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BRUG ARVESØLVET!
I vælten i medierne - og i vælten for fuld anerkendelse

Leder

JØRN HENRIK OLSEN
FAKULTETSLEDER

Menighedsfakultetet (MF) har været en del i vælten i
medierne vedrørende vores samarbejdsaftale med University of Wales de seneste uger. Studieleder Carsten
Vang redegør for dette i artiklen side 4. Men der har
også været andre indspark.
Birger Reuss Schmidt har i en leder i Luthersk Missionsforenings blad Tro & Mission nr. 15, 12. aug. betvivlet
mit ærinde i en selvransagende vurdering af, om vi i
dag får kommunikeret vores formål og grundlag godt
nok via de formuleringer, der blev støbt for mere end
40 år siden. Da Birger Reuss Schmidts leder kan skabe
tvivl om, hvor MF står, vil jeg gerne understrege, at MF
står, hvor MF stod – og der bliver vi stående. Vi holder
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Min pointe er, at vort grundlag skal kommunikeres og
blive brugt til tro, liv og tjeneste i Guds rige. Vort arvesølv skal således hverken sælges, eller hengemmes i
kælderen, men derimod bringes i spil, virkelig bruges
og slides på, så det får vital betydning for os alle i teologi, kirke og mission.
Med fødderne på solid grund går vi ind i en åben og
grundig forhandling med lederne af de teologiske uddannelser på universiteterne, udvalgte politikere og
danske instanser i håb om at kunne opnå en dansk godkendelse af vores uddannelse. Sideløbende arbejder vi
med at finde den rette internationale samarbejdspartner. Vi arbejder altså i to spor i forsøget på at nå frem
til en langtidsholdbar løsning, der ikke kan rokkes af
danske luner. Vi befinder os midt i vælten for det store
projekt, der hedder fuld anerkendelse af MF.

Tryk
Øko-Tryk Skjern
Grafisk Design
Graphic Care

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

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

2

fast i Skriftens ord og alt det gode arvesølv, vi har båret
med os frem til i dag, og ingen nye meldinger i lærereller bestyrelsesudtalelser eller lignende berettiger til
uro eller mistænkeliggørelse.

Redaktion
(mfbladet@teologi.dk)
Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen
Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende)
Stud. theol. Filip Bodilsen
Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen
Forsidefoto
Foto af skulpturen ”Close up” af Bente Polano
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22 nye bachelorstuderende
på 2011-holdet
Med en rustur til Kristkirken i Kolding den
27.-28. august begyndte det fjerde bachelorhold deres teologiuddannelse på Menighedsfakultetet.
Dermed er det fra starten signaleret, at vi har menigheden
for øje og sigter efter at uddanne præster.

Nils Andersen
Landssekretær
22 studerende er en ideel holdstørrelse og på linje med
optaget i 2005 og 2007. I 2009 optog vi med 31 studerende det største hold i Menighedsfakultetets historie.
Da studiekoordinator Per Kolstrup siden har oplevet en
eksplosiv stigning i antal henvendelser fra interesserede studerende, anede vi, at vi kunne få rigtig mange
ansøgere i år og indførte et loft på 36 nye studerende.
Vi nåede ikke så højt op, og årsagen kan ligge i, at vi
i år har indført såkaldt motiveret ansøgning, hvor den
studerende i sin ansøgning skal begrunde sit valg af
teologistudiet på Menighedsfakultetet. Det kan have
fået nogle usikre studerende til at springe fra, før de fik
sendt ansøgningen. Men hellere et hold på 22 dedikerede studerende som gennemfører studiet end et hold
på 36, hvor mange springer fra.
Det nye hold udgør en herlig flok på 4 kvinder og 18
mænd i alderen 19-39 år, langt de fleste er først i tyverne. Inde på biblioteket fyger det nu igen med grammatiske betegnelser i luften fra gruppearbejder omkring

bordene og røber, at der bliver arbejdet koncentreret
med at tilegne sig græsk. Det er fast arbejde, men belønningen er, at de siden kan læse Det Nye Testamente
på originalsproget.
Et andet fag ”Teologisk intro” leder de studerende lige
ind i hjertet af teologistudiet, så de fra studiets start får
et overblik over både studiets kerneområder og dets
nutidige relevans.

Snart klar til tjeneste
Til translokationsfesten den 26. august fejrede vi 14 nye
bachelorer fra 2007-holdet, hvoraf de fleste fortsætter teologistudierne på Aarhus Universitet. Ligeledes
fejrede vi, at de første 4 bachelorer fra 2005-holdet
nu er blevet teologiske kandidater fra Aarhus Universitet. I efteråret går de på pastoralseminariet som en
forudsætning for at kunne søge præsteembede. Med
fire års undervisning på Menighedsfakultetet og to år
på universitetet har de fået en alsidig og mere målrettet teologiuddannelse end nogen før dem, så det bliver
spændende at følge dem, når de om kort tid skal ud at
finde job. Foreløbig er der udsigt til, at en af dem bliver
præst i en nystartet valgmenighed.
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På ingen måde
lukningstruet!
CARSTEN VANG
STUDIELEDER

”Bibeltro uddannelser er truet af lukning” stod der på
forsiden af Kristeligt Dagblad den 18. juli. Det førte til
en omfattende debat med kronikker og svarindlæg
omkring private akademiske uddannelsers mulighed for
at opnå dansk anerkendelse. Men lad mig slå fast straks:
Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi er
på ingen måde truet af lukning. Vi har netop dimitteret 14
studerende, som afsluttede deres bacheloruddannelse
i sommer, og som nu alle er i gang med masterstudier
i Danmark og i England. Tilsvarende startede 22 nye
studenter på uddannelsen for en måned siden.
Hvad er baggrunden så for artiklens påstande, og hvordan stiller fremtiden sig for Menighedsfakultetets (MFs)
bacheloruddannelse?

Udenlandsk godkendelse
Siden 2005 har MFs bacheloruddannelse været akkrediteret af University of Wales. Dansk Bibel-Institut
(DBI) fik en tilsvarende aftale med Wales to år efter. En
akkreditering betyder en godkendelse af uddannelsen,
at den har det samme niveau og den samme videnska-
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belige værdi som en bacheloruddannelse fra et britisk
universitet.
Det er ikke nogen let sag at blive godkendt af University
of Wales. Det kræver flere års forarbejde, hvor der skal
udarbejdes udførlig og detaljeret dokumentation for uddannelsens målsætning og indhold. Det walisiske universitet spørger særligt efter, om underviserne på uddannelsen selv er engageret i videnskabelig forskning,
om skolen har ressourcer til at gennemføre uddannelsen, om den kan håndtere afholdelse af eksamen, om
den har procedurer til at kvalitetssikre og forbedre uddannelsen, osv.
Det er et omfattende forløb, som man skal igennem,
før et godkendelsesudvalg på University of Wales kan
melde ud, at uddannelsen godkendes. Et uafhængigt
bedømmelsesudvalg inspicerer institutionen og fører
indgående samtaler med ansatte og studerende, hvorefter de udarbejder en rapport til godkendelsesudvalget
i Wales.
Aftalen med University of Wales betyder også, at universitetet løbende fører tilsyn med uddannelsen. En
britisk tilsynsførende kommer på besøg to gange om
året. To censorer, som begge kan læse dansk, gennemgår et udvalg af eksamensbesvarelser for at sikre sig, at
niveauet for karakterer svarer til europæisk standard og
hverken ligger for højt eller for lavt.
Dertil kommer et særligt eftersyn hvert femte år, hvor et
uafhængigt panel af fagpersoner fra andre britiske universiteter kommer på besøg og evaluerer uddannelsens
standard og MFs evne til at gennemføre den forsvarligt.
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Midt på sommeren skrev Kristeligt Dagblad i en stort opsat artikel, at Menighedsfakultetet og
Dansk Bibel-Instituts bacheloruddannelser er truede af lukning, og at University of Wales
ikke længere vil acceptere optag af nye studerende på uddannelserne. Virkeligheden ser
dog helt anderledes ud.

På baggrund af deres rapport og udtalelser fra tilsynsførende og censorer melder University of Wales så ud,
om uddannelsen forsat kan godkendes, og om der er
kritiske forhold ved uddannelsen, som skal forbedres.
MF gennemgik det ordinære femårseftersyn i sommeren 2010 og fik megen anerkendelse for uddannelsens
niveau og for sin evne til at håndtere den.

Dansk anerkendelse?
Nogen vil sikkert spørge, hvorfor MF går over åen efter
vand og søger en udenlandsk akkreditering. Ville det
ikke være nemmere med en dansk godkendelse? Svaret er, at dansk lovgivning slet og ret udelukker dansk
akkreditering. I 2004, hvor vi søgte at etablere vores
egen selvstændige bacheloruddannelse i teologi, var
der intet dansk organ for akkreditering af uddannelser
på universitetsniveau. Vi måtte derfor søge til udlandet.
I 2007 fik Danmark så et akkrediteringsråd, som har
til opgave at akkreditere alle højere uddannelser i
Danmark. Problemet er imidlertid, at rådet ifølge lo-
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Vi har lovende kontakter til et udenlandsk universitet, som har et internationalt højt ry,
og som har en stærk teologisk afdeling.

ven kun må akkreditere offentlige uddannelser. Det kan
ikke kvalitetsgodkende private akademiske uddannelser. MF og DBI er dermed udelukket fra at kunne blive
akkrediteret i en dansk sammenhæng.

Wales opsiger aftalen

Bed om ...
• at MF må opnå en god
akkrediteringsaftale
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I maj 2010 meddelte University of Wales os pludseligt,
at de så sig nødsaget til at opsige aftalen med os. De
studerende, der begyndte på uddannelsen i 2009, ville
blive det sidste hold under samarbejdet med Wales.
Den meget positive evaluering i femårsrapporten førte
imidlertid til, at vi fik bevilliget udsættelse således, at
aftalen først udløber i august 2015. Det betød, at vi
kunne optage et nyt hold studerende i år under den
nuværende akkreditering.
Årsagen til, at Wales har opsagt samarbejdet, er en
ændret sprogpolitik. De vil fremover kun godkende uddannelser, som udbydes på hovedsprog som engelsk,
tysk eller mandarin (kinesisk). Uddannelser som udbydes på sprog, hvor de ikke selv har lærere, vil de ikke
længere godkende. Denne ændring i sprogpolitikken
har ramt mange andre uddannelser end vores.
Hvis MF ville undervise på engelsk i bacheloruddannelsen, kunne vi fortsætte som hidtil. Men da vores mål er
at uddanne forkyndere i primært en dansksproget sammenhæng, giver det ikke megen mening at uddanne
unge på engelsk i at kommunikere det gode budskab
på dansk.

De studerende er sikret
Ingen nuværende studerende vil mærke noget til, at
Wales trækker sig fra august 2015. Deres uddannelse

kører videre i uændret form, og de vil få et eksamensbevis fra University of Wales, når de er færdige. Det
hold nye studerende, som MF lige har optaget, bliver
det sidste under samarbejdet med Wales. Inden sommeren 2013, hvor vi agter at optage det næste hold studerende, skal vi have en akkrediteringsaftale klar med
en ny partner.

Fremtiden
Vi arbejder derfor på at finde en ny samarbejdspartner.
Vi har lovende kontakter til et udenlandsk universitet,
som har et internationalt højt ry, og som har en stærk
teologisk afdeling. De vil være i stand til at hjælpe med
at forbedre kvaliteten af vores uddannelse, og de kan
akkreditere den, selv om den udbydes på dansk. I og
med, at MF allerede har været igennem den omfattende proces med at blive godkendt af University of Wales,
forventer vi, at forløbet denne gang vil blive væsentligt
enklere.

Spørgsmålet som står tilbage
Sommerens debat i Kristeligt Dagblad har været med
til at rejse spørgsmålet, hvorfor private danske akademiske uddannelser, som har lærere på professorniveau,
og som uddanner deres studerende til en kritisk, selvstændig stillingtagen, ikke kan blive godkendt i Danmark. Det forekommer meget mærkeligt i Grundtvigs
fædreland, der på folkeskole- og gymnasieniveau har
gode erfaringer med private skoler side om side med
offentlige. Hvorfor må denne fleksibilitet ikke gælde uddannelser på universitetsniveau?
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Foredragsrække om Guds rige
den 3.-4. november
Termen ”Guds rige” er en af de hotteste teologiske diskussioner i tiden, og Menighedsfakultetets lærerkollegium belyser temaet ud fra den enkeltes faglige vinkel. Fri entré!
1. Guds rige og Skriften - torsdag den 3.11. kl. 13.00-17.00
2. Historiske Helte - fredag den 4.11. kl. 9.00-11.30
3. Guds rige i ord og handling nu - fredag den 4.11. kl. 12.15-14.15
4. Afsluttende paneldebat mellem præster - fredag den 4.11. kl. 15.15-16.45.

Tab og sorg
- kærlighed, kreativitet og død
Livet skal åbenbart være svært. Det byder tit på smerte
og sorg. Med kærlighed, nærhed og tilstedeværelse
kommer sorg. Sorgen er måske endda helt nødvendig
og livgivende.
I tre dobbeltforedrag sætter fakultetsleder Jørn Henrik
Olsen ved hjælp af kultur- og kunstanalyse, eksistensfilosofi, psykologi og teologi fokus på sorgen i sammenhæng med kærlighed, kreativitet og død.
Mandag den 7. november: Kærlighed, glæde og sorg
Mandag den 14. november: Kreativitet, melankoli og sorg
Mandag den 21. november: Død, kunst og sorg
Hver aften kl. 19.30-21.30.
Deltagelse er gratis, men tilmelding til de tre foredrag
ønskes på jho@teologi.dk.

SPOTLIGHTS
fredag den 25. november kl.18.30-24.00
”Lille kirke hvad nu?” er temaet denne aften, hvor teologi, kirke og unge mødes i et spændende og aktuelt
skæringsfelt. Folkekirken er i opbrud, og nogle danner
valg- eller frimenigheder, mens andre bliver i sognestrukturen. Hvad er den ideelle kirkeløsning? Der bliver
oplæg ved lektor i kirkehistorie Kurt Larsen og ph.d.studerende Andreas Østerlund Nielsen. Derefter debat
og hygge i caféen. Fri entré!

Debataften om fremtidens folkekirke og folkekirkens fremtid
Mandag d. 12. december kl. 19.00-21.30
Oplæg om sammenhængskraften i fremtidens folkekirke ved biskop Peter Skov-Jakobsen, København, og
sognepræst Christian Poulsen, Snejbjerg. Derefter debat. Fri entré.

25 års jubilæum
for Karin Christensen

Nyhedsmail per 7.9.2011

Torsdag den 6. oktober kl. 15.3017.30 inviterer vi alle interesserede til jubilæumsreception for
Karin Christensen i anledning af
hendes 25 år som bibliotekar på
Menighedsfakultetet. Vær med til
at fejre Karin for hendes uvurderlige indsats i opbygning og udvikling af biblioteket samt
19 af de 22 nye studerende.
redaktionsopgaver ved bogudgivelser mm.
22 nye bachelorstuderende er begyndt

Efter en rustur til Kristkirken i Kolding den 26-27. august, der rystede det nye hold sammen og
mindede dem om, at vi her på Menighedsfakultetet driver teologi for kirkens skyld, er det nye hold
nu i fuld gang med semesteret. Særligt fagene Teologisk Intro og Græsk fylder meget. Når man
bevæger sig gennem biblioteket, slår en strøm af græske grammatiske betegnelser én i møde og
røber, hvad der arbejdes med i grupperne ved bordene.

Kai Kjær-Hansen kåret til
Årets Teolog 2011

Kai Kjær-Hansen kåret til Årets Teolog 2011

Teol. dr. Kai Kjær-Hansen
blev Årets Teolog 2011.
Fakultetsleder Jørn Henrik
Olsen fremhæver i sin motivationstale ved semesterstarten den 29. august især
• Kai
Kjær-Hansens
at sammentænke teologi
Kai
Kjær-Hansen
th. modtager check fra evne
Jørn Henriktil
Olsen
og mission.
• Hans skribentvirksomhed, som er nået langt ud over
kanten af snævre kirkelige miljøer.
• Kai Kjær-Hansens vægtige engagement i processen
frem mod den nye bygning, TORVET, som Menighedsfakultetet opfører sammen med Dansk Ethioper
Mission og Israelsmissionen.
Læs mere om arrangementerne og kåringen af Årets
Teolog på www.teologi.dk
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Kaldet til at være
Jesu disciple
Christoffer Højlund, som er en af de fire første teologiske kandidater fra det første bachelorhold på Menighedsfakultetet, har skrevet speciale om discipelskab. Han
ønsker at afklare, hvad discipelskab nærmere er og indebærer i dag. Her kan du få
et indblik i hans tanker.
Michael Kastrup Nielsen
Stud. theol.
Ifølge Christoffer skal kirken mere end bare at døbe
mennesker. At være kristen er noget dynamisk, og Jesus vil, at mennesker skal følge ham og indgå i et nært
discipelfællesskab med ham. Christoffer Højlund er klar
i mælet her. For ham står discipelskab som det centrale
i kristendommen, og det bør være retningsgivende for
både kirkens liv og den enkelte kristne.

Discipelskab er…

Christoffer Huus Højlund
28 år
Afsluttede sin bacheloruddannelse på Menighedsfakultetet i 2009.
Har læst på Det Teologiske Fakultet i to år, hvor han det sidste halve år har
skrevet speciale om discipelskab.
Begyndte på Pastoralseminariet efter sommerferien.

8

Hvad vil det så ifølge Christoffer sige at være en discipel
og være i discipelskab? ”Discipelskab er efterfølgelse
af Jesus. Som disciple er vores liv formet af det møde,
vi har med Jesus og ikke mindst af den relation, der
herefter opstår.” Christoffer mener ikke, at der findes
en bestemt formel for det at være en discipel: ”I det
Nye Testamente møder Jesus forskellige mennesker,
som han gør til sine disciple. Men han giver dem ikke
de samme opgaver. De får ikke det samme kald.” Det
samme gør sig også gældende for os i dag. Christoffer
mener dog stadigvæk, at der er nogle overordnede og
meget vigtige opgaver, som er fælles for Jesu disciple:
”Jesus kalder os til at gøre flere mennesker til sine disciple (Matthæusevangeliet kap. 28). Det er den overordnede opgave.
En anden meget essentiel bestanddel af discipelskabet er det kristne fællesskab. Som troende kristne er
vi kaldet til at indgå i et fællesskab med andre kristne.
Jesus understreger dette, da han sender sine disciple
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•

ud for at missionere. De gør det ikke alene og hver for
sig – tværtimod går de to og to. På samme måde er Jesu
nadver også et fællesskabskonstituerende måltid, som
forudsætter fællesskabet. Og går vi skridtet videre, siger
Paulus, at menigheden er ét legeme, hvor hvert eneste
medlem er uundværligt i sin egenart. At være discipel er
altså ikke en solobeskæftigelse – discipelskab indebærer fællesskab.

Jesus som forbillede
Ifølge Christoffer kalder og frelser Jesus disciplene til at
leve i Gudsriget nu og i evighed. Han kalder dem ikke

UD af verdenen. Jesus kaldte dem til at følge ham ind
i Gudsriget og ind i relationer til andre mennesker. På
samme måde er også vi kaldet til i dag at indgå i relationer til andre mennesker. Christoffer har et konkret
bud på hvordan: ”Se, hvordan Jesus møder mennesker.
De mennesker, hvis vej krydsede Jesus’, blev mødt med
åbenhed, oprigtig interesse, omsorg og kærlighed, men
samtidig fasthed og udfordring. Vi hører i evangelierne,
at Jesus beder sine disciple om at gøre de ting, de ser
Jesus udføre. Jesus bruger sig selv som eksempel. Et
eksempel, som jeg mener, vi skal gøre vores ypperste
for at efterligne.”
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En bevægelse i bevægelse
Kurt E. Larsen

”En god idé
fortjener en god plan!”

Indre Missions historie fra stiftelsen til
i dag.
»I bogen får forfatteren på en tilgængelig og spændende måde beskrevet
bevægelsens omfangsrige arbejde gennem årene... det giver tro på, at Indre
Mission – også i fremtiden – vil være
et brugbart redskab i missionsarbejdet
i Danmark.«
Hans-Ole Bækgaard formand for
Indre Mission

Dorthea
Nedergaard
Psykoterapi

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

Mob. 22 32 24 73

Begravelsesforretning
for Silkeborg og omegn
Vestergade 37 8600 Silkeborg

456 sider
249,95 kr.

Becks bedste

Vilhelm Beck

Femten udvalgte prædikener af Vilhelm
Beck samlet af Kurt E. Larsen.

8681 6411

192 sider
199,95 kr.

FORLAGSGRUPPEN LOHSE
TLF.: 75 93 44 55
WWW.LOHSE.DK

www.dnbegravelse.dk

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

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

VI STIKKER
LIDT DYBERE

Bøger & bibler

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

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

Stay at Best Western Hotel Hebron
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Reparation

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

af alle bilmærker

www.prorex.dk · tlf. 7456 3343

Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen
Stay at Best Western Hotel Hebron
Tlf.
98 17
04Hotel
00 Hebron
4, 1653
København
V
Stay Helgolandsgade
at Best Western

Tel.: +45 33 31 69 06 - www.hebron.dk - info@hebron.dk
Stay Helgolandsgade
at Best Western
Hebron
4, 1653 Hotel
København
V
Tel.: +45 33
31 69 06 - www.hebron.dk
- info@hebron.dk
Helgolandsgade
4, 1653 København
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Tel.: +45 33 31 69 06 - www.hebron.dk - info@hebron.dk
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Anelystparken 21 • Tilst

Tlf. 8616
6930
Best Western Hotel
Hebron
Helgolandsgade 4, 1653 København V
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Western
Hebron
tel.: +45
33 31 69Hotel
06
Åbningstider:
Helgolandsgade
1653Hebron
København V
Best
Western Hotel
www.hebron.dk
•4,info@hebron.dk
tel.:
+45
33
31
69
06
Ma.- fr.
17, lø. 11-15
Helgolandsgade
4, 11
1653- København
V
www.hebron.dk
•
info@hebron.dk
tel.: +45 33 31 69 06
www.hebron.dk • info@hebron.dk
Vi støtter
Mission Afrika og
Menighedsfakultetet

MF-bladet

05 2011

Økonomi
Walther Plauborg Hansen
Forretningsfører
Tak for de mange og trofaste gavebidrag til
Menighedsfakultetet (MF) – også det seneste regnskabsår. Gaveindtægterne til driften
af MF blev 364.000 kr. mindre end foregående år. Faldet skal ses i lyset af den store
indtægtsforøgelse på ca. 1 mio. kr. i det foregående år, hvor vi gennemførte en omfattende kampagne for at få flere faste bidragydere via Betalingsservice. 15 % af de nye
fastgiveraftaler er ophørt i løbet af det første
år, og det er medvirkende til faldet i indtægterne. Glædeligvis blev udgifterne også
mindre end budgetteret – endda så meget
mindre, at resultatet blev et overskud. Besparelserne skyldes mindre udgifter end for-

Indtægter:
Gaver (inkl. arv)

ventet til stipendier, løn, fundraising, nyanskaffelser mv. .
Efter 7 år med underskud på sammenlagt
1,45 mio. kr. er det meget glædeligt at kunne præsentere et regnskab med overskud.
Tak for jeres bidrag til dette.

Sponsorløb
Ved semesterindledningen den 29. august
afholdt MF igen et sponsorløb med det formål at indsamle penge til stipendiepuljen.
30 aktive studerende og ansatte løb og cyklede 518 km på en time, og det indbragte
210.000 kr. fra 550 sponsorer. Tak til alle
sponsorer for deres bidrag til stipendiepuljen, som støtter de studerende, som ikke
kan få SU.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2010-30. JUNI 2011
kr.

BUDGET 2011/12
kr.

7.727.666

8.297.000

Gaver til byggeri af TORVET

354.885

Offentlige tilskud

265.863

321.000

Øvrige indtægter

326.873

497.000

8.675.287

9.115.000

-5.587.422

-5.819.500

Markedsføring inkl. MF-bladet

-299.657

-484.000

Administration

-302.787

-313.000

Byggeri
Byggeriet af TORVET, som bl.a. skal huse
administrationen for MF, Dansk Ethioper
Mission og Israelsmissionen, skrider fremad.
58 stk. 15-18 meter lange funderingspæle er
banket i jorden og sikrer et solidt fundament
for den nye bygning.
Vi er taknemlige for, at det økonomiske fundament også tager form. Vi har pt. modtaget
1,3 mio. kr. i form af gavetilsagn, gavebreve
og rentefrie lån. MF har brug for yderligere
1,9 mio. kr. til dækning af vores tredjedel af
den samlede byggesum. Vi opfordrer alle
til at støtte byggeriet og dermed investere
i udbygningen af MF og et tættere samspil
mellem teologi og mission.
Se støttemulighederne på
www.teologi.dk/byggeri.html

Udgifter:
Personaleomkostninger

Lokaleomkostninger

-463.627

-644.000

Stipendier (SU-erstatning)

-842.500

-1.000.000

Andre driftsomkostninger

-647.741

-571.000

Afskrivninger

-110.360

-201.500

-8.254.094

-9.033.000

59.409

-82.000

Finansielle poster
Henlagt til byggeri af TORVET
Årets resultat

-354.885
125.717

0

Se hele regnskabet på
www.teologi.dk/regnskab.html
Kontakt mig på tlf. 8616 6300
eller wph@teologi.dk for yderligere
information.
Gaver til MF kan indbetales til
giro 8177600 (korttype + 01 <)
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”Sommerens debat i Kristeligt Dagblad har været med til at rejse
spørgsmålet, hvorfor private danske akademiske uddannelser, som
har lærere på professorniveau, og som uddanner deres studerende
til en kritisk, selvstændig stillingtagen, ikke kan blive godkendt i Danmark. Det forekommer meget mærkeligt i Grundtvigs fædreland, der
på folkeskole- og gymnasieniveau har gode erfaringer med private
skoler side om side med offentlige. Hvorfor må denne fleksibilitet ikke
gælde uddannelser på universitetsniveau?”
Carsten Vang side 6

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

