Pressemeddelelse

Menighedsfakultetet indgår nyt samarbejde med
norsk uddannelsesinstitution for at sikre de studerende
muligheder for at blive præster i folkekirken
Fra sommeren 2019 indleder Menighedsfakultetet et nyt samarbejde med
Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo. Målet er at fremme og sikre
Menighedsfakultetets vision om at uddanne engagerede præster og efterkomme
en stor efterspørgsel på præster med en klassisk teologi. For fremtidige
studerende stiller Menighedsfakultetet lokaler og lærerkræfter til rådighed for
Fjellhaugs Internasjonale Høgskoles bacheloruddannelse i Aarhus.

Efter en årrække udelukkende at have samarbejdet med University of South Africa i Pretoria har
Menighedsfakultetets bestyrelse og ledelse besluttet at indgå et nyt samarbejde med en
europæisk samarbejdspartner. Det sker for at sikre de studerende optimale betingelser for at
kunne gennemføre en kandidatuddannelse i Danmark med sigte på blandt andet at kunne blive
ansat som præster i den danske folkekirke.
Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen forklarer:
- I det seneste år er det blevet tydeligt for os, at vi har behov for kunne tilbyde en uddannelse, der
er akkrediteret i Europa. Derfor har vi truffet en vidtgående beslutning om at opgive vores egen
selvstændige uddannelse og i stedet tilbyde kommende studerende en norsk akkrediteret
bacheloruddannelse. Aftalen betyder, at Fjellhaug Internasjonale Høgskole opretter et
datterselskab i Aarhus, hvor Menighedsfakultetets nuværende lærerstab og fakultetsleder bliver
ansat af Fjellhaug Internasjonale Høgskole til at forestå undervisning, forskning og daglig ledelse.
Rektor for Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo, Frank-Ole Thoresen, udtaler:
Vi ser frem til det kommende samarbejde med Menighedsfakultetet i Aarhus, som gennem
tilførelsen af flere ressourcer fra den akademiske stab vil styrke vores indsats for at fremme
mission i Norden. Bacheloruddannelsen, som fremover tilbydes i Menighedsfakultetets lokaler, er
norsk og under norsk lovgivning, men vi vil, så langt det er muligt, stræbe efter at imødekomme
særlige danske ønsker og behov.
Det er Menighedsfakultetets bestyrelse, der har taget beslutningen om at indgå den nye
samarbejdsaftale, og bestyrelsesformand Jørgen Jørgensen begrunder her, hvorfor valget faldt
på Fjellhaug Internasjonale Høgskole:
- Vi deler åndeligt og kirkeligt værdigrundlag med Fjellhaug Internasjonale Høgskole og kan derfor
i fællesskab bidrage til at styrke konservativ teologi ikke blot i Danmark, men i hele Norden. Vi har i
forvejen gennem en årrække haft et glimrende samarbejde omkring lærerudveksling og har stor

tillid til Norges høje standard med hensyn til administration, styring og kvalitetssikring af deres
uddannelser. Og så er både den geografiske, sproglige og kulturelle afstand minimal til en
samarbejdspartner i Oslo.
Med det nye samarbejde vil vi ikke mindst søge at sikre de studerende mulighed for at komme
videre i det danske uddannelsessystem og dermed efterkomme den markante efterspørgsel på
teologer fra Menighedsfakultetet, der sammen med antallet af præsteansættelser herfra er steget
markant de seneste år. Se evt. en oversigt over de seneste ansættelser her:
https://teologi.dk/mf-praester/
De kommende studerende på den nye uddannelse vil komme til at opleve en sikrere og mere
direkte vej til at studere videre på en kandidatuddannelse i Danmark, og underviserne kommer
med i et større netværk af undervisere og forskere i Norden. Akademisk leder ved
Menighedsfakultetet, professor Kurt E. Larsen udtaler:
- For fremtidens studerende vil det være en meget konkret fordel, at studietiden vil blive kortere
end de 4½ år, som det tager at få en bachelorgrad ved den nuværende sydafrikanske model.
Desuden ser vi frem til at få et udvidet samarbejde omkring forskning med kolleger på Fjellhaug
Internasjonale Høgskoles afdelinger i Oslo og København, idet vi på Menighedsfakultetet i de fleste
teologiske discipliner kun har en lærer.
Fjellhaug Internasjonale Høgskole har i forvejen erfaring med at gøre brug af danske undervisere
på dansk jord, idet den også udbyder sin teologiske bacheloruddannelse i Dansk Bibel-Instituts
lokaler i København. Det giver en række fordele. Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen forklarer:
- Studieordningerne på Fjellhaugs uddannelser i Aarhus og København bliver fremover tæt på
identiske, hvilket gør det langt lettere at indgå et tættere samarbejde omkring for eksempel
lærerudveksling. Tilsvarende bliver det også enklere for de studerende at skifte studiested, hvis de
ønsker at flytte fra den ene by til den anden.
Fjellhaug Internasjonale Høgskole optager sit første hold studerende på sin afdeling i Aarhus til
sommeren 2019. Der afholdes en studieintroduktionsdag på Menighedsfakultetet den 28. februar
2019, hvor alle interesserede kan blive introduceret til den nye bacheloruddannelse og få svar på
deres spørgsmål.
Menighedsfakultetets samarbejde med University of South Africa fortsætter til, der ikke er flere
studerende indskrevet på denne ordning.

Faktaboks:
Med det nye samarbejde vokser Fjellhaug Internasjonale Høgskole til at blive et af Nordens største
forskningsmiljøer inden for Teologi med 30-40 forskere fordelt på de tre afdelinger i Oslo,
København, Aarhus samt en svensk samarbejdspartner: Församlingsfakulteten i Göteborg.
Se de ansatte ved Fjellhaug Oslo her: https://fih.fjellhaug.no/om-fih/ansatte/
Se underviserne ved Fjellhaug København her: http://fiuc.dk/fiuc-dk/kontakt/undervisere/
Se underviserne ved Fjellhaug Aarhus her: https://teologi.dk/kontakt/undervisere/

Se underviserne ved Församlingsfakulteten i Göteborg her: http://www.ffg.se/larare/
•

Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen kan kontaktes på +45 7356 1241 eller
tbm@teologi.dk Find foto af Thomas Bjerg Mikkelsen HER

•

Rektor på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo, Frank-Ole Thoresen, kan kontaktes på
+47 9922 5718 eller fthoresen@fjellhaug.no Find foto af Frank-Ole Thoresen HER

Thomas Bjerg Mikkelsen og Kurt E. Larsen fortæller i en udtalelse fra oktober 2018 mere om
baggrunden for at skifte samarbejdspartner. Se udtalelsen her: https://teologi.dk/wpcontent/uploads/2018/10/ny-studieordning-for-2019-optaget-tbmkel.pdf

Se også vedhæftet dokument om vigtige begivenheder i Menighedsfakultetets historie og udvikling.

