København
og sognepræst Christian Poulsen, Snejbjerg
- derefter fri debat.

Klaus Vibe ansat
som kandidatstipendiat
Cand. theol. Klaus Vibe er per 1.11.11. ansat som
kandidatstipendiat på 50 %. Menighedsfakultetet (MF)
støtter Klaus i hans forskning i forholdet mellem Guds
gerning og menneskets gerning
i troens verden. Det handler
om, hvordan hjertet kommer til
at tro til retfærdighed, således
som Paulus beskriver troen i
Romerbrevet kapitel 10 vers 10.
Klaus har i forvejen kontor på
MF og har tillige varetaget græskundervisningen for
2011-årgangen i efterårssemesteret.

Temadag om spiritualitet
d. 4.2.2012
Temadagen arrangeres i samarbejde med Evangelisk
Luthersk Netværk og tager afsæt i den kristne opfattelse
af livet som en åndelig rejse, en pilgrimsvandring.
Desuden er der planlagt fire workshops om centrale
udtryk for åndelig dannelse: ikonernes verden, retræter, spiritual formation og tidens åndelige søgen.
Velkommen til en anderledes inspirationsdag på Menighedsfakultetet!
Rekvirér programmet på 8616 6300 eller find det på
www.teologi.dk
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Kaldet til at blive præst
blev forstærket
I ugerne 40 og 41 var 2009-årgangen i praktik. Stud. theol.
Morten Vibert tilbragte de to uger hos sognepræst Leif
Mortensen i Aulum kirke og røber her, hvordan det gav
ham endnu mere blod på tanden til at være præst.

Michael Kastrup Nielsen
Stud. theol.
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Morten begyndte på Menighedsfakultetet (MF) i 2009,
og allerede fra starten var han sikker på, hvad formålet
med uddannelsen var: han vil være præst i folkekirken.
Derfor var det for Morten oplagt at bruge praktikperioden
på netop dette hverv. Men hvorfor Aulum? ”Jeg havde
snakket med sognepræsten i Aulum, Leif Mortensen, og
vidste, at hans teologi er grundfæstet i den lutherske lære,
hvilket var en af de primære grunde til, at jeg forhørte mig
om muligheden for at komme i praktik hos ham”, siger
Morten.

Derudover holdt Morten en prædiken om søndagen, hvilket han selv beskriver således: ”Det var skønt. Ganske
enkelt. Det var fedt at opleve en folkekirke, som var fyldt
op klokken 8.45 en søndag formiddag. Jeg fornemmede
virkelig en enorm opbakning fra sognet omkring kirken.”
En tredje ting, som Morten fremhæver, er den teknologiske
udvikling, som kirken har gennemgået: ”I 2008 blev kirken renoveret, hvilket blandt andet betyder, at beboerne
på ældrecenteret nu har mulighed for at følge med i
gudstjenesten, idet den bliver transmitteret live. Jeg synes,
det er fantastisk, at man på denne måde tager hånd om
dem, som ikke har mulighed for at deltage i gudstjenesten
i kirken.”

Skønt at få lov at prædike

Fra død til liv

De to uger i Aulum gav Morten et indblik i den store brug
af frivillige i sognet. Der bliver bl.a. afholdt de såkaldte
”spaghettigudstjenester”, hvor der efter gudstjenesten er
spaghetti med kødsovs til aftensmad – hvilket frivillige er
ansvarlige for.

Morten erfarede igennem sin praktik, at der kræves evne
til omstilling, hvis man vil være en god sognepræst. ”På
et tidspunkt var Leif og jeg til en begravelsessamtale med
den afdøde mands børn. Den afdøde var blevet gammel
og led en naturlig død, men da vi sad i afdødes hjem
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sammen med hans børn, havde de ikke sunget ham ud
endnu, så vi var med ved deres afsked. Kort tid efter
sad Leif og jeg til en dåbssamtale, hvor forældrene
var lykkelige over deres nyfødte barn. Denne hurtige
vekslen mellem liv og død var meget udfordrende og
krævede hurtig mental omstilling.”

Nu glæder jeg mig endnu mere

Gud kalder mig til at blive præst.
Praktikken har blot gjort forventningens glæde større.

Som nævnt tidligere ser Morten sig kaldet til at blive
præst i folkekirken. Praktikperioden har bekræftet
ham i denne følelse. ”Jeg vil møde folk, hvor de er.
Jeg vil møde dem, som har det godt og glædes med
dem. Samtidig vil jeg møde de syge og udsatte og
være der for dem. Overordnet handler det for mig om
at dele evangeliet med mennesker, som har mange
forskellige forudsætninger for at møde Jesus, og som
folkekirkepræst møder man denne diversitet”, siger
Morten og afslutter: ”Gud kalder mig til at blive præst.
Praktikken har blot gjort forventningens glæde større.”
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Begravelsesforretning
for Silkeborg og omegn
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Konsultation:
Århus, Bramming, Kollafjørður

www.dnbegravelse.dk

Tlf.: 4036 8459
gunhild@barak.dk

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

TimeOut retræter 2012
Påskeretræte 1 - 4 april 2012
Hellig Kors Kloster i Vestjylland

Pinseretræte 24 - 27 maj 2012

VI STIKKER
LIDT DYBERE

Ådalen ved Randers

Sensommer retræte 30 aug - 2 sept
Hellig Kors Kloster i Vestjylland

Adventsretræte 29 nov - 2 dec 2012

Bøger & bibler

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

Ådalen ved Randers

Læs mere på agape.dk

Værelser og mødelokaler
enjoy Copenhagen – lige i centrum
at it’s best
et!godt og centralt sted at bo og mødes.
BEST WESTERN

www.prorex.dk · tlf. 7456 3343
Best Western Hotel Hebron
Helgolandsgade 4, 1653 København V
tel.: +45 33 31 69 06
www.hebron.dk • info@hebron.dk

d’IN
Genbrug Tilst
Dødsboer tømmes

Lindholm Auto
Reparation
af alle bilmærker
Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen
Tlf. 98 17 04 00

Vi afhenter og sælger
gode brugte møbler,
ting og sager samt tøj.
Anelystparken 21 • Tilst
Tlf. 8616 6930

Stay at Best Western Hotel Hebron

Værelser og mødelokaler
Værelser
ogi centrum
mødelokaler
– lige
enjoy Copenhagen
Værelser
ogi centrum
mødelokaler
–
lige
enjoy
Copenhagen
at it’s
best
et!godt og –
centralt
sted at bo og mødes.
lige i centrum
enjoy
Copenhagen
at it’s
best
et!godt og centralt sted at bo og mødes.
at it’s best
et!godt og centralt sted at bo og mødes.

Helgolandsgade 4, 1653 København V
BEST WESTERN
Tel.: +45 33 31 69 06 - www.hebron.dk
- info@hebron.dk
BEST WESTERN
BEST WESTERN

Åbningstider:
Ma.- fr. 11 - 17, lø. 11-15
Vi støtter
Mission Afrika og
Menighedsfakultetet
Stay at Best Western Hotel Hebron
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Økonomi

Vil du støtte opførelsen af TORVET?
Walther Plauborg Hansen
forretningsfører
Betonelementer og spær er på plads, og ydermuren
vokser i højden hver dag, så TORVET, der skal rumme
et nyt og unikt samarbejde om teologi og mission,
begynder for alvor at tage form.
Følg byggeriet på
www.TORVETaarhus.dk
Menighedsfakultetet (MF) skal bidrage med 3,2 mio. kr.
til byggeriet på 9,6 mio. kr., og vi har pt. modtaget godt
1,3 mio. kr. i form gaver og rentefrie lån. En stor tak for
disse bidrag. MF har brug for yderligere 1,9 mio. kr. og
kalder alle i baglandet til at bære med. Din gave er en
investering, som gavner kirke og mission i kommende
generationer.

Giv en julegave til den daglige økonomi
Alt det spændende og ekstraordinære omkring bygning
af TORVET har heldigvis ikke reduceret støtten til den
daglige drift af MF. Tak for jeres mange og trofaste
gavebidrag til arbejdet på MF.
Gaverne til driften af MF ligger dog ca. 500.000 kr.
under budgettet, som er større end sidste år. Vi beder
derfor om jeres fortsatte støtte og håber, at du kan afse
en god ”julegave” til MF.

MF indsamling til byggeri

Du kan støtte i form af:
• Engangsbeløb
Støt byggeriet med et engangsbeløb, stort eller
lille, alt efter hvad du har mulighed for.
Benyt indbetalingskort vedlagt MF-bladet eller få
et tilsendt ved at ringe til MF.
Du kan også støtte via www.teologi.dk.
• Byggegavebrev
Tegn et gavebrev og støt byggeriet med et årligt
beløb de næste 10 år eller mere.
• Rentefrit lån
Hjælp med finansieringen af byggeriet ved at yde
MF et rentefrit lån.
• Faste gavebidrag
Støt byggeriet med et fast månedligt beløb via
Betalingsservice.

3.000.000
2.500.000
2.000.000

1.889.000
Resterende støttebehov

1.500.000
1.000.000
500.000

605.000
Lån til byggeri
706.000
Gaver til byggeri

0

Kontakt mig på tlf. 8616 6300 eller wph@teologi.dk,
hvis du vil gøre brug af eller have uddybet disse støttemuligheder.
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”Befalingen fra vores opstandne Frelser og Herre involverer både
Galilæa og Jerusalem: Vi skal forkynde evangeliet om hans rige, der
med centrum i Jerusalem bringer forsoning, og hvis ringvirkninger til
Galilæa rummer fred, frisættelse og forvandling.
Jesus er et evangelium for både hoved, hjerte og hænder!”
Morten Hørning Jensen s.4

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

