Asger Chr. Højlund stopper som professor på Menighedsfakultetet
Menighedsfakultetets professor i dogmatik har rundet de 67 år og vælger derfor at stoppe som
underviser. Asger Chr. Højlund holder afskedsforelæsning fredag den 22. juni med efterfølgende
reception.
Hvad er Menighedsfakultetet uden en Højlund? Asger Chr. Højlunds far var med til at oprette stedet, hans
bror og søn har studeret her, og hans mor, bror, søster og svigerinde har på skift været med i
repræsentantskabet. Og selv har Asger undervist på Menighedsfakultetet i over 39 år. Men et uundgåeligt
generationsskifte, som begyndte med professor Peter V. Legarths afgang i 2016, er begyndt.
Menighedsfakultetet har som følge heraf indrettet en forskerstue, som Asger Chr. Højlund, Peter V. Legarth
og kommende emeriti kan benytte og dermed bevare kontakten til den arbejdsplads, som de gennem hele
deres arbejdsliv har tjent.
Som professor i dogmatik har Asger reflekteret over den kristne tro i alle dens hovedspørgsmål og
mangfoldige krinkelkroge. Asger er Menighedsfakultetets fremmeste Lutherkender og har udgivet vægtige
bøger med gennemtænkt teologi som Men han gav afkald. Bidrag til kristologien, men også lettere bøger
som fx. Urimeligt godt nyt. Luthers reformatoriske opdagelse og dens konsekvenser. Asger er stor fortaler
for teologiens forbindelse og relevans for kirken og holder et væld af forkyndende møder og oplysende
foredrag i det kirkelige landskab. Og når klokken dagligt ringer til morgensang eller bedemøde, slipper
Asger, hvad han har i hænderne og møder trofast op i erkendelse af andagtens betydning.
Professor Kurt Christensen udtaler:
Det har været en fornøjelse gennem årtier at have Asger som kollega. Asger har altid været grundig og
afbalanceret. Han løber ikke med ’en halv vind’. Og han har evnet at kombinere forankring i luthersk teologi
med åbenhed for nye strømninger. Jeg har med jævne mellemrum konsulteret Asger for at få afprøvet
holdbarheden af mine synspunkter.
Generationsskiftet med ansættelse af nye og yngre lærerkræfter i fuld gang, så der er arvtagere til
undervisningen efter første generation af lærere.
Fakultetsleder, Thomas Bjerg Mikkelsen, udtaler
Asger har altid evnet at kombinere akademisk viden med den kirkelige virkelighed, som den udspiller sig i
sognene. Det er også tilfældet med den nye generation, som næsten er på plads. De yngre lærere er dygtige
akademikere, som har blik for livet i menighederne. Flertallet har konkret præsteerfaring, og alle er
engagerede i lokalt menighedsarbejde.
Asger Chr. Højlund holder fredag den 22. juni kl. 13 offentlig afskedsforelæsning over emnet: ’Hvorfor er vi
her? Meningen med at drive teologi. Refleksioner efter 39 år på MF’. Efter forelæsningen er der
afskedsreception kl. 14.30-16.
I Juninummeret af MF-bladet giver Asger Chr. Højlund et fascinerende indblik i, hvordan han har oplevet at
være en del af Menighedsfakultetets utrolige historie fra den forsigtige start i 1967 med supplerende
undervisning for teologistuderende på Aarhus Universitet til i dag at have egen selvstændig

bacheloruddannelse i teologi og sammen med de andre organisationer på TORVET at have vokset til at
være et ressourcecenter for kirke og mission. Artiklen er tilgængelig her: https://teologi.dk/wpcontent/uploads/2018/05/mfbladet-juni-2018.pdf (side 7-9)

