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Frihed til forskel
uenige og give udtryk for uenigheden. Vi skal lytte til
hinanden og lade os belære og justere vejvalgene. Men
når drøftelserne er taget, anerkender vi, at der i denne
situation ikke er én bestemt menighedsform, der er det
rigtige for alle.

Leder

Der er noget andet, der også gør ondt i situationen: at
vi, der grundlæggende er enige om, hvordan det gode
hjem skal være, er uenige om, hvordan vi skal reagere
på uordenen.

Det giver faktisk god mening, at forskellige strategier
prøves af på samme tid. Nogle vejvalg peger måske
fremad på en ikke alt for fjern fremtid, hvor folkekirkens
medlemstal kan blive så lavt, at ordet ”folke” i folkekirke bliver en overdrivelse. Til den tid kan det blive
helt afgørende, at der findes livskraftige menigheder og
menighedsnetværk uden for det folkekirkelige system.
Andre vejvalg fastholder forpligtelsen på den nuværende situation, hvor folk, kirke og stat endnu er stærkt forbundet. Atter andre vejvalg tager højde for begge dele
eller rækker frem mod en ukendt fremtid.
Lad os se hinandens forskellige valg som forskellige
reaktioner på samme nød, samme kamp, samme glød,
samme glæde. Og lad os for alt i verden bestræbe os
på sammenhold midt i forskellige vejvalg.

Jeg tror, at det er af afgørende vigtighed, at vi anerkender hinandens forskellige vejvalg: sognemenighed,
valgmenighed eller frimenighed. Vi må gerne være

Paulus’ ord til menigheden i Korinth giver også mening
i denne situation: ”Vi er ikke herrer over jeres tro, men
medarbejdere på jeres glæde.”

Henrik Højlund
Sognepræst og formand for
Evangelisk Luthersk Netværk
Folkekirkens nuværende krise, tilspidset i sagen om vielsesritual for homoseksuelle, gør ondt. Det er, som hvis
man i et trygt og velkendt hjem skulle opleve, at nogen
begyndte at ommøblere alt. Hjemmet bliver mere og
mere uigenkendeligt.
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Tomme kirker, vigende gudstjenestedeltagelse

– ikke i Aabenraa!
I Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa oplever de menighedsvækst. Stedets
præst Jørgen Jørgensen, som også er Menighedsfakultetets formand, afslører i bogen: ”Kirke for folket”, hvad de har gang i.
Nils Andersen
Landssekretær
”I Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa har vi haft den store glæde at opleve vækst de sidste ti år. Ikke eksplosivt og
slet ikke i det omfang, vi kunne have ønsket os, men
dog en (stille) markant vækst, hvor stadig flere har taget
stafetten op og engageret sig i menighedslivet med optimisme, medarbejderskab og glæde til følge”, skriver
Jørgen Jørgensen i forordet.

sker i menigheden. ”Jesus har banket på, men først
nu har jeg åbnet døren. Det er det bedste, der er sket
i mit liv”, fortæller en. Det er tydeligt, at menigheden
bestræber sig på at nå længere ud med evangeliet, og
nogle af de tiltag, som Sct. Nicolai Kirke har haft gode
erfaringer med er kristendomskurset ”Alpha”, som både
giver en letforståelig indføring i kristendommen og et
menneskeligt spisefællesskab.

Hvad var det dog, der skete?
MF-bladet har spurgt Jørgen Jørgensen, hvorfor han
har skrevet en bog om deres oplevelser i Aabenraa: ”De
sidste 10 år er der sket meget i vores sogn. Meget mere
end jeg turde forvente. Jeg havde derfor efterhånden
et behov for at tænke igennem, hvad det er, der er sket
– og også overveje: Hvad er godt, og hvad er uhensigtsmæssigt. I bogen forsøger jeg at fortælle vores historie
– og at give en teologisk og åndelig overvejelse over,
hvad vi har oplevet af Guds ledelse og velsignelse; og
dertil en overvejelse om, hvordan vore erfaringer, stemmer overens med mere principielle overvejelser om at
være i mission/missional kirke.”

Folkekirke er også vækst
I medierne er vi vant til at høre om vigende guds-tjenestedeltagelse, messefald og lukningstruede sognekirker i København. Men folkekirken er ikke kun tilbagegang, krise og stagnation. Rundt om i landet blomstrer menighedsarbejdet i både sogne- og valgmenigheder. Og et af de steder er altså Sct. Nicolaj Kirke i
Aabenraa, hvor formanden for Menighedsfakultetet har
været præst siden 1990.

Jesus har banket på

Af Jørgen jørgensen
Kirke for folket
– fyldt med mennesker og
muligheder.
188 s. 149,95 kr. softcover
Forlag: ProRex
Udgivelsesdato: 22.5.2012

”Kirke for folket” er opdelt i 12 kapitler og rummer en
række spændende personlige vidnesbyrd fra menne3
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Jesus på plakaten
I kirken i såvel Danmark som i Vesten generelt findes flere modsatrettede tendenser.
De gamle statskirker kæmper med store problemer. For mange mennesker fremstår
kirkerne som mastodonter eller som et kirke-væsen på linje med andre samfundsvæsener. Kirken er den politisk korrekte kirke, en kirke på tidens præmisser.

plakat står: Jesus Kristus og ham som korsfæstet.

Guds ord må forkyndes

Men midt i problemerne er der også vårtegn. Under kirkemedlemmernes uengagerede overflade skjuler der sig ofte en velvillig indstilling til kirken. Mange flere, end
man umiddelbart skulle tro, har et positivt
forhold til kirken og vil ikke undvære kirken
i de grænsesituationer, som ethvert menneske kommer ud for. Og lykkeligvis er der
også hos nøglepersoner i folkekirken en
voksende forståelse for, at kirken må drive
mission over for danskere, ja, selv over for
døbte danskere.

Visionen
Hvordan skal vi som kirke manøvrere i
vores brogede kirkelige situation? Vi skal
holde fast i centrum i vores tro: evangeliet
om Jesus Kristus. Lige fra kirkens første
dage har kursen været angivet: budskabet
om den korsfæstede og opstandne Jesus
skal forkyndes, så det kan blive til tro og
bevarelse i troen. Efter alt at dømme sammenligner Paulus forkyndelsen med dette
at bære en plakat rundt i et område. På den
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I Romerbrevet kap. 10 peger Paulus på en
vigtig kædereaktion. Nogen må sendes ud
for at forkynde evangeliet, så mennesker
kan høre om Herren Jesus, om hvem det
hedder; »enhver, som påkalder Herrens
navn, skal frelses«.
Det er ved at påkalde Jesu navn, at et menneske kan blive frelst, og derfor må alt i
kirken underordnes forkyndelsen af Jesus.
Paulus betoner i 2. Kor., at evangeliets ord
ikke er et ord, som man omgås lemfældigt
med. Skal der komme vækkelse og fornyelse, må Guds Ord forkyndes uforfalsket, uden
der bliver hugget en hæl eller og klippet en
tå. Evangeliet må ikke reduceres til en ufarlig skåltale, men forkyndes i al dets fylde.

Sendelse
Evangeliets forkyndelse er helt afhængig af, at der er nogle, der melder sig som
forkyndere. Paulus siger det på den måde,
at ingen kan høre, hvis ingen prædiker. Og
der er ingen, der prædiker, hvis ikke nogen bliver udrustet og udsendt. Sendelse
er altafgørende. Der sker ikke vækkelse
og fornyelse, hvis ikke nogle bliver sendt

af sted med evangeliet. Det forsøger vi på
Menighedsfakultetet med vores teologi-uddannelse at bidrage til.

Forkynderne skal tale på
Guds vegne
Forkynderne er ambassadører. De taler på
Guds vegne. Det er store ord, der kan tynge
en forkynder i knæ. Men de kan også give
enhver forkynder frimodighed. Evangeliet er
dynamisk og en Guds kraft, fordi Gud selv
står bag dette evangelium. Forkynderen
fremfører ikke sine egne betragtninger, men
taler på Guds vegne. Intet mindre.

Forkynderne taler for
Guds ansigt i Kristus
Forkynderen står i sin tjeneste både foran
menigheden og foran Gud. Forkynderen er
kaldet af Gud til at være menighedens tjener og kaldet af menigheden til at være Guds
tjener. Men målet er klart. Løftet til Abraham om velsignelse til alle folkeslag går i
opfyldelse, når frelsen gennem evangeliet
rækkes til jøder og ikke-jøder.
Uanset hvordan udviklingen i folkekirken
kommer til at forme sig, må troens folk
sætte Jesus på plakaten. Vi må vågent holde os Jesus for øje og følge ham.

Agnete Kofoed Petersens maleri: ’Kristi favntag’ - www.agneteart.dk.

Peter V. Legarth
Professor
i Ny Testamente
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Ingen panik
– det har været værre
På mange måder sænker mørket sig over vores land. Det rumler i forholdet mellem
stat og kirke, og folkekirkens fremtid er kommet højere op på den politiske dagsorden. Stik imod Bibelen og hele kirkens tradition arbejdes der for kirkelig vielse af homoseksuelle par, ligesom der planlægges at nedlægge
kirkebygninger. Alt dette giver megen uro omkring kirken.

Kurt E Larsen
Lektor i kirke- og missionshistorie
Det har før været mørke tider i vores kirke,
så lad os ikke miste modet eller overblikket. Omkring 1800 så det særligt slemt ud.
Da bad biskop Peder Hansen i Kristiansand
Domkirke ”Odin den Algode” om udødelighed over kongen og kronprinsen. Og han bad
regeringen i København stoppe den norske
lægprædikant Hans Nielsen Hauges vækkelse ”på hvilken som helst måde”. Fra 1804
flyttede Peder Hansen til Danmark som biskop over Fyns stift. Men vækkelsen i Norge
fortsatte, og Hans Nielsen Hauges navn lyser stadig, mens Peder Hansen heldigvis er
glemt.

Luther skrev engang: ”Således
trøster Herren sine disciple og siger til dem: I skal have trængsel i
verden, men vogt jer, så I ikke bliver bitre og uvillige, men behold et
sagtmodigt hjerte, da skal sagen
snart vende sig”.
tro Guds Ord og forkynde det offentligt. Vi
må arbejde for, at der inden for folkekirken
fort-sat bliver gode muligheder for at praktisere levende kristendom på bibelsk-luthersk
grund. Teologien har før været på vildspor i
kirkens historie – og kom dog tilbage på sporet. Det kan ske igen.

Teologi tilbage fra vildsporet
Også i Danmark var der vækkelse fra lægfolkets side i den åndeligt døde tid. Selvom det
i enevældens tid ikke var tilladt lægfolk at
samles til møder på egen hånd, rejste gårdejer Peter Larsen Skræppenborg rundt i landet på møderejser, og i 1845 blev han sat i arresten i Skjern for den ”forbrydelse” at have
talt Guds ord ved en offentlig forsamling.
I dag er der vel trods alt ingen, der beder
til Odin i danske kirker. Vi har frihed til at
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Guds løfter rokkes ikke
Hvordan fremtiden end kommer til at forme
sig for folkekirken og for kirkens ydre forhold
i Danmark, så er udsigterne dog lyse for Guds
kirke. Det store lyspunkt i mørket, er nemlig,
at Guds gerning står fast. Hans ord og løfter
rokkes ikke.
Apostelen Paulus’ sidste brev var efter alt at
dømme det andet brev til Timotheus. På tær-

skelen til sit martyrium skrev den gamle apostel et brev fuldt af håb og mod. Han indledte
med at sige, at han var udsendt ved Guds
vilje for at forkynde løftet om livet i Kristus
Jesus (1,1) og sluttede med en herlig lovprisning til Gud: ”Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt
og bringe mig frelst ind i sit himmelske rige.
Ham være ære i evighedernes evigheder!
Amen”. (4,18) Under dette håbets fortegn lød
der også en opmuntring til Timotheus om frimodigt at holde ud i tjenesten: Folk ville nok
”vende det døve øre til sandheden og slå sig
på myter”, men til Timotheus lød det: ”Men
du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør
din tjeneste!” (4,4-5).
Disse ord kan vi tage til os i dag. Lad os frimodigt arbejde videre, i troskab mod Guds
ord og vor folkekirkes evangelisk-lutherske
lære. I sandhed og kærlighed, under bøn og
arbejde og uden at gå på kompromis med
Guds sandhed. Og uden at miste modet og
håbet.
Luther skrev engang: ”Således trøster Herren sine disciple og siger til dem: I skal have
trængsel i verden, men vogt jer, så I ikke bliver bitre og uvillige, men behold et sagtmodigt hjerte, da skal sagen snart vende sig”.
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Kit Johansen Hvergel
tilbage fra barsel

Besøg MF på TORVET
Selvom 400 mennesker kom til åbningsfesten, er det
nok de færreste i vores bagland, der har set vore nye
faciliteter på TORVET. Derfor tager vi meget gerne imod
besøg fra grupper, der gerne vil have en rundvisning,
information om MF/TORVET, måske en andagt eller et
foredrag og en kop kaffe. IM-samfund, ungdomsgrupper,
sognemenigheder og andre forsamlinger er meget velkomne! Kontakt os på 86166300 eller mf@teologi.dk

Kit, som har været deltidsansat
kontorsekretær på MF siden 2003,
er den 2. maj vendt tilbage efter
endt barselsorlov. Iben Andersen,
der har afløst Kit
i hendes barselsorlov er per 1. maj ansat som kontorsekretær på 15 timer.
Iben skal udføre opgaver for både MF
og Dansk Ethioper Mission, som jo er
den ene af vore to nye samarbejdspartnere på TORVET.

Studerende på retræte

Høringssvar
om vielse af homoseksuelle
MF har skrevet et høringssvar til kirkeministeriet som
respons på forslaget om at indføre et officielt kirkeligt
vielsesritual for homoseksuelle. Høringssvaret anbefaler, at lovforslaget trækkes tilbage. Ligeledes har MF på
opfordring af Samtaleforum for Kirke og Mission lavet
en udtalelse om de mulige konsekvenser af at indføre
et kønsneutralt ægteskab. Begge dokumenter kan findes via forsiden af MFs hjemmeside:
www.teologi.dk.

Den 17.-19.3. var 17 bachelorstuderende fra 2009-holdet på retræte på Sjørupgaard på Djursland. Her blev
de taget ud af hverdagens trummerum og oplevede at
komme ind i stilheden med god tid til at søge Gud i
bøn, bibellæsning og refleksion. Valgmenighedspræst
Ingolf Henoch Pedersen guidede os fint igennem de faste programpunkter af tidebønner, bibelmeditationer og
nadvergudstjenester. Vi tillægger det stor betydning, at
vore studerende får denne erfaring af at søge og finde
Gud i stilhedens rum, for teologi skal både være til hoved og hjerte.
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Kræver kraven kompromis?
Kan Kent aflægge præsteløfte med god
Et klart kald fra Gud fik Kent til i 2007 at læse teologi på
Menighedsfakultetet. Kent havde dog
ikke noget entydigt svar på, hvad
studiet skulle benyttes til og
har længe overvejet, om han
kan aflægge et præsteløfte.
Ønsket om at tjene Guds
menighed og nød for kirken
får tanken om at blive præst
til at modnes.
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Michael Kastrup Nielsen, stud. theol.
Julie Anastasia Hejslet Kajgaard, stud. theol.

samvittighed?
”Det er vigtigt at holde sig for øje, at præsteembedet
ikke er et erhverv ligesom alle andre. Det er først og
fremmest Guds kald om at lede en menighed tættere
på dens relation til Gud,” udtaler Kent.

Glad for folkekirken
Kent har endnu ikke lagt sig fast på, om han vil være
præst i en sognekirke eller en fri- eller valgmenighed.
”Jeg er meget positivt stemt over for folkekirken. Den
tradition, som den besidder, bør ikke tilsidesættes. Derudover har sognemenigheden en enorm berøringsflade,
som kan være meget svær at finde i andre sammenhænge. Sammenholdt med min begejstring for at se
mennesker blive omvendt og bekende sig til Jesus er
jeg selvsagt glad for folkekirken.”

Hyrde for en menighed
Selv om Kent ikke ser sig selv som en udpræget ledertype, frygter han ikke at skulle stå i spidsen for en menighed: ”Jeg afviser ikke, at Gud arbejder på at lede mig
til at være hyrde for en menighed. Samtidig er jeg dog
åben overfor at stå i en anden tjeneste, men det skyldes
blot, at jeg ikke føler et direkte kald til at være hyrde for

andre. Som det ser ud lige nu, ønsker jeg dog at forfølge
præstegerningen.”

præsteløftet
Samtidig har Kent også sine betænkeligheder angående den florerende debat om vielsesritual for homoseksuelle. ”Præsteløftet og vielsesritualet er i mine øjne
ikke foreneligt, men har som sådan ikke noget direkte
med hinanden at gøre. Derimod mener jeg, at vielsesritualet strider imod bekendelsesskrifterne og Bibelen,
som i mine øjne er udgangspunktet for præsteløftet og
folkekirken.”

Ansvarlig for Gud
”Efter mange overvejelser er jeg nået frem til, at jeg ikke
står til ansvar over for hverken politikere eller andre,
som har en anden holdning end mig. Den eneste, som
kan holde mig op på mit præsteløfte, er Gud. I det lys
kan jeg med ro i sindet se mig selv aflægge præsteløftet
og blive hyrde for en menighed. Jeg ønsker at være
præst på det sted, hvor mennesker samles om Gud, og
hvor Gud vil samle dem.”

Uddrag af præsteløftet
Jeg ..lover for den alvidende Guds åsyn:
• at jeg vil … forkynde Guds ord rent og purt .. med al ærefrygt og sømmelighed forvalte de hellige sakramenter
• at jeg …. vil modarbejde misbrug af nådens hellige midler og bekæmpe … lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse….
• at jeg vil stræbe efter, ved …granskning af Guds ord…. altid fuldkomnere at danne og dueliggøre mig til dette
hellige embede, og beflitte mig på…at foregå menigheden med et godt eksempel……….
• Alt dette lover jeg med regnskabsdagen for øje at ville holde…
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Læs Jørgen Jørgensens bog om
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Bliv inspireret til at ﬁnde nye muligheder for at fylde folkets kirke
med mennesker.
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Økonomi

Walther Plauborg Hansen
forretningsfører

Når vi helskindet i mål?
Gaveindtægter 2011/12
gavebreve • gaver • kollekter
8.000.000
7.000.000

7.600.000
6.780.000

Indsamling til byggeri
Mens byggeriet af TORVET er afsluttet, har vi ikke afsluttet
indsamlingen til byggeriet. Men vi er nået langt. Tak til alle
som har båret med og dermed været med til at investere i
rammer, hvor teologi og mission bringes i samspil og udruster unge til tjeneste i Guds rige.

6.000.000

MF’s samlede investering er på 3,75 mio. kr., og deraf er 2,6
mio. kr. nu givet i form af gaver og rentefrie lån. De resterende godt 1,1 mio. kr. (tal per 1.5.) er pt. finansieret ved en
byggekredit. Vi håber, at der er flere, som vil investere i dette
byggeri i form af gaver eller rentefrie lån, så driften ikke belastes af rente og afdrag de kommende år.

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

Budget

Modtaget

Kontakt mig på tlf. 8616 6300 eller wph@teologi.dk, hvis du
vil vide mere om støttemulighederne.

Vi nærmer os afslutningen af regnskabsåret, og det har været et
spændende år. Spændende og gode år har der været mange af
på Menighedsfakultetet i de 10 år, jeg nu har været ansat her, ikke
mindst det seneste år med opførelsen af TORVET, som har sat et
meget synligt aftryk på stedet. De nye lokaler er til stor glæde og
gavn for os alle nu og vil også være det for de næste generationer.
Med den nærtstående regnskabsafslutning er der brug for et øget
fokus på den daglige økonomi. Vi er taknemlige over at have mange
trofaste støtter, som, trods ekstraindsamlinger til byggeri, har båret
MFs daglige drift også i det forløbne år.
Vi har i regnskabsåret ind til nu modtaget 6,78 mio. kr. i gaver. Tak
til alle jer, som har bidraget med gavebeløb - små eller store. Frem
til regnskabsafslutningen den 30. juni er der per 15. maj brug for
yderligere 820.000 kr. for at få dækket alle driftsudgifter. Det er omkring 150.000 kr. mere, end vi modtog i samme periode sidste år.
Vi beder om jeres hjælp til også at få dækket det resterende beløb.
Mulighederne og opgaverne er store for MF - også det kommende
år. Derfor er det vigtigt at få balance i regnskabet, så vi undgår nedskæringer.

MF indsamling til byggeri
3.500.000

Resterende

3.000.000

1.159.000

2.500.000

Lån til byggeri
605.000

2.000.000
1.500.000
1.000.000

Gaver til byggeri
1.986.000

500.000
Du kan indbetale din gave til MF via:
www.teologi.dk/dankort
eller
Netbank til reg.nr. 9570 kontonr. 8177600.
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Økonomisk slutspurt sat ind!
30.6 slutter regnskabsåret. Lykkes det for os at samle de 150.000 kr. mere
ind, end vi fik i slutspurten sidste år, som vi behøver for at komme helskindet i mål?
Læs på side 11 Walther Plauborg Hansens opdatering på både den aktuelle
økonomi og indsamlingen til TORVET

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

