mfbladet
MENIGHEDSFAKULTETET · NUMMER 1 · MARTS 2019

NY UDDANNELSE PÅ MF
2018 et udfordrende år for MF 03
Ny uddannelse på MF med klare forbedringer 05
Derfor studerer vi på MF 10
MF-BLADET ■ MARTS 2019

1

MENIGHEDSFAKULTETET
SKIFTER SPOR
Nils Andersen, landssekretær og ansvarshavende redaktør

Fra og med sommeren 2019 optages
nye studerende på en norsk akkrediteret
bacheloruddannelse på tre år udbudt
af Fjellhaug International University
College i Oslo. I artiklen side 4 redegør
akademisk leder Kurt E. Larsen for fordelene ved den nye BA-uddannelse, og på

side 13 kan man læse rektor for Fjellhaug
Frank-Ole Thoresens forventninger til
den nye aftale. På side 10-11 fortæller
fem studerende, hvordan det er at læse
teologi på MF, og på side 3 afslører
fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen,
hvor udfordrende et år 2018 var for MF.

Endelig er der i bladet indhæftet et
andagtshæfte af lektor Leif Andersen,
som afslører glimt af apostelens Peters
erindringer fra samværet med Jesus de
sidste dage i Jesu liv. Hæftet kan bruges
som optakt til at fejre påske.
God læselyst!
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LEDER

2018 – ET USÆDVANLIGT
KRÆVENDE ÅR FOR MF
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

I ledelsessammenhænge har man i de senere år talt meget om ›disruption‹. Der sker noget i ens omverden, som er så markant anderledes, at
det rokker ved ens eksistensberettigelse. Man kan sige, at disruption er
en hurtig og livstruende ændring af en organisations vilkår.
Hvis vi på MF ikke i forvejen vidste, hvad
det vil sige at blive udsat for disruption,
lærte vi det i 2018.
Året blev indledt med, at Københavns Universitet helt uventet ikke ville
anerkende vores uddannelse, da universitet afslog at optage en håndfuld
studerende på den teologiske kandidatuddannelse. Hele forårssemestret blev
efterfølgende brugt til at sikre fundamentet for vore studerende, som stod i
en helt urimelig situation.
Sideløbende oplevede vi et voksende
pres på grund af regeringens dimensioneringspolitik, som sætter begrænsninger for, hvor mange studerende der kan
optages på kandidatuddannelser ved
universiteterne i Aarhus og København.
Sidst, men ikke mindst, løb vores
sydafrikanske samarbejdspartner ind i
nogle administrative udfordringer, som
i sidste ende kunne få alvorlige konsekvenser for vore studerende.
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Med andre ord: 2018 har været et usædvanligt vanskeligt år!
Midt i alle disse vanskeligheder er det
en særlig glæde og lettelse, at det med
et kommende samarbejde med Fjellhaug International University College
har været muligt at finde nye veje for
vore nuværende og fremtidige studerende.
Jeg vil stadig ønske, at vore studerende havde været forskånet for så
megen urimelig usikkerhed omkring
deres uddannelse, og jeg vil gerne her
offentligt udtrykke en særlig tak til

jer studerende for det store overskud,
som I har vist i en vanskelig situation.
I har formået at bevare roen og holde
fokus på jeres teologiske uddannelse
under krævende forhold. Det aftvinger
respekt!
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Kvalitetsleder Harald Aarbakke
fra Fjellhaug til møde i lærerrådet
på MF den 14.11.2018

NY NORSK UDDANNELSE
I MF’S LOKALER
Kurt E. Larsen, professor, akademisk leder

MF har indgået en helt ny uddannelsesaftale med Fjellhaug International University College i Oslo. Den åndelige og teologiske linje bliver der
ikke ændret ved. De samme lærere skal undervise, og vi vil fortsat lægge
os i selen for at give en uddannelse, der er tro mod Bibelen og kirkens
lære og sigter mod en praktisk tjeneste i kirken. En uddannelse, der kombinerer et højt fagligt indhold med naturlig inddragelse af trosliv og menneskeligt og åndeligt fællesskab. Altså: samme MF, men ny uddannelse.
Det har vi prøvet før.
University of Wales
Da MF blev stiftet for snart 52 år siden,
var det med den hensigt at lave en ny
dansk præsteuddannelse, der havde
eksamensret. Men det er aldrig blevet
muligt at få anerkendt en privat akademisk uddannelse i Danmark. Derfor
indgik MF i 2005 et samarbejde med
University of Wales, og vi opbyggede
en fireårig bacheloruddannelse på
akademisk niveau. University of Wales
akkrediterede uddannelsen, hvilket
indebar, at de førte nøje kontrol med
vores læseplaner, pensum, karaktergivning osv., selvom alt foregik på dansk.
Når kravene var opfyldt, udstedte
University of Wales et bachelorbevis til
de studerende, der havde bestået vore
eksaminer. Derefter kunne de umiddelbart optages på kandidatstudiet på
teologi på Aarhus Universitet. Det var
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en god aftale. Men den måtte desværre
ophøre, fordi waliserne ikke ville fortsætte med at akkreditere uddannelser
på et sprog som dansk.
University of South Africa
Det lykkedes ikke efterfølgende at finde
et andet europæisk universitet, der på
tilsvarende måde ville akkreditere vores
danske teologiuddannelse, så i 2013
indgik vi et samarbejde med University
of South Africa (UNISA). Det er foregået
på den måde, at MF selv har stået for
de første 3½ års studier. På basis af vore
læseplaner, pensum, karaktergivning
osv. har UNISA optaget MF-studerende
på deres 1-årige bachelorstudium. Via
studier på engelsk og opgavebesvarelser over nettet og med en sydafrikansk faglærer får de studerende et
bachelorbevis fra UNISA. Dette bevis er
godkendt som grundlag for optagelse
på et dansk kandidatstudium i teolo-

gi. I alt tager bachelorstudiet altså 4½
år, og der bliver et halvt års pause, før
man kan fortsætte på et dansk universitet. Desværre betød regeringens
dimensioneringspolitik, at der kun var
plads til halvdelen af vore bachelorer
fra 2013-årgangen på Aarhus Universitet, da de søgte ind sommeren 2018.
En håndfuld af vore bachelorer har i
2018 søgt ind i København, hvor der var
ledige pladser, men hvor de først blev
afvist og siden måtte gennemføre et
kursus af et halvt års varighed. Så vi kan
ikke komme udenom, at hele UNISA-aftalen indebærer en lang studietid, og
at vore studerende må vente længe, før
de kan få SU på kandidatstudiet på et af
universiteterne.
Klare fordele ved
Fjellhaug-uddannelse
Fra sommeren 2019 indgår vi derfor et
nyt samarbejde med Fjellhaug Interna-
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Rektor Frank-Ole Thoresen introducerer
institutionen Fjellhaug på MF den 14.11.2018

tional University College i Oslo. Det er
der en række fordele ved for de kommende studerende:
Uddannelsen bliver kortere. De
får en anerkendt norsk bachelorgrad i teologi på 3 år. Vi vil derefter
tilbyde et års yderligere studier, så de
har taget tilstrækkeligt mange fag til at
kunne optages på kandidatstudiet på
et dansk universitet. Dette betyder, at
de efter 4 år er kvalificeret til at komme
i gang med kandidatstudiet, hvorved de
sparer et år i forhold til nu.
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Uddannelse på dansk. De studerende kan fremover aflevere
alle opgaver på dansk. Selv om ingen
har taget skade af at skulle begå sig
på engelsk, forekommer det dog mest
naturligt at bruge det danske sprog i en
uddannelse, der primært sigter på at
uddanne præster til Danmark.
Uddannelsen er fuldt aner3 kendt. Fjellhaugs uddannelse er
anerkendt i hele Europa, hvilket betyder, at en studerende, der måtte ønske
at flytte midt i studiet, uden videre kan
tage sine beståede points med til en
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anden uddannelsesinstitution.
Fremtidssikret. Endelig er der
4 den indbyggede sikkerhed, at
hvis regeringens dimensioneringspolitik i fremtiden gør det umuligt at læse
videre på et dansk universitet, så vil de
studerende uden videre kunne tage
deres fulde teologiske uddannelse i
Norge. Det er dog MF’s klare ønske, at
vore bachelorer tager deres teologiske
kandidatgrad fra Aarhus Universitet.
Men hvis dette skulle glippe, har vi et
godt norsk alternativ.
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Besøg fra Fjellhaug på MF den 18.11.2018

FIUC-Aarhus
Samarbejdet indebærer, at Fjellhaug
opretter en norsk uddannelse i Aarhus,
kaldet FIUC-Aarhus (Fjellhaug International University College, Aarhus-afdelingen). MF’s lærere kommer i fremtiden til at have ansættelsesforhold både
i Norge og Danmark, dog med arbejdsplads i Aarhus.
På tre år kan man blive bachelor i
Teologi og Mission på præcis samme
måde, som man kan det i Oslo og København (på FIUC-København i Dansk
Bibel-Instituts lokaler). Det vil også
være de samme fag og pensa, der undervises efter og eksamineres i. Fagene
vil være dem, der hører til i norsk-dansk
teologisk tradition: Gammel Testamente, Nye Testamente, Dogmatik (troslære), Etik og Kirkehistorie. I Aarhus
vil vi give undervisning, der bygger på
kendskab til alle tre gamle sprog (hebraisk, græsk og latin), sådan som det
er nødvendigt for at komme videre til
kandidatstudiet. Den norske kærlighed
til ydremissionsarbejdet slår igennem
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i uddannelsen på den måde, at de
studerende fremover alle vil lære noget
missionsteologi. Det er vi bestemt ikke
kede af, men vi skal også nok sørge for,
at fag og prægning i retning af en præstegerning i Danmark ikke bliver glemt.
MF’s rolle
Den nye uddannelse finder sted i MF’s
lokaler og gennemføres af lærere, som
MF stiller til rådighed. Men uddannelsen er altså norsk. Ansvaret for fag,
pensum, eksamensafvikling og censur
ligger fremover i Norge. MF’s fakultetsleder og lærere får dog mulighed for at
gøre deres indflydelse gældende i forskellige norske fora og akademiske råd,
som de bliver medlemmer af som ansatte ved FIUC. Fjellhaug er ikke nogen
stor institution – slet ikke i sammenligning med UNISA, der i 2017 havde
350.000 studerende. For MF’s lærere
vil samarbejdet indebære den fordel,
at man får nye kolleger at samarbejde
med om undervisning og forskning.
Fra vore samtaler med repræsentanter

fra Fjellhaug står det indtryk tydeligt
tilbage, at vi deler en fælles vision om
at styrke teologi på bibeltro grundlag i
Norden. Så der bliver noget at samarbejde om og hente inspiration fra.
Opløftende perspektiver
Fjellhaug er en institution, der gennem
mange år har været kendt for sin store
vægtlægning på verdensmission og for
sin konservative teologiske profil. Desuden har Fjellhaug lagt vægt på en høj
kvalitet med hensyn til administration
og kvalitetssikring. Positive erfaringer
med mange års lærerudvekslingssamarbejde med Fjellhaug giver os stor
tryghed ved at indgå dette samarbejde.
Undervisningen foregår som nævnt i
MF’s lokaler, og eksaminer foregår elektronisk, som vi længe har været vant til
det. Det bliver altså ikke nødvendigt for
de studerende at foretage rejser til Oslo.
Men der kan på den anden side åbne sig
nye spændende muligheder, hvis de studerende vælger at tage et horisontudvidende semester i Oslo eller København.
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KORT NYT

STUDIEINTRODUKTIONSDAG 28.2.2019

NYE
PRÆSTEANSÆTTELSER
2018 satte med 26 præsteansættelser med MF-baggrund rekord.
12 er helt nye præster, og 14 har
skiftet stilling. Det viser, at der er
stor efterspørgsel på teologer fra
MF med klassisk teologi. Siden
sidste udgave af MF-bladet kom,
er vi blevet bekendt med følgende
præsteansættelser:
Steen Rughave, sognepræst i
Louns-Alsby-Strandby i Himmerland fra 1.6.2018,
Isak Holm, deltids valgmenighedspræst i Thisted Bykirke (fortsat
sognepræst i Nørrelandskirken i
Holstebro) fra 15.11.2018,
Helge Maagaard, sognepræst i
Sønderup Suldrup i Himmerland fra
1.1.2019,
Jakob From Søvndal, sognepræst
i Buddinge Kirke i København fra
1.1.2019,
Anders Grinderslev, sognepræst i
Øster Hassing kirke i Vendsyssel fra
1.1.2019,
Peter Ladegaard Thise, frimenighedspræst i ›Broen‹ i Vejle fra 1.1.2019,
Ruben Elkjær Kristensen, sognepræst i Videbæk og Rækker Mølle
fra 15.1.2019.
Derudover ordineres de to IM-ansatte: Andreas Engedal Bøge og
Daniel Præstholm i Haderslev
Domkirke den 26.2. kl.19.
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MF’S EFTERUDDANNELSE BASIS FOR ORDINATION AF IKKE-TEOLOG
Hans Jørgen Hansen er læreruddannet og leder af Foreningen af Kristne
Friskoler. Men hans deltagelse i de
første fire halvårsmoduler på MF’s
akademiske efteruddannelse medvirkede kraftigt til, at biskop Marianne Christiansen vurderede, at han
som ikke-teolog har tilstrækkelig
teologisk ballast til at blive ordineret
og virke som frivillig valgmenighedspræst i Hedensted Valgmenighed.
Ordinationen fandt sted den 8.
januar i Haderslev Domkirke.

Torsdag den 28. februar afholder
MF studieintroduktion for alle, der
overvejer at studere teologi på MF.
Her vil den nye norske bacheloruddannelse under Fjellhaug International University College blive
præsenteret. Der bliver mulighed
for at møde studerende og undervisere på MF og få en rundvisning
og følge noget undervisning. Se
programmet på www.teologi.dk

MF’S KIRKEHØJSKOLE
FLYTTER TIL AALBORG
MF’s mobile kirkehøjskole flytter
til Aalborg i vintersæsonen 20192020. Over fem onsdage vil fem lokale MF/DBI-præster sammen med
fem undervisere/landssekretæren
fra MF holde hver to lektioner.
Der bliver tale om dybdegående
undervisning i kirke- og trosrelevante emner med spisning og godt
fællesskab på ægte højskolemanér.
Se mere på www.teologi.dk.

FORELÆSNING OM
›DEN GODE PRÆST‹
DEN 5. MARTS
Rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter, Hans Vium
Mikkelsen, vil tirsdag den 5. marts
kl. 10.15: holde semesterforelæsning om emnet: ›Den gode præst‹.
Alle er velkomne, gratis entré.

MF-BLADET ■ MARTS 2019

MF INVITERER TIL MEDLEMSMØDE 27. APRIL
MF er i efteråret omdannet til en forening, hvor alle, som går ind for MF’s formål og grundlag, kan blive medlemmer. Det
har foreløbigt godt 800 valgt at blive, og nu inviterer vi til medlemsmøde lørdag den 27. april. Vi begynder med kaffe og
rundstykker kl. 10.00, hvorefter der bliver en arbejdsberetning ved fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen, der afslører
resultatet af valget til repræsentantskabet. Akademisk leder Kurt E. Larsen holder kl.11.30 foredrag om emnet ›Dansk
kirkeliv her og nu‹. Vi slutter med spisning og tilbud om rundvisning i MF’s og TORVETs lokaler. Alle er velkomne til medlemsmødet. Gratis at deltage. Tilmelding foretages her: www.teologi.dk/tilmeld senest den 23. april.

EFTERUDDANNELSEN
FORTSÆTTER
MED MODUL
OM SJÆLESORG

MF OG TORVET DELTAGER PÅ ›HIMMELSKE DAGE‹
I HERNING 1. JUNI
Organisationerne på TORVET og MF går sammen om at bidrage med et meget
alsidigt program på de kommende Danske Kirkedage: ›Himmelske Dage‹ i
Herning. Der bliver således et omfattende program en hel lørdag med et væld
af tilbud og arrangementer, som gennemføres i samarbejde Herning Indre
Mission i missionshuset på Herning torv. Alle er velkomne!

MF gentager succesen fra første modul på MF’s akademiske
efteruddannelse med et efterårsmodul om sjælesorg. Lektor Leif
Andersen fra MF samt sjælesorgsekspert Dan Månsson underviser
igen. Basis for undervisningen er
Leif Andersens to grundbøger om
sjælesorg: Kroppen og ånden I og
II. Alle med mellemlang uddannelse på mindst bachelorniveau kan
melde sig til. Se mere om efteruddannelsen og sjælesorgsmodulet
på www.teologi.dk

MF PÅ BESØG PÅ
FÆRØERNE
Den færøske studerende på MF’s
bacheloruddannelse, Jon Bech, og
landssekretær Nils Andersen er på
rundrejse til Færøerne den 28.2.-4.3.
Formålet med turen er at vedligeholde forbindelsen til MF’s bagland
på Færøerne samt orientere om
den nye norske bacheloruddannelse, som indføres for kommende
hold teologistuderende på MF.
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MØD FREMTIDENS TEOLOGER
– BLIV EN DEL AF FLOKKEN!
Ved stud.theol. Michael Mørch Thunbo

MF’s vigtigste opgave er at være med til at uddanne fremtidens teologer, som kan præge kirken i Danmark og i verden i mange år. Vi er velsignet med engagerede og dygtige studerende og glæder os til at se, hvor
de ender, når de en dag forlader MF med deres bachelorbevis i hånden!
Herunder kan du møde nogle af dem og høre lidt om, hvem de er, hvad
de drømmer om, og hvorfor de egentlig valgte at studere teologi på MF.
Måske skal du, eller en du kender, blive en del af flokken til sommer?

NAVN: MATHIAS S. LAURSEN ALDER: 23 ÅR BOPÆL: AARHUS

Hvorfor studerer du teologi på MF?: Det, der fik mig til at læse teologi
på MF, var ønsket om at få undervisning, der er på højt akademisk niveau,
og som samtidig er i kontakt med det kirkelig liv og den kristne tro.
Hvad drømmer du om at bruge din uddannelse til?: Jeg drømmer om
at få arbejde som sognepræst eller i en kirkelig organisation.
Hvad er det bedste ved at gå på MF?: Det bedste ved MF er det gode studiemiljø. Der er stærkt fagligt engagement hos undervisere og medstuderende,
og så er der godt fællesskab mellem os studerende og underviserne.

NAVN: KASPER ANDREAS BERGHOLT ALDER: 23 ÅR BOPÆL: AARHUS

Hvorfor studerer du teologi på MF?: Fordi jeg gerne vil dygtiggøre mig
inden for teologiske emner og spændingsfelter. Jeg valgte MF, fordi jeg tror,
at teologien lever og ånder for menigheden. Desuden brænder jeg for, at
mennesker skal lære mere om Gud ved at fordybe sig i hans ord.
Hvad er det bedste ved MF?: Undervisernes engagement og deres blik for
det kristne liv og menighedens liv og vækst.
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NAVN: DAVID INGEMANSEN
ALDER: 24 ÅR BOPÆL: AARHUS

Hvorfor studerer du teologi på
MF?: Jeg startede på baggrund af
en højskolelærers opfordring og
en voksende lyst i mit indre. Siden
er det at blive præst og forkynder
vokset sig til et mere konkret kald.
Hvad drømmer du om at bruge
din uddannelse til?: Det meste
af tiden drømmer jeg om at blive
præst i folkekirken. At komme ud
og tjene den lokale sognemenighed med alt, hvad der følger med
det arbejde. Lederstillinger i kirkelige organisationer og missionsorganisationer kunne også være en
mulighed.
Hvad er det bedste ved at gå på
MF?: Det fantastiske studiemiljø!
Jeg har min egen læseplads, hvor
jeg kan opbevare mine bøger, kaffe og andre gode ting, der skaber
læseglæde. MF er også præget af
et fremragende læringsmiljø og
holdfællesskab. Vi deler spændende teologiske diskussioner i frokostpauserne, og det styrker
refleksionsniveauet.

NAVN: KAROLINE KURTZMANN
ALDER: 23 ÅR BOPÆL: AARHUS

Hvorfor studerer du teologi på MF?: Jeg havde
oplevelsen af, at jeg ville få en uddannelse af høj
kvalitet. Det helt ærlige svar er nok Morten Hørning
egentlig…
Hvad drømmer du om at bruge uddannelsen til?: At bruge resten af mit liv
på at ligge i slipstrømmen af det Gud er ved at gøre i Danmark, så Jesus kan få
en ›stor fed brud‹!
Hvad er det bedste ved MF?: Fællesskabet! Det er vildt fedt, at alle på en eller
anden måde er med til at bygge Guds rige i Aarhus samtidig med, at vi læser.
Der er så meget at lære af de andre studerende, og det der sker i deres kirker!

NAVN: SIMON WÜRTZ KRATH-ANDERSEN
ALDER: 27 ÅR BOPÆL: AALBORG

Hvorfor studerer du teologi på MF?:
Jeg studerede teologi på universitetet
i halvandet år, før jeg skiftede til MF. Jeg
savnede, at man gav de bibelske skrifter og
forfatterer ›the benefit of the doubt‹, og fordi
skeptiske teorier havde en dominerende plads, på bekostning af skrifternes hensigt og indhold. Jeg mente,
at et skifte til MF ville forme mig til at blive en bedre
præst. Desuden skaber MF en nysgerrig og opbyggende
atmosfære, med læring og praksis i fokus.
Hvad drømmer du om at bruge din uddannelse til?:
Frikirkepræst og underviser - rækkefølgen er usikker.
Hvad er det bedste ved at gå på MF?: At troen er
afgørende for både lærere og studerende uden at gå på
kompromis med kristisk tænkning og dialog.

Hvis du stadig er lidt nysgerrig på, hvem de studerende på MF er, kan du følge os
på Facebook, hvor vi med små videoer præsenterer flere af vore studerende. Det
er et kig værd! I øvrigt kan du høre mere om studiet på MF, når vi åbner dørene på
studieintroduktionsdagen den 28.2. og fortæller mere om den nye studieordning
på Fjellhaug. Måske var det noget for dig, eller en du kender?
MF-BLADET ■ MARTS 2019
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FRA BEST YRELSENS BORD

EN RIGTIG GOD AFTALE
Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand

Aftalen mellem MF og Fjellhaug set fra bestyrelsens synspunkt.
MF har landet en rigtig god aftale med den teologiske uddannelsesinstitution Fjellhaug International University College (FIUC) i Oslo, og vi glæder os til samarbejdet.
Det gode spørgsmål er imidlertid: Hvad
indebærer det for MF at indgå dette formaliserede samarbejde med Fjellhaug?
MF fortsætter med
at uddanne teologer
Det korte svar er: Aftalen betyder, at
vi fastholder MF’s teologiske linje og
fortsat kan uddanne teologer til kirken
og international mission. De studerende får akkrediterede eksaminer, som
gør det muligt for dem at søge videre
på universiteter både i Danmark og i
udlandet.
Vigtige juridiske ændringer
Den væsentligste forandring er, at MF’s
lærere og fakultetsleder fremover skal
have ansættelse på både MF og på Fjell
haug med en kvote hvert sted. I praksis
opgiver vi vores egen selvstændige uddannelse. Fjellhaug etablerer en afdeling i Aarhus, som Menighedsfakultetet
lægger lokaler til og stiller ressourcer til
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rådighed for. Uddannelsen er altså en
integreret del af FIUC’s virksomhed. De
studerende bliver indskrevet på Fjellhaugs afdeling i Aarhus, hvorfra de får
deres eksamensbevis, og eksaminerne
styres fra Oslo. Formelt set bliver MF’s
selvbestemmelse underlagt regler og
praksis fra norsk lovgivning og administreres fra Fjellhaug ud fra gældende
praksis i Norge. Fjellhaugs afdeling i
Aarhus – bosiddende i MF’s lokaler –
har Fjellhaugs styre som øverste organ.
Men da disse formelle forhold er velbeskrevet på forhånd, og langt de fleste er
af en sådan karakter, at det er ukompliceret at følge dem, giver det ikke
anledning til nervøsitet i bestyrelsen.
Skæringsfeltet, mellem hvad Fjellhaug bestemmer, og hvad MF bestemmer, er nøje nedfældet i en kontrakt.
Det daglige arbejde på basis af denne
kontrakt er i høj grad baseret på et
gensidigt tillidsforhold. Skulle der opstå
store uenigheder, vil vi løse det gennem

dialog og forhandlinger. MF er repræsenteret i de ledende organer i Fjellhaug
og kan gøre vore synspunkter gældende
i den norske bestyrelse og det akademiske råd. Hvis der opstår helt uløselige
problemer, har begge parter mulighed
for at opsige samarbejdet.
Gensidige fordele
På den måde er vi helt trygge ved den
nye kontrakt, som er til gensidig fordel
for MF og Fjellhaug. MF tilfører Fjellhaug noget mere volumen med flere
studerende og flere akademiske medarbejdere. Og MF får en afdeling fra Fjellhaug placeret i Aarhus på vilkår, der gør,
at det teologiske studium, vi indbyder
til, kan gennemføres på dansk og med
en eksamen, der hjælper MF med at leve
op til sit formål: at formidle teologer, der
kan ansættes som præster i bl.a. folkekirken, eller fungere som ledere i andet
kirkeligt arbejde på forskelligt niveau.
Det er der fortsat stort brug for!
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NY AFTALE MELLEM MF
OG FJELLHAUG STYRKER
TEOLOGI I NORDEN
Nils Andersen, landssekretær

Fjellhaugs rektor i Oslo, Frank-Ole Thoresen, glæder sig til det kommende
samarbejde med MF, der vil styrke det teologiske fagmiljø i Skandinavien.
Fjellhaug International University
College (FIUC) har gennem flere år haft
et godt samarbejde med Menighedsfakultetet i Aarhus, blandt andet gennem
lærerudveksling og et fælles nordisk
forskningsnetværk. Nu udvides dette
samarbejde ved, at FIUC opretter nyt
undervisningstilbud i Menighedsfakultetets lokaler i Aarhus.
Rektor Frank-Ole Thoresen udtaler:
Det nye samarbeidet innebærer at ansatte og studenter ved Menighedsfakultetet
blir en fullintegrert del av FIUC. På denne
måten styrker vi ytterligere Fjellhaugs
posisjon i Skandinavia, og etablerer en ny
sterk allianse mellom institusjoner og teologiske miljøer som står hverandre nært.
I 2012 oprettede Fjellhaug en afdeling
i København i samarbejde med Dansk
Bibel-Institut (DBI). Rektor Thoresen

forklarer, at det nye samarbejde vil følge
den samme model, som allerede er
etableret i København:
DBI og Menighedsfakultetet har historisk
stått hverandre nært, og institusjonene har
nok ofte rekruttert studenter og støttespillere fra samme eller tilstøtende miljøer. Vi
synes det er svært gledelig at vi nå kan bidra
til å knytte disse teologiske miljøene nærmere sammen, både i Danmark og på tvers av
landegrensene i Skandinavia forøvrig.
Hvorfor er dette samarbejde vigtigt for
Fjellhaug?

innebære at FIUC kommer til å representere
et av de største fagmiljøene i Skandinavia
innen våre fagområder, og det nye samarbeidet vil på den måten styrke hele institusjonen.
Fjellhaug International University College blev oprindeligt etableret på Framnes
i Hardanger i Norge i 1898, som en missionæruddannelse for missionsselskabet Norsk
Luthersk Misjonssamband.
Fjellhaug er en høgskole som har utdannet studenter til tjeneste i den globale
kirken i 120 år. Derfor er det slett ikke unaturlig for oss å finne gode samarbeidspartnere utenfor våre nasjonale grenser, udtaler
Thoresen til slut.

Menighedsfakultetet har gjennom lang tid
bygget opp en godt kvalifisert faglig stab
som nå blir en del av vårt fagmiljø. Med
våre tre campuser vil FIUC fra sommeren
2019 ha mellom 35 og 40 ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger. Dette vil

Der optages nye studerende på den nye uddannelse til sommer. Hvis du
overvejer at blive optaget, kan du kontakte studiekoordinator Brian Kærslund
Hansen på 7356 1248 eller bkh@teologi.dk
Læs mere om Fjellhaug International University College her: fih.fjellhaug.no/
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Besøg
Bibelens
land
Israel – fra fortid til nutid
13.6. - 21.6.
Israel – for hele familien
9.7. - 16.7.
Israel – enestående rundrejse
31.8. - 10.9.
Israel – Bibelen Live
8.9. - 16.9.
Israel – med Samaria
15.9. - 24.9.
Israel og ørkeneventyr i Jordan 24.10. - 3.11.
Israel – Jerusalem
27.10. - 3.11.
Israel – rundrejse
17.11. - 24.11.

GØR OVERNATNINGEN TIL
EN DEL AF REJSEN

Bestil nyt katalog på 7592 2022.
Find alle vores rejser til Israel på:
felixrejser.dk/israel
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ØKONOMI

GIVERNES TROFASTHED
RETTEDE OP PÅ
MF’S ØKONOMI
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

Stor tak til alle som læste og handlede
på opfordringen i sidste nummer af
MF-bladet. Det efterslæb i gaveindtægterne, vi skrev om i december, er nu
indhentet. Ved udgangen af januar var
gaveindtægterne i de syv første måneder af regnskabsåret godt 1% større end
året før og svarer dermed til budgettet.
De store udfordringer omkring MF’s
uddannelse er løst og økonomien er
stabil, og det er vi meget taknemlige
for. Vi retter takken til Gud og de mange
trofaste venner, som bærer MF gennem
forbøn og gaver.
Efter sommerferien tager vi imod et
nyt hold studerende. Lærerne skal tilpasse deres undervisning til den nye studie-

ordning ved FIUC-Aarhus, og samtidig
har vi studerende, som skal færdiggøre
deres uddannelse under UNISA-aftalen. I
overgangsperioden med studerende under to forskellige ordninger, vil der være
både ekstra arbejde og ekstra udgifter.
Disse ekstra udgifter vil i næste regnskabsår udgøre omkring 300.000 kr.
Vi håber meget, at gaveindtægterne
vil fortsætte stabilt henover foråret.
Hvis du ikke allerede har oprettet en
fastgiveraftale eller et gavebrev til MF,
vil vi gerne opfordre dig til at gøre det.
Det gør det lettere for dig og giver MF
en større forvisning om kommende gaver. Læs mere på hjemmesiden teologi.
dk/stot.

SÅDAN KAN DU STØTTE
Benyt en af nedenstående muligheder
eller se flere på www.teologi.dk/stot
Dankort: www.teologi.dk/dankort
MobilePay: Til nr. 21204.
Skriv »Gave« og din adresse i beskedfeltet
Netbank: Overførsel til
reg.nr. 3409 kontonr. 8177600

På forhånd tak for enhver støtte!
Kontakt mig hvis du har spørgsmål eller
har brug for flere oplysninger: wph@
teologi.dk eller tlf.7356 1242.

DERFOR STØTTER JEG MF
Jeg startede med at støtte MF for nogle år siden, da jeg syntes, det
giver god mening at støtte uddannelsen af nogle nye, gode, bibeltro
præster til hele landet. Jeg giver ikke det store beløb, men jeg tror, at selv et
beskedent beløb også kan hjælpe til den gode sags tjeneste. Så jeg ser det som
en lille måde, hvorpå jeg kan være med til at få fyldt himmelen helt op.
TAK FOR JERES GODE ARBEJDE!
Rasmus Tudborg Eriksen
Restaurantchef
McDonald’s Hillerød
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KOMMENDE ARRANGEMENTER PÅ MF
KOM TIL MEDLEMSMØDE PÅ MF LØRDAG DEN 27. APRIL
PROGRAM

10.00
10.30
11.30
12.15
12.45
13.00

Rundstykker og kaffe
Fakultetslederens arbejdsberetning med efterfølgende drøftelse
›Dansk kirkelig her og nu‹, foredrag ved professor Kurt E. Larsen
Frokost
Tilbud om rundvisning
Tak for i dag!

Menighedsfakultetets
akademiske
overbygningsprogram
i kirke og teologi
Efteruddannelse på masterniveau

Efterår 2019

BLIV KLOGERE PÅ SJÆLESORG
– MELD DIG TIL EFTERÅRSMODULET
PÅ MF’S EFTERUDDANNELSE
• Indføring i faget sjælesorg med sigte på dens praksis i
menighed eller kristen organisation.
• Undervisningen vil veksle mellem teologisk indføring,
refleksion og drøftelse af sjælesorgspraksis i mødet
med væsentlige temaer fra sjælesorgens rum: gudsbillede – identitet – skyld – skam – lidelse – konflikt.
• Undervisere: Dan Månsson, Leif Andersen
• Flere oplysninger på www.teologi.dk

Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
Telefon 86 16 63 00
mf@teologi.dk
www.teologi.dk

