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Forskning sikrer kvalitet
Peter V. Legarth
Professor og
forskningsansvarlig

For tiden fejrer vi med glæde og stolthed, at Jeppe
Bach Nikolajsens har erhvervet en ph.d.-grad i teologi. Artiklen på side 4-6 giver et indblik i Jeppes
ph.d.-afhandling. Men hvorfor bruger vi ressourcer på
forskning på Menighedsfakultetet (MF)? Jeg vil nævne
tre grunde.

For kirkens og menneskets skyld
Vi forsker på MF, fordi der skal prædikes på søndag,
og fordi der blev prædiket i søndags. Teologien har et
sigte og reflekterer over kristen forkyndelse og praksis
i fortid og nutid og fremtid. Teologisk forskning sker
således ikke for dens egen skyld, men for menneskers
og kirkens skyld. Da teologi som fag er forpligtet på
selve spørgsmålet om sandheden, må den tage både
åbenbaring og videnskabeligt arbejde alvorligt.
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MF ønsker at give kvalitetsundervisning på højest
mulige niveau. Vi kunne have valgt at udbyde en
professionsuddannelse, men har valgt at stile anderledes. Undervisning på akademisk niveau er baseret på
praktiseret forskning, og da vores bacheloruddannelse
er et led i en videregående akademisk uddannelse,
ligger det i kortene, at der skal gives forskningsbaseret
undervisning.

For de studerendes skyld
De studerende befinder sig i en vigtig periode af deres
liv på MF. De er i gang med en uddannelse, der skal
ruste den enkelte bedst muligt til en fremtidig gerning
som præst eller anden formidler af evangeliet. Vore
studerende har derfor krav på den bedst tænkelige
undervisning. Forudsætningerne for at give den er, at
lærerne selv forsker inden for den disciplin, hvori de
underviser. Den videnskabelige forskning hjælper os
til at have bedst mulig grund under fødderne i vores
daglige virke.
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Jeppe Bach Nikolajsen forsvarede
ph.d.-afhandling i Oslo

Nils Andersen
Landssekretær
En ph.d.-afhandling er en krævende og omfattende
sag. I mere end tre år har Jeppe arbejdet intensivt og
målrettet med spørgsmålet om, hvad der er kirkens
egenart og opgave i et moderne, pluralistisk samfund.
Det kom der en afhandling på 269 sider ud af med titlen:
”Redefining the Identity of the Church: A Constructive
Study of the Post-Christendom Theologies of Lesslie
Newbigin and John Howard Yoder”.
I forbindelse med ph.d.-forsvaret på Menighedsfakultetet
i Oslo den 10.-11. december holdt Jeppe første dag to
teologiske forelæsninger om mission. Alt foregik på
engelsk sådan, at den amerikanske opponent også
kunne forstå, hvad der blev sagt.

Retssag eller tenniskamp
Den 11. december begyndte det egentlige forsvar med
en højtidelig indmarch i det store auditorium med Jeppe
i spidsen og bedømmelseskomitéens tre medlemmer
samt repræsentanter fra Menighedsfakultetet i Oslo
følgende efter. Alle i jakkesæt og slips. Dernæst begynder noget, der i sin form kan minde om en retssag,

hvor opponenten indtager en talerstol og Jeppe en
anden. Der er en koncentreret, men venlig atmosfære,
mens opponenterne Darrell Guder og siden Kjell
Nordstokke hver i halvanden time fyrer spørgsmål af
som tennisbolde i en tenniskamp, og Jeppe returnerer,
det bedste han har lært.
Efter forsvaret myldrer familiemedlemmer, kolleger og
bedømmelseskomité frem for at gratulere Jeppe, og
arrangementet rundes om aftenen af med en gedigen
middag på en af Oslos mondæne restauranter, hvor
førsteopponenten i øvrigt tog initiativ til at skåle for ”Dr.
Nikolajsen”.

Inspirator for præster
Jeppe Bach Nikolajsen er adjunkt på Menighedsfakultetet i Århus, hvor han i efteråret har undervist
i religionsfilosofi, mens professor Kurt Christensen
har været gæstelærer i Ethiopien. Jeppes forskning
i Newbigins og Yoders kirkeforståelse er unik i international sammenhæng og kommer forventeligt til at
inspirere kirkens missionsindsats i de kommende år.
Med basis i sin afhandling underviste Jeppe allerede i
oktober 2010 en gruppe folkekirkepræster på et kursus
Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster. Så bolden er i spil.
Betydningen af Jeppes forskning afspejles også deri, at
han har vundet Dansk Missionsråds pris for sin ph.d.afhandling. Læs mere i interviewet med Jeppe s.4-6.

Mød Jeppe
Det bliver også muligt at høre Jeppe selv, når han mandag den 31. januar kl. 14.30-16 holder forelæsning på
Menighedsfakultetet i Århus over Kirkens rolle og identitet
i et moderne samfund. Alle er meget velkomne til forelæsningen og den efterfølgende reception kl.16-17.
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Ph.d.-afhandling udstikker
ny kurs for folkekirken
Det er en milepæl for Jeppe Bach Nikolajsen og en faglig styrkelse af Menighedsfakultetet, at Jeppe har færdiggjort sin ph.d.-afhandling. Men hvilken betydning
har afhandlingen for kirken? Det har MF-bladet spurgt Jeppe om.

Nils Andersen
Landssekretær
Det er en kendsgerning, at vi i den vestlige verden ikke
længere lever i en enhedskultur, hvor kirken spiller
en indflydelsesrig rolle i samfundet, og hvor det store
flertal er kristne og lever som sådanne. Den æra,
som kejser Konstantin indledte, da han i det fjerde
århundrede indførte kristendommen som statsreligion i
Romerriget, er slut. Efter oplysningstidens frembrud i det
attende århundrede er centrale kristne overbevisninger
kommet i stadig større miskredit, og en tiltagende
pluralisme gør sig gældende. Denne udvikling har ledt
til lav gudstjenestedeltagelse og faldende antal dåb og
udfordrer folkekirken på dens selvforståelse. Jeppe tror
imidlertid, at denne situation kan blive en anledning
til, at kirken åbner øjnene for, hvad den er kaldet til at
være.

Et udvalgt folk med en missional
bestemmelse
Den kristne kirke i Danmark må se sig selv som Guds
udvalgte folk. Med udvælgelsen af Abraham etablerer
Gud et folk, som får givet en missional bestemmelse.
Hvis vi opfatter kirken som en statslig religionsanstalt
eller et statsligt serviceorgan, der blot skal føje statens
krav, har vi misforstået kirkens natur og væsen. Den
kristne kirke er kaldet til at leve som Guds udvalgte
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folk i en verden, som ikke anerkender Gud som konge
og herre. Kirken vil ofte have andre værdier, og se på
verden på en anderledes måde, end det samfund,
som den lever i. Hvor det i samfundet for eksempel
bliver mere og mere almindeligt at vælge ufødte børn
med downsyndrom fra, kan Jeppe godt se for sig, at
fremtidens kirke blandt andet vil skille sig ud ved, at
disse børn bliver taget imod med åbne arme i den
kristne menighed. Det kan simpelthen gå hen at blive
et kirkekendetegn, anfører Jeppe.

Radikal loyalitet mod Kristus
Det er et vigtigt anliggende for Jeppe at udfordre alle
nationalistiske udgaver af den kristne tro og kirke, fordi
disse står hindrende i vejen for kirkens troskab mod
Kristus. Når vi bekender Kristus som Herre, må vi ikke
lade noget i verden kompromittere vores loyalitet mod
Kristus. Jeppe henviser i denne forbindelse til, at de første
kristne nægtede at tilbede kejseren, fordi de kun havde
én herre, Kristus. Som efterfølgere af Kristus er vi kaldet
til at være en del af et fællesskab, som har Kristus som
centrum, så vi er rodfæstet i ham, og skærpes i vores
bevidsthed om, hvem han er, og hvad han kalder os til.
Spørgsmålet om, hvad det betyder at være kristen i dag,
er noget som kontinuerligt må granskes i menighedens
fællesskab, understreger Jeppe.
I sin afhandling beskæftiger Jeppe sig ikke så indgående
med de praktiske konsekvenser af sit syn på kirken i en
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Jeppe Bach Nikolajsen:

REDEFINING THE IDENTITY OF THE CHURCH

During the past three centuries, the church has gradually lost its central and
influential role in Western society due to important cultural and religious
changes in the Western world. Therefore, an increasing number of theologians believe that the Western world has moved from, or is in transition
from, a Christendom era to a post-Christendom era. The dissertation goes,
it is stated, to the heart of this debate asking the decisive question: How are
we to understand the distinctive identity of the church with special reference
to its role in a post-Christendom society? To answer this, an analysis of the
work of the English Reformed theologian Lesslie Newbigin and the American
Mennonite theologian John Howard Yoder is presented. On the basis of this
analysis the dissertation discusses the charge of sectarianism, which has
played a central role in ecclesiological debates in North America for several
years. The dissertation argues that the task that lies before the church in the
Western world is not to bypass its distinctiveness with accusations of sectarianism, but to recapitulate an understanding of its own distinctiveness that
should be seen as a precondition for its engagement in society. Such an ecclesiological position holds, it is asserted, important potential for an understanding of the role of the church in secular and pluralistic Western cultures.

Dissertation for the Degree Philosophiae Doctor (PhD)
Jeppe Bach Nikolajsen:

REDEFINING THE IDENTITY OF THE CHURCH
A CONSTRUCTIVE STUDY OF THE POST-CHRISTENDOM
THEOLOGIES OF LESSLIE NEWBIGIN AND JOHN HOWARD YODER
2010
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Når vi bekender Kristus som
Herre, må vi ikke lade noget i
verden kompromittere vores
loyalitet mod Kristus.

dansk sammenhæng. Alligevel tøver han ikke med at
nævne eksempler på, hvilke konsekvenser det må få for
den danske folkekirke.

(a) Adskillelse af stat og kirke
Jeppe oplever det absurd, at folketinget bestående af
blandt andet ateister, agnostikere og muslimer skal
bestemme over folkekirkens anliggender. En forsøgt
skelnen mellem kirkens indre og ydre anliggender holder
ikke i praksis. Kirkeministeren udtalte ligefrem sidste år,
at folketinget kan betragtes som folkekirkens synode.
Så Jeppe ønsker at løsne båndene mellem stat og kirke
og tror, at det vil sætte kirken fri til at blive mere sig selv.
Det gør ham ikke noget, at det så koster en aflivning af
folketingets åbningsgudstjeneste og særgudstjenester
for byråd. Tværtimod. Gudstjenester er ifølge Jeppe
primært udtryk for det troendes fællesskabs lovprisning
af Gud og dets søgen efter en vej frem i en kompleks
verden.

(b) Dåb og civilregistrering bør adskilles
Jeppe påpeger, at flere og flere i disse år bliver
opmærksomme på, at det danske folk og den danske
folkekirke er to forskellige størrelser. Denne forskel vil

ifølge Jeppe blive mere og mere synlig i årene fremover.
At blive en del af det danske samfund og at blive en del
af den danske folkekirke er principielt set to forskellige
forhold, og derfor bør civilregistrering og dåb adskilles.

(c) Indførelse af kirkeråd
Jeppe mener endvidere, at der hurtigst muligt bør
indføres en kirkelig synode som i Norge og Sverige og
stort set alle andre kirker. Kirken skal til at stå på egne
ben og tage ansvar for sig selv. Jeppe har stor fidus til
kirkerådet i Norge, som på hele kirkens vegne tager
beslutninger om, hvad kirken skal satse på og bruge
midler på i den aktuelle kirkelige situation. Det har vi
også brug for i Danmark, og her ser Jeppe gerne, at
biskopperne går foran.
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Kirken i Danmark må generobre en forståelse af at være et udvalgt
folk, og en forståelse af, at dette i mange henseender leder til et
anderledes liv, end det folkeopinionen slår til lyd for.
(d) Kirkens stemme i det offentlige rum
At kirken er et udvalgt folk af mennesker, der bekender
Kristus som Herre, betyder for Jeppe ikke, at kirken skal
være ligeglad med samfundet, tværtimod. Kirken er
sendt til verden på linje med og i forlængelse af Faderens
sendelse af Sønnen. Det er imidlertid en meget stor
udfordring for kirken at kommunikere sit anliggende i en
verden, der hviler på andre forudsætninger, end den selv
gør. I offentlige debatter i dag kan vi ikke blot henvise
til “Jamen, Bibelen siger…”, men må ofte oversætte
vore argumenter, så de kan forstås og indgå i den
brede offentlighed. Kirken må være en vigtig profetrøst
i samfundet og bør – for eksempel i problematikken
om, hvorvidt Danmark skal gå i krig – ikke blot overlade
dette spørgsmål til politikeres vurdering, da disse ikke
nødvendigvis agerer ud fra et kristent værdisæt.

Jesus vil have sin religion tilbage
Ifølge Jeppe er det altså vigtigt, at den danske folkekirke
frigøres fra sine statslige bindinger, som det er sket i
Sverige, og som det er besluttet, at det skal ske i

Norge. Kirken i Danmark må generobre en forståelse
af at være et udvalgt folk, og en forståelse af, at dette
i mange henseender leder til et anderledes liv, end det
folkeopinionen slår til lyd for. Han er derfor begejstret
for at se en ny generation af kristne, som går nye veje i
Danmark i dag. Og han håber, at denne generation ikke
vil stå i vejen for Jesus. For, som Jeppe siger det med
et smil, “Jesus vil have sin religion tilbage.”

Mød Jeppe til disse arrangementer:
31.1. kl.14.30 Forelæsning: ”Kirkens identitet og dens rolle i et
moderne samfund”.
31.1. kl.16-17 Reception i anledning af Jeppes ph.d.
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STUDIEINTRO-dag fredag den 4. marts
Studiekoordinator Per Kolstrup står fredag den 4. marts
kl.10-12 i spidsen for en introduktion af mulighederne
for at læse teologi på Menighedsfakultetet. Bagefter
er han vært ved en gratis frokost. Mød op, hvis du –
helt uforpligtende - vil høre mere om vores bacheloruddannelse i teologi, undervisningstilbud til teologi- og
religionsvidenskabsstuderende på Aarhus Universitet,
læsepladser, vort kristne fællesskab, bibliotek og meget
mere. Vi optager nye studerende på bacheloruddannelsen
sommeren 2011. Se mere på www.teologi.dk

Følg undervisningen i forårssemesteret!
Undervisningen i forårssemesteret bugner med spændende tilbud. Forløbene er åbne for alle interesserede. Her er
en række af de mest alment relevante:
Islam og kristendom v. professor Kurt Christensen
8 mandage kl. 19.30 - 21.30: 31. januar, 7., 14., 21. og 28. februar, 7. og 21. marts samt 4. april.
Islam gør sig i stigende grad gældende på den internationale scene, og i Danmark er islam hyppigt på mediernes
dagsorden. Islam er opstået i den samme del af verden som jødedommen og kristendommen, så det er ikke unaturligt,
at der er visse ligheder mellem islam og kristendom. Samtidig har islam og kristendommen i snart 1400 år politisk
og religiøst været modstandere. Det er derfor vigtigt at vide noget om, hvad islam står for, politisk og religiøst, og
hvordan religionen forholder sig til kristendommen – også hvis vi vil bringe muslimer evangeliet om Jesus Kristus.
Indre Mission 150 år – historie, teologi, perspektivering ved lektor Kurt E Larsen
2 timer ugentlig, tidspunkt fastlægges den 31.1. kl.17.20
Indre Mission blev stiftet som forening i 1861 og fejrer sit 150 jubilæum i 2011. Få et overblik over historien og
centrale teologiske problemstillinger ud fra kildetekster. Der sammenlignes med lignende bevægelser i Danmark og
i udlandet.
Foredrag om træthed, kedsomhed og langsomhed ved fakultetsleder Jørn Henrik Olsen.
Mandag den 28. marts Tidens træthed, en epidemi - Hvordan løse problemet med lede, nedstemthed og træthed?
Mandag den 11. april Kedsomhed som springbræt og/eller hindring - Hvordan udholde oplevelsen af kedsomhed?
Mandag den 2. maj Langsom tid nu! - Hvad gør vi, når livet bliver stakåndet?
Hver aften kl. 19.30-21.30.
Deltagelse er gratis, men tilmelding til de 3 sammenhængende foredrag ønskes (jho@teologi.dk).
Fyraftensmøder arrangeret af Israelsmissionens Unge i samarbejde med Menighedsfakultetet.
Torsdag d. 3. februar kl. 16.00: ”Israelsmission - pro et contra og ømme punkter” Teol. dr. Kai Kjær-Hansen.
Mandag d. 7. marts kl. 16.00: ”Israel og landet? - gælder landløfterne stadig?” Sognepræst Jan Mortensen, Kolding
(tidl. Jerusalem og Tel Aviv)
Tirsdag d. 5. april kl. 16.00: ”For jøde først...” og hva’ så? Cand. theol. Ulrik Jensen, Skive. Foredragene er gratis, og
der vil blive samlet en gave ind til Israelsmissionens Unge og MF.
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Høringssvar om registreret
partnerskab i kirkeligt regi
Asger Chr. Højlund
Professor

Politisk pres
Det er tydeligt, at flertallet bag kirkeministeriets rapport
har søgt at finde en løsning, der på den ene side skulle
imødekomme det politiske pres for kirkelig vielse og
velsignelse af homofile og på den anden side skulle
hindre en sprængning af folkekirken. Rapporten afviser
at betragte ægteskabet mellem mand og kvinde og
registreret partnerskab som en og samme ting. Man
taler konsekvent om ægteskabet som den ordning,
der har Bibelen og den kristne tradition for sig, og
begrunder det, at man nu ønsker et ritual for velsignelse
af registreret partnerskab, med den samfundsmæssige
udvikling alene, uden forsøg på at give det en bibelsk
basis. Dermed skulle et velsignelsesritual ikke udgøre
en fare for ægteskabet som den egentlig grundpille for
samlivet mellem to.
Vi tror ikke på denne løsning. Vi ser tværtimod på den
som en ændring, som griber dybt ind i det, kirken efter
sit væsen er, og dermed på sigt kommer til at opløse
folkekirken indefra.

Kollisionskurs mod Bibelen
Det helt afgørende for os er, at det ikke bare sker uden
et bibelsk grundlag, men imod det. Det er ikke bare
enkeltord, man sætter sig imod, men en hel tænkemåde
– som igen hænger sammen med troen på Gud som
skaberen. ”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds
billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han
dem” (1 Mos 1,27). Mennesket er skabt som to, som
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mand og kvinde. Og det er det, både fordi Gud ganske
enkelt vil dette livs fortsættelse, og fordi enheden
mellem de to er så vigtig for, at det liv skal lykkes.
At det liv, som Gud har skabt, er ramt af en grundskade,
som homoseksuelle følelser kun er en lille del af, og
at kirken derfor først og fremmest er sendt med et
budskab om Guds tilgivelse og oprejsning i Kristus,
skal ikke glemmes. Der er virkelig fuld tilgivelse og
oprejsning at få for os alle. Men det ophæver ikke, at
Gud er skaberen.

Misbrug af augsburgsk bekendelse
Som begrundelse for, at en indførelse af et ritual ikke
skulle være kirkesplittende, henvises der bl.a. til den
Augsburgske Bekendelse art. 7, hvori det hedder, at det
til kirkens enhed er ”tilstrækkeligt at være enige om
evangeliets forkyndelse og sakramenternes forvaltning”,
og at det ”ikke (er) nødvendigt, at der overalt er ensartede
menneskelige traditioner og riter eller ceremonier, der
er indstiftet af mennesker”. Et velsignelsesritual skulle
altså høre til det, der ikke behøver at være enighed om.
Men det er et misbrug af denne artikel og de tanker,
der ligger bag. Den forkyndelse af evangeliet og brug
af sakramenterne, som er grundlaget for, at vi hører
sammen som kirke, omfatter sandelig også det, der har
med livet at gøre, sådan som det har gjort lige siden Jesu
missionsbefaling: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene
til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens
og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt
det, som jeg har befalet jer.” Sådan er det også i den
lutherske bekendelse, man behøver bare at læse artikel
6 i den Augsburgske Bekendelse og afsnittet om de ti
bud i Luthers lille Katekismus.
Det er derfor kirkens identitet som kristen kirke, der
er truet, hvis vi nu officielt skal have et ritual, der har
Bibelen imod sig.
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Blandt de mange høringssvar på rapporten om folkekirken og registreret partnerskab, der blev indsendt til kirkeministeriet, var der også et fællessvar fra Asger
Chr. Højlund, Menighedsfakultetet og Carsten Elmelund fra Dansk Bibel-Institut.

Foto: Birthe Hyldborg
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Lægerne Axelsen & Fausholt
Vestre Strandalle 56
8240 Risskov
Tlf. 8617 7674

VI STIKKER
LIDT DYBERE
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

8681 6411

www.dnbegravelse.dk

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

Reparation
af alle bilmærker

Bøger & bibler

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

www.prorex.dk · tlf. 7456 3343

d’IN
Genbrug Tilst
Dødsboer tømmes
Vi afhenter og sælger
gode brugte møbler,
ting og sager samt tøj.
"OFMZTUQBSLFOt5JMTU
Tlf. 8616 6930
Åbningstider:
Ma.- fr. 11 - 17, lø. 11-15
Vi støtter
Mission Afrika og
Menighedsfakultetet

Vi har også plads til din annonce. Ring 8616 6300.
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Nye bestyrelsesmedlemmer
I efteråret blev to nye medlemmer valgt ind i Menighedsfakultetets (MFs) bestyrelse. De præsenterer sig selv her:

Mi Storm Jensen

Henrik Støvring

Jeg er kommunikationsrådgiver i København og kommer i folkekirken samt i Indre Mission i Bethesda. MF
og MFs vision har altid haft en
særlig plads i mit hjerte. Som
studerende, studievejleder og
i studienævnet på MF har jeg
arbejdet aktivt for, at MF var
”teologi for kirkens skyld”, og
at MF arbejdede for mission
både i det nære og i det fjerne.
Det brænder jeg stadig for, og
MF står midt i en super spændende tid, og jeg stiller
derfor gerne op og bidrager med mine kompetencer.

Jeg er lektor i Biostatistik på Aarhus Universitet, gift
med Birthe, og sammen har vi tre børn. Jeg vil gerne
bidrage til at fastholde og
udvikle MFs forskningsprofil.
Det er vigtigt, at MF fortsat kan
være en levende og attraktiv
akademisk institution med en
grundig, vedkommende og
personlig teologisk uddannelse baseret på studier af
Bibelen som Guds ord. MF
skal være stedet, hvor de bedste teologiske hjerner
udfordrer den eksisterende teologiske viden og skaber
nye indsigter i Guds ord – indsigter, som kirken i et så
sekulariseret samfund som det danske har akut brug for.

Økonomi
Walther Plauborg Hansen
Forretningsfører
Hjertelig tak for de mange gaver til Menighedsfakultetet
(MF) de seneste måneder!
I dette regnskabsår har vi behov for gaveindtægter på
samme niveau, som vi modtog i sidste regnskabsår.
Vi er godt med
Midtvejs i regnskabsåret ved udgangen af december,
havde vi modtaget 4 mio. kr. i gaver, hvilket er
200.000 kr. over sidste års niveau. Efter en årrække
med underskud er gavestigningen meget opmuntrende
og motiverende for os på MF, og vi håber meget, at
regnskabet til sommer må ende med et positivt
resultat.

Brug for et kæmpeløft
”Energi, gejst, opgaver og udfordringer kappes om
at stå forrest i køen på MF. Derfor sætter vi fokus på
det økonomiske underlag for de mange aktiviteter
og udfordringer, der står i kø her. Et forventet stort
optag af studerende til sommer, øgede kursus- og
undervisningstilbud, byggeplaner m.m. udfordrer os
enormt. Vi har brug for et kæmpe løft - og dit gavmilde
bidrag i 2011.”

2011 udfordrer os
2011 byder på store og spændende udfordringer med
bl.a. bygningsmæssig udvidelse af MF og nyt optag
af studerende, så vi vil meget gerne stå godt rustet
økonomisk. Vi glæder os derfor rigtig meget over jeres
trofaste gavmildhed over for MF og vil bede om jeres
fortsatte støtte. Den er helt afgørende for MFs eksistens
og videreudvikling. Som fakultetsleder, Jørn Henrik
Olsen udtrykker det:
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”Når vi bekender Kristus som Herre, må vi ikke lade noget i
verden kompromittere vores
loyalitet mod Kristus.”
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Adresseringsfelt
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Lad os give
en hånd med !

Stregkodefelt:
Her påsættes stregkode
- hvidt felt eller kun
baggrundsfarve
anbefales.
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Bagsidevejledning A4
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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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