Vigtige begivenheder i Menighedsfakultetets historie
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1967 ’Sammenslutningen til oprettelse og drift af et menighedsfakultet i Danmark’ dannes
1972 Den første undervisning begynder i missionshuset Bethania i Aarhus
1973 Villa på Barthsgade i Aarhus købes og indrettes som ramme for et menighedsfakultet
1973 Kai Kjær-Hansen ansættes som den første fuldtidslærer
1976 Poul Langagergaard ansættes som første leder, med titlen landssekretær
1977 Over 100 teologiske studerende tilknyttet arbejdet på MF
1980 18 studerende med tilknytning til MF bliver teologiske kandidater fra Aarhus
Universitet
1981-82 Huset på Katrinebjergvej opføres og indvies 13. september 1982
1982 Kai Kjær-Hansen tager som den første af MF’s ansatte en teologisk doktorgrad i Lund i
Sverige
1985 Leif Kristiansen ansat som leder med titel af fakultetsleder
1987 Dr.theol. Aksel Valen-Sendstad, tidl. Stavanger, ansættes som den første professor (i
faget Systematisk Teologi)
1998 Med ansættelsen af Leif Andersen (Praktisk Teologi) og Kurt E. Larsen (Kirkehistorie)
er MF fuldt bemandet i alle de klassiske teologiske discipliner
2001 Teol.dr. Peter V. Legarth udnævnes til professor som den første af MF’s tidligere
studerende
2000 Ingolf Henoch Pedersen ansat som ny fakultetsleder
2005 MF får egen bacheloruddannelse i teologi akkrediteret af University of Wales
2009 De første 14 bachelorer er uddannet ved MF’s egen uddannelse
2009 Rekordmange, nemlig 31 studerende, påbegynder bachelorstudiet
2010 Jørn Henrik Olsen ansat som ny fakultetsleder
2011-12 Tilbygning til huset på Katrinebjergvej opføres, TORVET indvies marts 2012, og
Israelsmissionen, Dansk Etioper Mission (nu Promissio) og Kristelig Handicapforening m.fl.
flytter ind
2013 MF fortsætter egen bacheloruddannelse i teologi nu via et samarbejde med
University of South Africa, UNISA
2014 Center for Kristen Apologetik (kristent trosforsvar) stiftes under Menighedsfakultetet
2015 Thomas Bjerg Mikkelsen ansat som ny fakultetsleder
2016-18 Rekordmange MF-teologer ansættes som præster, se www.teologi.dk/mf-praester
2017 MF åbner ny akademisk efteruddannelse med 23 deltagere på modul 1 om sjælesorg
2019 Fjellhaug Internasjonale Høgskole opretter afdeling i Aarhus i MF’s lokaler og udbyder
bacheloruddannelse i teologi med MF’s lærere som undervisere

