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Velkommen til et nyt semester
Om et par uger er det et år siden, at jeg blev orienteret om, at Københavns Universitet
ikke ville optage en gruppe af vore studerende. Samtidig blev det klart, at regeringens
dimensioneringspolitik ville skabe store problemer. 2018 blev derfor et år, hvor vi skulle
finde nye veje for vores uddannelse. Alle udfordringer er ikke løst, men vi befinder os nu
på mere sikker grund.
Et nyt spændende forløb med Unisa
For 2015-årgangen er tiden snart inde til at påbegynde studieforløbet ved Unisa. Jeppe
Bach Nikolajsen har været i Sydafrika for at forberede forløbet, og alt tyder på, at der
venter et spændende og udbytterigt studieforløb forude. Denne gang udbyder vi kun
studiespor, som vi og GBFE-netværket har positive erfaringer med.
Kirken har brug for jer
Der bliver uddannet alt for få præster, og hvis udviklingen ikke snart vender, kan det
inden for få år få alvorlige konsekvenser for mange lokale menigheder, som ikke har
mulighed for at ansætte en præst. Inden for de næste 10 år når 400 præster 70-årsgrænsen og bliver tvunget på pension. Samtidig er antallet af nyuddannede præster faldet
drastisk de seneste år.
Vi har en historisk chance for at præge danske sogne med sund, praktisk og livsnær
teologi. Ikke mindst derfor vil jeg opfordre jer til at knokle videre med studierne.
Velkommen til et semester!
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder
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SEMESTERINDLEDNING
Torsdag den 31. januar 2019

PROGRAM
10.00

Rundstykker

10.15

Andagt og velkomst

10.30

Semesterindledningsforelæsning ved lektor Carsten Elmelund Pedersen,
DBI: Helliggørelsens nødvendighed i dansk teologisk kontekst
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UNDERVISNINGSTILBUD
Vi har to kategorier af undervisning på MF:

BA

- Undervisning for studerende på MF’s bacheloruddannelse i teologi

BA-uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at være adgangsgivende til fortsatte
teologistudier i ind- eller udland.
Den undervisning, der tilbydes i nærværende læseplan, og som indgår i BA-studiet på
MF, er åben for alle interesserede i den udstrækning, der er plads på holdene.

- Undervisning tilrettelagt efter studieplanen på Teologisk Uddannelse (TU)

TU

En del af undervisningen på MF tilrettelægges med særligt henblik på teologi- og
religionsvidenskabsstuderende ved Aarhus Universitet. Det betyder, at studerende, som
er indskrevet på Aarhus Universitet og skal gå til eksamen der, i nogle tilfælde vil kunne
finde eksamensrelevante undervisningstilbud på MF. Vi opfordrer meget til, at
studerende ved Aarhus Universitet gør brug af disse tilbud og er med til at sprede
kendskabet hertil, ligesom vi også opfordrer studerende ved Aarhus Universitet til at
komme med forslag til fremtidig undervisning.

_______________________________________________________________________



- Ugentligt timetal
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BA (2015-årgangen)
Undervisning for studerende på MF’s
bacheloruddannelse i teologi
GBFEMS1 RESEARCH IN MISSIOLOGY

3 timer pr. uge i otte uger (kompaktkursus)

BA

v/ lektor, ph.d. cand.theol. Jeppe Bach Nikolajsen
Hvad er en problemstilling? Hvordan løser man et problem? Hvilket materiale bør man
vælge for at løse et problem? Hvordan arbejder man metodisk bevidst? Hvordan læser
man en tekst? Hvorfor er begrebsafklaring vigtig? Hvordan vurderer man et teologisk
synspunkt? Hvordan argumenterer man normativt? Hvad er forholdet mellem
konfessionalitet og økumeni? Og hvad er forholdet mellem konfessionel bundethed og
akademisk frihed? Og ikke mindst: Hvad betyder et missionsteologisk udgangspunkt for
teologisk forskning? Disse og mange andre spørgsmål vil blive drøftet. Målet med kurset
er at opøve evnen til at udøve missionsteologisk håndværk på kvalificeret vis.
Undervisningen vil ske i form af forelæsninger, men der vil også indgå gruppearbejde og
studenteroplæg.
Litteratur:
Der orienteres om dette i forbindelse med første undervisningslektion.

GBFEMS2 MISSONAL THEOLOGY IN OUTLINE
4 timer



BA

v/ lektor, cand.theol. Carsten Vang
v/ adjunkt, ph.d. cand.theol. Klaus Vibe
v/ lektor, ph.d. cand.theol. Jeppe Bach Nikolajsen
Dette kursus består af to hoveddele. Den første hoveddel vil undersøge, hvordan en
forståelse af mission kan udvikles, som er rodfæstet i de bibelske skrifter. Den anden
hoveddel vil behandle, hvordan en sådan forståelse af mission kan artikuleres på
systematisk teologisk vis, og hvilke konsekvenser det må have. I lyset af dette vil kurset
behandle en række problemstillinger inden for det missiologiske fagområde.
Undervisningen vil primært ske i form af forelæsninger, men der vil også indgå
gruppearbejde.
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Litteratur:
Til første hoveddel læses Christopher J. H. Wright. 2013. Guds folks mission. En
bibelteologi for kirkens mission. Fredericia: Lohse.
Til anden hoveddel: Information vil blive givet i forbindelse med første
undervisningssession.

GBFENT1 RESEARCH IN NEW TESTAMENT

2 timer
BA
v/ adjunkt, ph.d. cand.theol. Klaus Vibe

Faget sigter mod at give en indføring, dels i det hermeneutiske problem, dels
i nytestamentlig forskningshistorie.
Litteratur:
Pensum består dels af tekster af Heidegger, Bultmann, Gadamer, Habermas og Elizabeth
Schüssler Fiorenza, dels af det meste af N. T. Wrights bog Paul and His Recent
Interpreters.
Konkrete tekster og endeligt pensum vil ligge på eMF mod slutningen af januar (dog
ikke fra Wrights bog).

GBFENT3 TOWARD A BIBLICAL THEOLOGY

 4 timer i 12 uger

BA

v/ Lektor Morten Hørning Jensen og lektor Carsten Vang
De forskellige teologier i NT (den synoptiske, den johannæiske, den paulinske teologi,
Hebræerbrevets teologi, etc.) bliver udviklet i en stadig dialog med tilsvarende teologiske
tankegange i GT. På visse områder forudsætter NT simpelthen GT’s teologi (f.eks.
skabelse og menneskesyn; Guds væsen og enhed; historien som Guds redskab). På andre
områder markerer NT en udvikling, f.eks. kristologi, soteriologi, ekklesiologi. Gives der
en sammenhængende rød tråd i hele Bibelen – en bibelsk teologi? Og hvis ja , hvad er
den da i forhold til specifikke emner som skabelse, udfrielse, pagt og lov, templet,
soning, evangeliet, Messias, Helligånden, menighed, mission og etik? I dette fag vil vi i
fællesskab gøre forsøget på at samle de eksegetiske anstrengelser så langt. Pensum vil i
al hovedsag blive hentet fra Scobie, The Ways of Our God (Eerdmans 2003).
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Undervisningen vil inkludere gruppearbejde og løbende interaktive diskussionsvinduer
som kendt fra teologisk intro.
Pensumlitteratur:
Charles H. H. Scobie, The Ways of Our God: An Approach to Biblical Theology (Grand
Rapids: Eerdmans 2003). Her opgives ca. 700 sider som lærebogspensum. Desuden
læses godt 100 sider anden litteratur. Det konkrete pensum vil blive meddelt på eMF i
slutningen af januar.
Anden litteratur:
Reinhard Feldmeier og Hermann Spieckermann. 2011. God of the Living: A Biblical
Theology. Waco, TX: Baylor University Press (står på biblioteket under II B).
John Goldingay. 2016. Biblical Theology: The God of the Christian Scriptures. Downers
Grove, IL: IVP Academic 2016 (står også under II B).
Se i øvrigt Studiehåndbogen for anden relevant litteratur.
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BA (2017-årgangen)
Undervisning for studerende på MF’s
bacheloruddannelse i teologi
BAT602-2 KIRKE OG MISSIONSHISTORIE II

 4 timer

BA

v/ professor, dr.theol. Kurt E Larsen
En gennemgang af hovedlinjer i kirke- og missionshistorien fra ca. 1500.
Pensumlitteratur:
Carsten Bach-Nielsen og Jens Holger Schjørring: Kirkens historie, bind 2, Hans Reitzels
forlag, København 2012.
M. S. Lausten: Danmarks Kirkehistorie, 3. udgave, København 2004, Gyldendals forlag.

BAT604-1 NT EKSEGESE 1

 4 timer

BA

v/ lektor, ph.d. cand.theol. Morten Hørning Jensen og adjunkt, ph.d., cand.theol.
Klaus Vibe

NT 1 har et dobbelt formål: (a) Som det første NT-eksegetiske fag er der sat én time af
om ugen til indføring i eksegetiske metoder (fx formhistorisk, redaktionshistorisk,
litterærkritisk, post-narrativ historisk, ved Klaus Vibe) samt i brugen af
bibelsøgningsprogrammet Accordance (ved Morten Hørning). (b) Eksegetisk
gennemgang af hele Markusevangeliet samt udvalgte passager fra andet synoptisk
materiale, som dette semester bliver bjergprædikenen, Matt 5-7 (ved Morten Hørning).
Faget er forberedelsestungt i form af grundig oversættelse af den græske tekst, læsning af
en kommentar (som udgangspunkt Pilgaard) og læsning af artikler omkring de
eksegetiske metoder. Dertil kommer løbende mindre fremlæggelsesopgaver, herunder
oversættelse af den græske tekst.
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Det endelige eksamensresultat opnås via: (a) Semesteropgave, 25 %, (b) sluteksamen i
form af en skriftlig 5-timers prøve med udvalgte hjælpemidler (’closed book’, dvs. ingen
bibelsoftware eller oversættelser), 75 %.
Nærmere undervisningsplan med præcis angivelse af datoer og tidspunkter følger før
semesterstart.
Litteratur: (vælg én af nedenstående videnskabelige kommentarer, Pilgaard anbefales):
Pilgaard, Aage. Kommentar til Markusevangeliet (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag
2008).
Stein, R. Mark. Baker Exegetical Commentary. (Baker 2008)
Collins, Adela Yarbro. Mark. A Commentary (Hermenia; Augsburg: Fortress 2007).
France, R.T. The Gospel of Mark: A Commentary on the Greek Text, (New International
Greek Testament Commentary, PaterNoster 2002).

BAT605 SAMTIDSANALYSE

 2 timer i 10 uger

BA

v/ lektor, cand.theol. Leif Andersen
Spørg ikke: ‘Hvorfor var gamle dage bedre end nu?’ Det er ikke af visdom, du spørger
sådan (Præd 7,10).
Dette fag indeholder temaerne:
Modernitet/senmodernitet/postmodernitet
Identitet og Jeg’et
Menneskesyn
Absolutisme, relativisme
Den narrative bølge
Skam og anerkendelse
Spiritualitet og religiøsitet
De nye ekklesiologier (v/ Andreas Østerlund)
Pensum:
1. udvalgte afsnit fra Leif Andersen: Teksten og tiden – en midlertidig bog om forkyndelsen III, Fredericia 2006, ISBN: 87-87737-47-7 og ISBN: 87-87737-49-3,
2. kompendium m. udvalgte afsnit fra monografier og antologier, udleveres i print ved fagets
begyndelse.

Opgave uden for pensum:
læsning og præsentation af en nutidig roman, valgt blandt ca. 100 titler fra reolen i aud. 1.
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LITURGIK (Valgmodul i PT)

4 timer i 4 uger
BA

v/ sognepræst, cand.theol. Henrik Højlund

Hvordan ser den gudstjeneste ud, der fungerer som menighedens energicenter? Hvordan ser
den gudstjeneste ud, der får deltagerne til at sige: “Her er Gud?” Faget liturgik har disse
spørgsmål som deres inderste raison d'etre.
Gennem arbejde med liturgiens bibelske baggrund, dens udvikling op gennem århundrederne
og dens nutidige udtryk vil vi lede efter svaret på, hvad der gør en gudstjeneste så levende, at
den bliver den uundværlige bærebjælke i menneskers liv.
Til faget vil vi selvfølgelig benytte relevant litteratur for liturgiens historie og mening,
samtidig med at vi vil konsultere andre typer refleksioner over liturgi og gudstjeneste, som vi
f.eks. finder det hos Søren Ulrik Thomsen, Peter Halldorf og Shane Claiborne.

Litteratur:
Bent Flemming Nielsen, På den første dag, Eksistensen
Ole Brinth, Helle Christansen, Henrik Christiansen og Marianne Christiansen, Højmessen i
den danske folkekirke, Anis
Flemming Baatz Kristensen, Mødet mellem himmel og jord, Kolon
Martin Modéus, Menneskelig gudstjeneste, Forlaget Alfa
Peter Halldorf, Det hellige år, Boedal
Oskar Skarsaune, Kristendommens jødiske rødder II, Credo Forlag
Shane Claiborne, Jonathan Wilson-Hartgrove, Enuma Okoro, Komme dit rige, Boedal
Frederik Stjernfelt og Søren Ulrik Thomsen, Kritik af den negative opbyggelighed, Vindrose.

KATEKETIK (valgmodul i PT)

 4 timer i 4 uger

BA

v/ kirke- og diakonimedarbejder, cand.theol. Oline B. Kobbersmed
Velkommen til en undersøgelse af én af kirkens vigtigste opgaver! Forløbet i kateketik giver
de studerende et konstruktivt indspil til at undervise børn, unge og voksne i den kristne tro.
Dette foregår i en vekselvirkning mellem teologisk/religionspædagogisk refleksion og
praktiske elementer.
De faglige spørgsmål, der arbejdes med, vil blandt andet være: Hvad er en sund relation
mellem den, der underviser og de, der undervises? Hvad er bærende elementer, når det gælder
tilegnelsen af kristen tro? I hvilken grad er det overhovedet muligt at lære andre noget?
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I den praktiske del vil vi se på, hvordan undervisning helt konkret kan lægges til rette. Der vil
være øvelser rettet mod undervisning af børn, unge og voksne. Derudover vil vi undersøge
konkrete formidlingsformer og observere kirkelig undervisning i praksis.

Litteratur:
Anordning nr. 1027 af 24/9 2014 om børnekonfirmandundervisning og konfirmation.
Evenshaug, Oddbjørn og Dag Hallen. 1992. Barnet og religionen. Barnets psykologiske
forutsetninger for religion. Side 24-45. Oslo: Universitetsforlaget.
Johnsen, Elisabeth Tveito. 2008: ”Barneteologi møter trosopplæring til gjensidig kritisk
dialog”. I: Barnet i trosopplæringen. Pedagogiske og teologiske refleksjoner over
barneteologi, spiritualitet og livssyn. Redigeret af Sturla Sagberg. Side 10-30. Oslo: IKOForlaget.
Kjær, Birgitte. 2010. Undervisning i kristendom. Side 57-67 og 136-164. Hedensted: Kristent
Pædagogisk Forlag.
Monrad, Marie og Bent Arendt. 2007. Kristendom med voksne - voksne og kirke i lære hos
hinanden. S. 9-15 og 39-69. Frederiksberg, Aros Underviser
Nissen, Johannes. 2014. Medvandring – Indføring i teologisk religionspædagogik. Side 39-54
og 82-96. Frederiksberg: RPF
Rosenberg, Finn. 2006. Konfirmationsforberedelse. Formål, fagbeskrivelse, vejledning. Side
9-40. Frederiksberg: Aros.
Østergaard, Søren og Suzette Schurmann Munksgaard: Mere end blot forberedelsen til en fest.
[Kon4mandprojekt i Roskilde Stift] s. 126-149. Frederiksberg, 2008, Center for
Ungdomsstudier og Religionspædagogik.
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Lektionsplan F 2019
Rød = 2015-årgangen
Blå = 2017-årgangen
Mandag

Tirsdag

8.15 – 9.00

BAT508
Bibelsk Hebraisk
1451-318 (AU)

9.15 – 10.00

GBFEMS1
Research in Mis
JBN Aud. 3
BAT604-1 NT1
Eksegese
MHJ Aud. 1

Onsdag

Torsdag
GBFENT3
Towards a BT
CV/MHJ Aud. 2
BAT508
Bibelsk Hebraisk
1451-318 (AU)
GBFENT3
Towards a BT
CV/MHJ Aud. 2
BAT604-1 NT1 Metode
KV Aud. 1

10.00-10.15

Morgensang på
TORVET

Morgensang på
TORVET

Morgenandagt på
TORVET

10.15 – 11.00

BAT703-2
Dogmatik II
PS Aud. 2
BAT602-2 Kirke- og
missionshistorie II
KEL Aud. 1

BAT703-2
Dogmatik II
PS Aud. 2
BAT602-2 Kirke- og
missionshistorie II
KEL Aud. 1

GBFENT3
Towards a BT
CV/MHJ Aud. 2
BAT605
PT: Læsegruppe
LA Aud. 1

11.15 – 12.00

BAT703-2
Dogmatik II
PS Aud. 2
BAT602-2 Kirke- og
missionshistorie II
KEL Aud. 1

GBFEMS1
Research in Mis
JBN Aud. 3
BAT604-1 NT1
Eksegese
MHJ Aud. 1
GBFENT1
Research in NT
KV Aud. 2
GBFEMS1
Research in Mis
JBN Aud. 3
BAT604-1 NT1
Eksegese
MHJ Aud. 1
GBFENT1
Research in NT
KV Aud. 2

BAT703-2
Dogmatik II
PS Aud. 2
BAT602-2 Kirke- og
missionshistorie II
KEL Aud. 1

GBFENT3
Towards a BT
CV/MHJ Aud. 2
BAT605
PT: Liturgik
Højlund Aud. 1

12.15 – 13.00

BAT605
PT: Kateketik
Kobbersmed Aud. 1
GBFEMS2
Missional Theology
JBN/CV/KV Aud. 2
BAT605
PT: Kateketik
Kobbersmed Aud. 1
GBFEMS2
Missional Theology
JBN/CV/KV Aud. 2
BAT605
PT: Kateketik
Kobbersmed Aud. 1
BAT605
PT: Kateketik
Kobbersmed Aud. 1

13.15 – 14.00

14.15 – 15.00

15.15 – 16.00

Speakers Lounge
(12.05-12.50)
BAT703-2
Dogmatik II
PS Aud. 2

GBFEMS2
Missional Theology
JBN/CV/KV Aud. 2
BAT605
PT: Samtidsanalyse
LA Aud. 1
GBFEMS2
Missional Theology
JBN/CV/KV Aud. 2
BAT605
PT: Samtidsanalyse
LA Aud. 1

BAT703-2
Dogmatik II
PS Aud. 2

Kateketik ligger på følgende datoer: 4/2, 11/3, 8/4, 29/4
Liturgik ligger på følgende datoer: 7/2, 14/3, 28/3, 11/4
Lektionerne i Dogmatik II afvikles i uge 6 samt mandag og tirsdag i uge 7
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BAT703-2
Dogmatik II
PS Aud. 2
BAT605
PT: Liturgik
Højlund Aud. 1
BAT703-2
Dogmatik II
PS Aud. 2
BAT605
PT: Liturgik
Højlund Aud. 1
BAT605
PT: Liturgik
Højlund Aud. 1

TU
Undervisning tilrettelagt efter studieplanen
på Teologisk Uddannelse (TU)
SAMTALEGRUPPE I BIBELKUNDSKAB
(GAMMEL TESTAMENTE)
2 timer i 5-8 uger

TU

v/ lektor, cand.theol. Carsten Vang
Samtalegruppen skal ses et supplement til den gammeltestamentlige del af faget
Bibelkundskab på Teologisk Uddannelse. Alt efter deltagernes ønsker vil vi tage
udvalgte temaer op fra lærebogen og fra GT selv, f.eks. spændingen mellem de store
fortællinger i GT (patriarkfortællingerne, Israel i Egypten, indvandringen i Kana'an,
kongedømmets indførelse) og den faktiske historie, det unikke ved den
gammeltestamentlige gudstro, monoteismen, pagten, dateringen af Danielsbogen, o.m.a.
Målet er dels at gennemgå grundlaget for de kritiske teorier, dels at pege på alternative
forståelser af GT, af Israels historie og af Israels tilblivelse. Da lærebogen uden videre
afviser den gammeltestamentlige fortælling som historisk troværdig, vil gennemgangen
lægge vægt på det kronologiske, historiske forløb. Afhængig af deltagernes ønsker kan
timerne forme sig som spørgetimer eller som egentlige gennemgange af Israels historie
og religion.
Litteratur:
James K. Hoffmeier. 2008. The Archaeology of the Bible. Oxford: Lion.
En indledning til Gammel Testamentes bøger: Richard S. Hess. 2016. The Old
Testament: A Historical, Critical, and Theological Introduction. Grand Rapids: Baker
Academic, 2016 [801 s.]
Som videnskabelig gennemgang af Israels historie anbefales: Iain W. Provan, V. Philips
Long & Tremper Longman. 2003. A Biblical History of Israel. Louisville: Westminster
John Knox [419 s.]
Artikler i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke årgang 36, hæfte 3 (2009) om
patriarkfortællingerne, exodus, indvandringen, statsdannelsen og eksilet.
Til spørgsmålet om GTs troværdighed som historisk kilde: K. A. Kitchen. 2003. On the
Reliability of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans [672 s.].
Tidspunkt: Aftales ved aftaletimen på MF den 31. januar lige efter semesterindledningsforelæsningen eller ved henvendelse til Carsten Vang.
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ØVRIGE ARRANGEMENTER/TORVETARRANGEMENTER
TEOLKURSUS -

15.-18. januar 2019

Programmet byder i år på et godt miks af bibelundervisning og foredrag på højt niveau.
Flemming Baatz Kristensen holder bibeltimer over 1 Petersbrev (et fantastisk brev),
mens bl.a. lektor Carsten Vang, lektor Jakob Engberg og forfatter Peter Tudvad
underviser om henholdsvis døden og livet og livet i bibelsk perspektiv, martyriet i
oldkirken og forholdet til døden, som vi møder det hos Søren Kierkegaard og Dietrich
Bonhoeffer. Derudover er der mange andre gode sager på programmet. Kom til noget af
det, eller endnu bedre, tag hele pakken. Det er gratis for studerende :-)
Tilmelding via www.teologi.dk/tilmeld

SEMESTERFORELÆSNING
Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 10.15
Rektor for Folkekirkens Uddannelses-og Videncenter, Hans Vium Mikkelsen: ”Den
gode præst”

SOMMERAFSLUTNING
Torsdag d. 23. maj kl. 14.30-15.30
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SPONSORLØB 2019

10 års jubilæum
mandag den 26. august kl. 17.00-18.00
MF’s sponsorløb fejrer med 2019-løbet 10 års jubilæum. De første 9 år har i alt 153
cyklister kørt 1640 omgange/3608 km, og 175 løbere har løbet 1930 omgange/1891 km.
I alt har disse 283 deltagere ved at løbe eller cykle i 9 timer skaffet 2.956.140 kr. til
stipendiepuljen. Det giver en ’timeløn’ på 328.460 kr. eller et snit per deltager på 10.446
kr. Det er ikke blot en god forretning for MF, men også en rigtig festlig begivenhed for
alle at være med til.
Bliver 2019-løbet et rekordår for indsamlede kr.? Det afhænger af, hvor mange vi
bliver og af vore sponsorers gavmildhed. Jo flere vi bliver, og jo flere omgange vi løber
og cykler, og jo flere sponsorer vi samler, og jo mere de giver per omgang – jo mere øger
vi muligheden for at nå den magiske halve million kroner, som ville være
en fantastisk rekord at kunne sætte i et 10 års jubilæumsløb.
Tilmeldingsfrist er 1. august 2019 af hensyn til evt. ny bestilling af T-shirts. Tilmeld dig
her: http://teologi.dk/tilmeld/ Hvis du har en MF-T-shirt i forvejen, skal du ikke udfylde
felterne om at bestille en ny.
Alle – også personer uden tilknytning MF – er meget velkomne til at deltage, så
invitér lige en kammerat eller en mor med! Umiddelbart efter sponsorløbet hygger vi os
med Henning Maagaards grillmad, sodavand og is på MF’s regning.
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Her kan du se resultaterne af de foregående sponsorløb:

Læs mere om 10 – års jubilæumsløbet samt tidligere sponsorløb
her: http://teologi.dk/om-mf/stot/sponsorloeb2018/ Kontakt undertegnede på 7356
1247 eller na@teologi.dk, hvis du har spørgsmål. Sammen gør vi en forskel!
Landssekretær Nils Andersen
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SPEAKER’S LOUNGE
Der er Speaker’s Lounge (SL) hver torsdag kl. 12.05 – 12.50. SL arrangeres af
studenterrådet og er et forum, hvor man kan tage forskellige relevante, men ikke
nødvendigvis faglige, emner op. Gennem debat, diskussion og samtale udvikles man som
menneske og ikke mindst som teolog, og vi vil derfor gerne fremme en god debatkultur
på MF. Emnerne er som regel foreslået af studerende. Oplæggene bliver holdt af

studerende, undervisere eller af inviterede gæster.
Da det foregår i kaffestuen, og det som udgangspunkt er et meget uformelt arrangement,
vælger de fleste studerende og ansatte i huset at deltage. På den måde kommer det til at
fungere som et ugentligt samlingspunkt for hele MF og TORVET.

BIBLIOTEK
Biblioteket er fysisk indrettet med muligheder for at arbejde enkeltvis eller i grupper. Det
rummer ca. 25.000 bøger og ca. 75 løbende tidsskrifter, lydbibliotek samt computere
med relevant software. Det fungerer som præsensbibliotek, dvs. at bøgerne ikke må lånes
med hjem. Bibliotekets hjemmeside er www.teologi.dk/bibliotek. Her finder du bl.a. link
til Axis, bibliotekets database, hvor tidsskrifter, links og størstedelen af bøgerne er
registreret. Håndbøger og kildeskrifter indkøbt før 1993, findes i kortkartoteket.

RENGØRING
Alle studerende med daglig gang på MF – dvs. studerende på MF’s bacheloruddannelse
samt øvrige studerende med læseplads på MF - deltager i det daglige liv på MF, og
dermed også i vedligeholdelse og rengøringen af MF. Det betyder 10 timers
rengøring/vedligehold per semester. Dette kan også afregnes med 100 kr. pr. time på
kontoret.
Fordeling af rengøringsområder og -tidspunkter sker på ophængte sedler i
rengøringsrummet. Hvis man ikke selv har skrevet sig på listerne senest én måned efter
semesterstart, bliver man faktureret for 100 kr. pr. time.
Studerende er selv ansvarlige for at bytte, hvis man bliver forhindret.
Spørgsmål vedr. dette rettes til husinspektøren. (se s. 20)

LÆSEPLADS
Alle studerende på MF’s Bacheloruddannelse (MFB’ere) kan efter ansøgning få tildelt en
læseplads på MF med fast hyldeplads til bøger, enten i form af fast plads eller i form af
en deleplads. Der skal søges ved hver semesterstart for det kommende semester.
Overskydende læsepladser kan søges af andre studerende for et semester ad gangen mod
”betaling” af 10 timers rengøring/100 kr. pr. time. Ansøgninger fra teologi- og
religionsvidenskabsstuderende vil komme i første række ved tildelingen.
Læsepladsansøgning findes på kontoret.
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MAILGRUPPEN mf-diverse
Alle studerende på MF bliver automatisk tilmeldt mailgruppen
mf-diverse@teologi.dk, som er MF’s mailgruppe for oplysninger og informationer til og
fra studerende og ansatte. Du skal aktivt melde fra til kontoret, hvis du ikke ønsker at
være med i gruppen. Husk også at melde til kontoret, hvis du skifter mailadresse.

TEOLOGI-MAILADRESSE
Hvis du ønsker det, f.eks. i forbindelse med netindkøb m. studierabat, kan der oprettes email-konto, eksempelvis NN@teologi.dk. Mail-adressen vil være brugbar så længe man
er MF-BA-studerende, eller læser teologi på kandidatuddannelsen på Aarhus Universitet,
eller har læseplads på MF. Kontoen lukkes (efter varsel) når man har afsluttet studiet.
Hvis du ønsker dig en sådan adresse, henvend dig til support@teologi.dk.

STUDIEVEJLEDNING
Hvis du har problemer med at overskue studiet eller har spørgsmål i øvrigt til studiet, så
snak med studiekoordinatoren, som er studievejleder på BA-uddannelsen. (se s. 20).

STUDIEREJSELEGATER
MF´s stipendium kan søges af alle teologi- og religionsstuderende, som kan tilslutte sig
MF’s basis og formål. Det kan f.eks. tildeles studerende, der som et led i deres studium
ønsker at studere en periode ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, eller som gennem
en rejse ønsker mulighed for kontakt med en udenlandsk fagmand eller deltage i en
konference i ind- eller udland. Det forventes, at modtageren af stipendiet om muligt
formidler den modtagne inspiration videre til medstuderende og andre på MF.
I ansøgningen anføres, hvad der søges om støtte til, begrundelsen for ansøgningen samt
et overslag over de forventede udgifter. Det skal ligeledes anføres, hvor meget der søges
i støtte, samt hvor den studerende er i sit studieforløb. Der er ingen ansøgningsfrist, men
der skal dog ansøges på forhånd.
Ansøgningen indgives til akademisk leder Kurt E Larsen. (se s. 20)
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DANNELSESTILBUD
At bedrive teologi er en hel-menneskelig aktivitet, hvor det intellektuelle arbejde ikke
kan adskilles fra person og tro. Derfor har vi på MF forskellige tilbud, der sigter på
personlig og åndelig dannelse. Det drejer sig om daglige andagter, mentorordning og en
retræte. Disse tilbud skal ses som et supplement til den enkeltes kirkelige tilknytning og
praksis, der specifikt bidrager til at integrere tro og teologi.

ANDAGTER
Vi opfordrer alle til at deltage i fællesandagterne på MF. Det giver en god rytme med at
leve sig ind i den bibelske fortælling og er et skønt åndehul midt i hverdagen.
Mandag: Morgensang på TORVET kl. 10.00-10.10
Tirsdag: Morgensang på TORVET kl. 10.00-10.10
Onsdag: Morgenandagt på TORVET kl. 10.00-10.15
Torsdag: Bøn i kaffestuen i forbindelse med Speakers Lounge kl. 12.05
Fredag: Fællesbøn i andagtsrummet kl. 12.05

MENTORORDNING
MF tilbyder mentorering til alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Hver
studerende får tilbud om at blive tilknyttet en af MF’s ansatte som mentor. Mentor og
studerende mødes normalt en gang pr. semester til samtale.
Mentorsamtalens særlige fokus er at støtte den studerende til at få et godt studieforløb.
Samtalen befinder sig så at sige midt imellem sjælesorg og faglig vejledning. Den tager
også sigte på udvikling af den enkeltes menneskelige og åndelige udrustning og
potentiale.
Mentoren er naturligvis underlagt tavshedspligt. Mentorrelationen gælder normalt hele
studieforløbet.
Henvendelse til lektor Leif Andersen (se s. 20).
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KONTAKTOPLYSNINGER
MENIGHEDSFAKULTETET

8616 6300 eller 7356 1240

E-MAIL MF
E-MAIL Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
E-MAIL MF-bladet

mf@teologi.dk
dttk@teologi.dk
mfbladet@teologi.dk

MF-lokalnr.

e-mail

73561-240 MF’s hovednummer
241 Thomas B. Mikkelsen, fakultetsleder
242 Walther P. Hansen, sekretariatsleder
243 Henning Thorlund,
administrationsmedarbejder
245 Kit J. Hvergel, kontorsekretær
246 Henning Maagaard, husinspektør
247 Nils Andersen, landssekretær
248 Brian K. Hansen, studiekoordinator
249 Karin Christensen, bibliotekar
Emil Børty Nielsen, ph.d.-studerende
251 Peter Søes, kandidatstipendiat
252 Kurt Christensen, professor
253 Kurt E Larsen, professor, akademisk
leder
254 Carsten Vang, lektor
255 Morten Hørning Jensen, lektor
256 Jeppe Bach Nikolajsen, lektor
257 Klaus Vibe, adjunkt
259 Leif Andersen, lektor
Christian Iversen Vestergård, SRformand
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tbm@teologi.dk
wph@teologi.dk
ht@teologi.dk
kj@teologi.dk
hm@teologi.dk
na@teologi.dk
bkh@teologi.dk
kc@teologi.dk
ebn@teologi.dk
ps@teologi.dk
kch@teologi.dk
kl@teologi.dk
cv@teologi.dk
mh@teologi.dk
jb@teologi.dk
kv@teologi.dk
la@teologi.dk
chr-glad@hotmail.com

MF-KALENDEREN
JANUAR
15.-18.
31.

Teolkursus
Semesterforelæsning og Semesterindledning

FEBRUAR
28.

Studieintroduktionsdag

MARTS
5.

Semesterforelæsning v/ Hans Vium Mikkelsen

MAJ
23.

Sommerafslutning kl. 14.30-15.30

AUGUST
26.

Semesterindledning og sponsorløb
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