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ENDNU EN
PH.D.-GRAD I HUS
Nils Andersen, landssekretær og ansvarshavende redaktør

I dette nummer af MF-bladet kan du få
et indblik i Peter Søes’ ph.d.-afhandling,
som han forsvarede den 9. april på Det
Teologiske Fakultet på Københavns
Universitet. Du kan også læse, hvem
der er blevet kåret til Årets Teolog 2019,

og at der er optag af nye studerende til
sommer under Fjellhaug International
University College med ansøgningsfrist
1. juli. Michael Mørch Thunbo røber på
side 10-11, hvad man kan lære i løbet af
de første fire års teologistudier. Og så er

der lederen, en række af korte nyheder
samt en redegørelse for MF’s økonomiske slutspurt side 15.
God læselyst!
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LEDER

VIGTIG SAMTALE
OM ÅNDSFRIHED
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

I Danmark har vi en lang tradition for at drive friskoler, efterskoler, højskoler og gymnasier med forskellige religiøse, politiske, kreative eller
pædagogiske særpræg. Det har også været muligt at drive Menighedsfakultetet, selvom universitetslovgivningen ikke giver mulighed for
dansk akkreditering af en privat uddannelse på universitetsniveau.
Desværre er der tegn på, at det i fremtiden kan blive vanskeligere at drive
uddannelsesinstitutioner, der hviler på
et religiøst grundlag. Åndsfriheden er
under pres, og friheden til at drive kristne skoler risikerer at blive indskrænket.
Mistænkeliggørelsen af de kristne
skoler skyldes ikke mindst en voksende
frygt for radikalisering.
I denne situation har Menighedsfakultetet og Foreningen af Kristne Friskoler derfor taget initiativ til at samle
repræsentanter fra kristne uddannelsesinstitutioner med rod i vækkelsesbevægelserne til en fælles rådslagning
om, hvordan vi samarbejder bedst med
myndighederne i dagens politiske klima. Formålet er at klæde hinanden på
til at gå fremtidens udfordringer i møde
på en konstruktiv måde. Vi skal med
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andre ord hjælpe hinanden til at handle
klogt og strategisk.
I praksis er der naturligvis stor
forskel på at drive en kristen fri- eller
efterskole, der modtager statsstøtte
og er reguleret af en præcis lovgivning
– og på at drive et privat fakultet på
universitetsniveau, som ikke er underlagt en dansk lovgivning. Alligevel har
vi meget tilfælles med de andre skoler,
som vi skal mødes med. Vi har en fælles
ambition om at tilføre samfundet stærke faglige kundskaber og demokratisk
dannelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i et kristent værdigrundlag og
med en åben tilgang
til mennesker fra
alle slags miljøer.
Historien
har allerede

vist, at de kristne skoler danner mennesker til at tage aktiv del i det danske
samfund. Derfor ser vi fra MF frem til
den forestående samtale om, hvordan
vi fortsat kan udgøre en ressource i
samfundet med udgangspunkt i den
egenart, der er vores.
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Adjunkt Peter Søes forsvarede 9. april sin
ph.d.-afhandling på Københavns Universitet

HVAD ER DA
ET MENNESKE?
Peter Søes, adjunkt og ph.d.

Den 9. april forsvarede Peter Søes på Københavns Universitet sin
ph.d.-afhandling. Den fokuserer på Bibelens tanke om, at vi mennesker
er skabt i Guds billede, og Peter Søes har nærstuderet, hvordan tre fremtrædende teologer, Tertullian, Barth og Pannenberg, forstår denne gudbilledlighed. I denne artikel lukker Peter os ind i sine opdagelser.
Spørgsmålet i overskriften er gammelt.
Vi finder det i Salme 8, hvor David forundres over, at Gud har gjort mennesket
›kun lidt ringere end Gud‹ og givet det
en enestående stilling i skaberværket.
Hans stikord er ›herlighed‹ og ›ære‹.
Sammenlignet med stjernehimlens
ufattelige dimensioner er vi små, men
vi er centrum for Guds opmærksomhed
og for hans plan med sin verden.
Det er det samme, som på Bibelens første side kaldes ›skabelse i Guds
billede‹. Jeg har altid været fascineret
af udtrykket; det angiver jo, at ethvert
menneske står i et forhold til sin Skaber,
og at menneskelivet af den grund er
ukrænkeligt. Forbryder jeg mig mod
min næste, krænker jeg dermed Gud.
Men det angiver endnu mere: Paulus
udlægger det sådan, at det er Jesus,
der i egentlig forstand er Guds billede
(2 Kor 4,4. Kol 1,15). Det må betyde, at
Jesus er både kilden til og modellen for
vores skabte menneskelighed. Men
hvordan? – det er et vigtigt spørgsmål
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i Bibelen, og det er også noget, jeg tit
bliver spurgt om, både af kristne og
ikke-kristne.
Gudbilledlighed og synd
Gennem hele kirkehistorien har teologer nærmet sig dét spørgsmål ved at
undersøge forholdet mellem gudbilledlighed og synd. I den vestlige del af
kirken har tendensen været at forstå
det som alternativer, sådan at gudbilledligheden er ødelagt af synden og
først genoprettes fuldt ud i frelsen ved
Kristi genkomst. Men at der trods alt
er en rest tilbage af den. Det er lidt forskelligt, hvad teologer har forstået ved
denne rest, men ofte har det været fornuften eller viljen, og ofte er det blevet
udlagt sådan, at der trods alt er noget i
os – selv som syndere – som frelsen kan
bygge videre på. I traditionen fra middelalderteologen Thomas Aquinas blev
det til at ›nåden‹ fuldender ›naturen‹.
Netop dette gjorde reformationen
eftertrykkeligt op med. Med stor styrke

fremhævede Luther & co., at frelsen
netop ikke bygger videre på noget hos
os, for den er helt igennem Guds gave.
Den pointe er hjerteblod i luthersk
kristendom, og den er dyrebar for mig.
For Luther betød dette imidlertid, at
gudbilledligheden måtte forstås som
den ›oprindelige retfærdighed‹, der
kendetegnede menneskelivet før syndefaldet, og som vi helt og aldeles har mistet: ›Når vi taler om gudbilledligheden,
taler vi om noget ukendt,‹ siger han.
Men sådan taler Bibelen, så vidt jeg kan
se, ikke om det – hverken de få steder,
hvor udtrykket ›skabt i Guds billede‹
bruges, eller de mange steder, hvor det
samme siges med andre ord. Synden
ophæver ikke gudbilledligheden, og
det er heller ikke fifty-fifty, tværtimod:
mennesket er på én gang 100% skabt i
Guds billede og 100% synder.
Tertullian
Tertullian af Karthago er efter min
mening den af kirkefædrene, som har
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Prodekan Carsten Selch Jensen gratulerer Peter Søes

givet det mest originale og spændende bud på en forståelse af mennesket
som 100% skabt i Guds billede og 100%
synder.
Han skrev omkring år 200 en række
bøger, som har haft stor betydning for
kirkens forståelse af treenighedslæren
og læren om Kristus. Derimod har hans
menneskesyn ikke fået meget opmærksomhed, og det er ærgerligt, for han

Ifølge Tertullian
skaber Gud mennesker, for at de skal
kende ham. Det ligger
simpelthen i Guds væsen
at gøre sig selv kendt.
Og han lykkes med det!
Alle mennesker kender
faktisk Gud, også når de
undertrykker sandheden
om Gud med synd og
afgudsdyrkelse.
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formår at fastholde både en stærk og
erfaringsnær skabelsesteologi om mennesket og en bibelsk-realistisk forståelse
af syndens omfang og alvor. Derfor har
jeg i min ph.d.-afhandling undersøgt
Tertullians forståelse af mennesket og
derefter brugt ham som indfaldsvinkel
til to toneangivende teologiske menneskesyn i moderne tysksproget protestantisme, nemlig dem som Karl Barth
og Wolfhart Pannenberg har fremsat.
Mennesket kender Gud
Ifølge Tertullian skaber Gud mennesker,
for at de skal kende ham. Det ligger
simpelthen i Guds væsen at gøre sig
selv kendt. Og han lykkes med det! Alle
mennesker kender faktisk Gud, også
når de undertrykker sandheden om
Gud med synd og afgudsdyrkelse. Tertullian henviser her til Rom 1,18ff. Men
modsat megen senere teologi, der har
forstået denne universelle gudserkendelse som noget, mennesket selv har
mulighed for at ræsonnere sig frem til
med sin fornuft, fremhæver Tertullian,
at den bygger på, at Gud til stadighed

kommunikerer. I bogen Om sjælen har
han en række fascinerende analyser af
fænomener som sansning, følelse og
bevægelse, der skal vise, at Gud kan
kommunikere gennem den slags. Og
hans teologiske pointe er, at denne
guddommelige kommunikation er en
del af selve skabelsen. Det er så at sige
en del af den måde, hvorpå Gud skaber
mennesket i sit billede.
Men hvad så med synden? Den er
ifølge Tertullian en lige så universel virkelighed, for den er menneskets oprør
mod den Gud, som det kender. Derfor
er der en livslang kamp i alle mennesker
mellem gudbilledlighed og synd eller
mellem forholdet til Gud og forholdet til
Djævelen.
MF-BLADET ■ JUNI 2019

Peter Søes' vejleder lektor Johanne Stubbe T. Kristensen holder anerkendende tale ved receptionen

Tertullian og moderne teologi
Noget af det, der gør Tertullian frugtbar
som indfaldsvinkel til det 20. århundredes teologi, er, at gudbilledlighed for
ham dybest set handler om at kende
Gud. Det gør det også både for Barth
og Pannenberg, langt mere end det har
gjort i det meste af de mange mellemliggende århundreder.
Hos Barth er gudbilledligheden det
forhold til Gud, som ligger i troen. Det
kristne menneskesyn bliver så en slags

›troens selvforståelse‹, som ud fra Jesus
tolker træk ved mennesket, især at
mennesket er et relationsvæsen. Det,
som der ikke bliver plads til i Barths
moderne teologi, er Tertullians og Paulus’ fremhævelse af, at Gud giver sig til
kende allerede i skabelsen.
Det er noget af det, der får Pannenberg til at opstille et alternativ til Barth.
Han argumenterer for, at selve begrebet om Gud ligger implicit i menneskets
selvbevidsthed, og at dét er forudsæt-

Titlen på Peter Søes’ ph.d.-afhandling er: ›Image of God,
Knowledge of God. The Theological Anthropologies of Karl
Barth and Wolfhart Pannenberg in Light of Tertullian‹
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ningen for, at Guds åbenbaring overhovedet kan give mening. Men med
den model er det svært at undgå, at det
filosofiske menneskesyn kommer til at
definere, hvad vi kan tro om Gud. Og
jeg mener faktisk, det er, hvad der sker i
Pannenbergs forståelse af Jesus.
Her tror jeg, Tertullian kan inspirere
os, også i dag: Det, Gud har at sige til
ethvert menneske, er virkelig et budskab ›udefra‹ – en åbenbaring. Men hvis
Tertullian og Paulus har ret i, at Jesus er
det billede, som alle mennesker er skabt
i, så er det paradoksalt nok samtidig
et budskab fra en Gud, som vi allerede
kender som Skaberen. Eller som Paulus
udtrykker det: fra ›ham som ikke er langt
borte fra en eneste af os,‹ (ApG 17,27).
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KORT NYT

MF-PIONEREN HANS
OLAV OKKELS ER DØD
Pastor emeritus Hans Olav E.
Okkels, Løgumkloster, døde den 10.
marts 83 år gammel.
Okkels var helt fra starten med i
opbygningen af Menighedsfakultetet og blev allerede i 1971 valgt
ind i MF’s bestyrelse og blev senere
formand.
Okkels var en dygtig og respekteret teolog og blev i begyndelsen
af 70’erne i flere omgange tilbudt
en fuldtidsstilling på MF. Han
nøjedes dog med at blive ansat
som timelærer og lagde røst til den
første undervisning, som fandt sted
i MF-regi i missionshuset Bethania i
i Aarhus i efteråret 1972.
MF er taknemmelig for al den tid
og arbejdskraft, som Okkels har
lagt i MF. Æret være hans minde!
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MF-TEOLOGER
MEDSKRIBENTER PÅ NY
BOG OM KRISTENDOM
OG ØKONOMI
MF-teologen Andreas Østerlund
Nielsen er medredaktør og en af
de bærende kræfter bag udgivelsen af den nye bog Økonomi og
kristendom - hvad Guds er. Bogen vil
bevidstgøre om sammenhængen
mellem økonomi og kristendom
samt skabe debat om økonomiens betydning for vores verden og
vores liv.
Andreas Østerlund Nielsen, professor emeritus Asger Chr. Højlund,
to tidligere MF-bachelorer samt tre
andre teologer med baggrund i Menighedsfakultetet har bidraget med
mere eller mindre stof til bogens
mange kapitler.
Bogen er udgivet af Dansk Missionsråd, Danske Kirkers Råd samt
Dansk Diakoniråd og er udkommet
på forlaget ›Eksistensen‹. Bogen er
på 261 sider og koster 249 kr.

CARSTEN VANG
BIDRAGSYDER I NY BOG
OM MOSEBØGERNE
Lektor i Gammel Testamente
Carsten Vang har skrevet et kapitel
i en ny bog, som argumenterer for
behovet for et paradigmeskifte i
udforskningen af Mosebøgerne.
Carsten Vang har skrevet om den
såkaldte ›Kongelov‹ i 5 Mosebog.
Her går han imod den vanlige bibelkritiske tolkning, at Kongeloven
skulle være skrevet som en reaktion
på profeternes kritik af kongerne
for deres magtmisbrug eller være
udformet som en reaktion på kong
Salomos umådeholdne forbrug
af heste, kvinder og omfattende
rigdom. Carsten argumenterer for,
at 5 Mos 17,14-20 snarere taler ind i
en tid, før Israel fik en konge.
Den nye bog hedder: Paradigm
Change in Pentateuchal Research, og
Carstens bidrag hedder: The Non-
Prophetic Background for the King Law
in Deut 17:14–20.
Bogen har sin baggrund i en konference i Basel i Schweiz i 2017.
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NYE ORDINATIONER
To konsulenter i Indre Mission,
MF-teologerne Andreas Engedal
Bøge og Daniel Præstholm, blev
ordineret i Haderslev Domkirke den
26.2. De er begge ansat som ulønnede hjælpepræster, Andreas i Gårslev
Kirke, og Daniel i Øster Snede Kirke.
MF-teologen Hans-Christian
Pettersson blev ordineret i Aarhus
Domkirke den 14.3. og er ansat som
præst i Aarhus Valgmenighed.

TORVETS HØJSKOLE 23.-26. SEPTEMBER 2019
Israelsmissonen, Promissio og Menighedsfakultetet indbyder til TORVETs Højskole på Virksund Kursuscenter, der ligger naturskønt ud til Hjarbæk Fjord. De
tre organisationer leverer undervisningen hver sin kursusdag, og værtsparret
Hanne og Johannes Esmarch bidrager med blandt andet ›halvbibeltimer‹ og
andagter, samt gør deres yderste for at give alle deltagere en uforglemmelig
oplevelse. TORVETs Højskole afholdes den 23.-26. september, og vi anbefaler at
melde sig til i god tid for at sikre sig en plads.

MF-STUDERENDE ER MEDFORFATTER PÅ NYT
SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE MED KRISTENT
VÆRDIGRUNDLAG

KURT CHRISTENSEN
BIDRAGSYDER I NY BOG
OM TRO OG VIDENSKAB

Jacob Munk Jensen er sideløbende med sit bachelorstudium i teologi på MF
dybt engageret i spørgsmål om seksualitet og kønsopfattelser. Han har holdt
foredrag på MF, som tiltrak over 100 mennesker, han er på vej med en ny
bog, og han er medforfatter på et nyt undervisningsmateriale i seksualundervisning med titlen: ›Jeg er køn‹. Materialet er udviklet i et samarbejde med
en række kirkelige organisationer, herunder Indre Mission og Foreningen af
Kristne Friskoler og kan bruges i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for indskolingen og mellemtrinnet. Materialet ligger frit tilgængeligt på www.jegerkøn.dk.

Professor Kurt Christensen er både
leder af Center for Kristen Apologetik og med i tænketanken: Center
for Kristen Tænkning, som nu har
udgivet bogen tro og videnskab.
Sammen med redaktøren Peter
Øhrstrøm har Kurt Christensen
skrevet det vigtige første kapitel:
Tro og videnskab: principielt set.
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HAN SKAL BLIVE STØRRE
HVAD FIRE ÅR PÅ MF
HAR LÆRT MIG
Af stud.theol. Michael Mørch Thunbo

At studere teologi gør noget ved dig. Det er et fag, man lærer og en særlig proces, man træder ind i. Det handler om at blive lille. Sådan reflekterer stud.theol. Michael Thunbo over 4 års studier på MF.
Til sommer har vi optag af nye studerende – måske du selv, eller en du
kender, kunne blive inspireret til en
spændende bacheloruddannelse på
FIUC-Aarhus.
En overraskende erfaring: at blive lille
»Teologi handler om at blive lille nok til
at blive betroet noget stort«. Det var
nogle af de første ord, jeg hørte til en
forelæsning på MF. Og de ord har fulgt
mig lige siden. Da jeg satte første bog
på plads på min nye læseplads i 2015 og
netop var begyndt på at studere teologi, havde jeg ellers helt andre planer.
Bevidst eller ubevidst tænkte jeg, at der
nu var 4 ½ års dygtiggørelse foran mig,
og en dag ville jeg få et job, hvor jeg ville
kunne gøre en forskel i verden. Foran
mig stod en uddannelse, som skulle
hjælpe mig til at knække den gåde, der
hedder Gud, og som fremtidig gud-ekspert skulle jeg så hjælpe andre til det
samme. Sådan gik det ikke. Jeg syntes
ellers, jeg gjorde, hvad jeg kunne. En
pensumbog blev til to, som blev til tre,
og her sidder jeg så i dag foran en fyldt
bogreol. Jeg har læst og terpet, hakket
mig igennem de græske verber, vredet
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min hjerne til nye former i både dogmatikken og filosofien og dykket ned i Guds
ords dybder. Jeg har gået på opdagelse
i kirkens historie og set solen stå op,
mens jeg har svedt over eksamensopgaver. Og hvad så? Er jeg blevet en gud-ekspert? Har jeg løst gåden om Gud?
Jeg er blevet klogere. Helt afgjort.
Jeg har fået mig et fag. Sågar et håndværk. Jeg har udviklet en teologisk
næse, en fornemmelse, et overblik. Når
jeg forbereder forkyndelse eller undervisning til ungdomsforeninger eller
missionshuse, så glæder jeg mig over
hver eneste teologiske pointe, som har
klæbet sig fast til min hjerne eller noteret sig på min PC. Teologi er et fag. I den
forstand er det noget, man kan lære.
Jeg er blevet dygtiggjort til at bære en
særlig historie videre, og den opgave er
jeg både stolt og skræmt af. Men det
er alligevel ikke dækkende for, hvad jeg
har oplevet. Teologi har for mig ikke
været noget jeg har lært, men noget
som er sket med mig.
Han skal blive større
At læse teologi handler om at give slip
på noget og blive formet på en ny måde.

Nogle gange har Han gjort det blidt. Andre gange hårdt. Jeg har måttet give slip
på bestemte forestillinger om Jesus, om
verden og om mig selv. Få nye historier
fortalt. Jeg har måttet opgive den sikkerhed, som uvidenhed giver og måtte
acceptere at stirre tvivlen direkte i ansigtet. Da jeg satte foden på MF’s matrikel,
satte jeg mig på en glidebane (som jeg
stadig er på), som kun har ledt mig én
vej: Dybere, dybere og dybere ind.
Jeg er blevet ledt efter Døberens ord
i Joh 3,30: »Han skal blive større, jeg skal
blive mindre«. Det er ikke nogen særlig
original oplevelse. Faktisk tror jeg, at
de fleste af mine medstuderende har
haft det på samme måde. Og hvem
ved, måske har mine undervisere det
stadig sådan efter årtiers arbejde med
teologien? Det ligger vel i sagens natur:
At vi beskæftiger os med den uendelige, den almægtige og alvidende. Det
giver perspektiv og gør mig lille. Ikke på
en nedværdigende, underminerende
måde. At læse teologi er ikke at blive
tvunget i knæ eller blive knust under en
gud med storhedsvanvid. Men det er
at blive lille på den gode måde: Som et
barn i Guds rige.
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Udsnit fra Isenheim-alteret malet
af Matthias Grünewald. Til højre ses
Johannes Døberen og ordene »Han skal
blive større, jeg skal blive mindre«.
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FRA BEST YRELSENS BORD

MF KÅRER FRIMENIGHEDSPRÆST
TIL ÅRETS TEOLOG 2019
Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand

På overraskelstogt til Skjern
Søndag den 7. april drog fakultetsleder
Thomas Bjerg Mikkelsen og jeg mod
Skjern, hvor vi ved en festlig søndagsgudstjeneste i Skjern Bykirke på Mariæ
Bebudelsesdag var sammen med
menigheden. I forlængelse af gudstjenesten fik vi ordet uden, at stedets
præst Jens Lomborg var orienteret. Det
lykkedes os således at overraske både
ham og menigheden ved at udnævne
ham til Årets Teolog 2019.
Tydelig røst om køn og seksualitet
Jens Lomborg har i sin egenskab af
formand for Evangelisk Luthersk
Netværk en lidt større ›talerstol‹ end de
fleste. Han har taget opgaven på sig at
være forsvarer for bibeltro teologi i det
offentlige rum og været en tydelig røst

i spørgsmålet om
Jens Lomborg evner at gå ind i
køn og seksualidialogen uden at gå på komprotet. Vi anerkender
mis og uden at skabe unødig forargelse.
med udnævnelsen, at Jens LomDet værdsætter vi.
borg er gået ind i
den debat med en
passende blanding af skarphed og yddiken havde valgt at sætte fokus på
myghed. Nuanceret, men tydeligt, har
abortspørgsmålet, gjorde egentlig bare
han forsvaret, hvad der er bibelsk sanddet hele ekstra nærværende.
hed på området. Bibelske sandheder
om køn og seksualmoral er under hårdt Tillykke til Jens Lomborg
pres i øjeblikket, og det er ingen kunst
og kirke-Danmark
at få taletid og skabe forargelse. Men
Fra bestyrelsen på MF ønsker vi Jens
det flytter ikke ret meget. Jens Lomborg Lomborg stort tillykke! Og fra bestyevner at gå ind i dialogen uden at gå på
relsen på MF til det kirkelige Danmark:
kompromis og uden at skabe unødig
Tillykke med at have teologer, der evner
forargelse. Det værdsætter vi.
at stå fast uden at blive skingre i retorikAt prisen så blev udloddet på den
ken! Det, tror vi, er vejen frem, og vi
søndag, hvor Jens Lomborg i sin prætror, at det flytter noget.

Menighedsfakultetets bestyrelse
udnævner årligt en person til Årets
Teolog. Vedkommende skal efter
bestyrelsens vurdering have bidraget til at fremme bibeltro teologi på
en ekstraordinær måde. Bestyrelsen vil med kåringen til Årets Teolog
opmuntre denne til med frimodighed at fortsætte sit arbejde og
samtidig synliggøre for kirkelivet i
Danmark, at der er enkeltpersoner,
der er med til at gøre en forskel.
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NU OPTAGES STUDERENDE PÅ
FIUC’S TEOLOGIUDDANNELSE
I AARHUS
Nils Andersen, landssekretær

Fjellhaug International University College (FIUC) i Oslo opretter til sommer en ny underafdeling: FIUC-Aarhus. Her bliver MF’s lærere ansat til at
undervise på en treårig norsk bacheloruddannelse i MF’s lokaler i Aarhus.
Den norske uddannelse erstatter for
kommende studerende MF’s hidtidige
4½ årige bachelor of honours ved University of South Africa. For de studerende, som ønsker at studere videre på teologi ved et dansk universitet, tilbyder
FIUC-Aarhus et tillægsår, så de studerende samlet set får en 4-årig teologisk
uddannelse, der i omfang svarer til en
dansk bacheloruddannelse i teologi.
Fordelene ved det nye uddannelsestilbud i forhold til den gamle bachelor
of honours uddannelse ved University
of South Africa er først og fremmest
følgende:

1

Uddannelsen er kortet ned fra 4
1/2 år til 3 (+1) år

2

Uddannelsen foregår på dansk

Uddannelsen er fuldt akkredite3 ret i europæisk sammenhæng,
således at optjente ECTS-point kan
tages med ved evt. studieskift
Hertil kommer, at det bliver nemmere at lave et tættere samarbejde med
MF-BLADET ■ JUNI 2019

FIUC’s afdeling i København i Dansk
Bibel-Instituts lokaler, fx omkring
lærerudveksling, idet det er den samme
uddannelse, som FIUC tilbyder i København og Aarhus.
Ansøgningsfrist til FIUC-Aarhus’ nye
bacheloruddannelse i teologi og mission er 1. juli for ansøgere med generel
studiekompetence.
Markant efterspørgsel
på MF-teologer
Interessen for FIUC’s teologiuddannelse i Aarhus er heldigvis betydelig, og
vi håber, at rigtig mange vil søge ind
på denne uddannelse, der sigter på at
udruste flere til at virke for Guds riges
udbredelse i både Danmark og interna-

tionalt. MF får løbende rigtigt mange
henvendelser fra menigheder, der søger
ny præst, og som ønsker sig ansøgere
med den teologiske og åndelige ballast,
som de kan få på MF. Selv om vi jo ikke
er herre over, hvem der ansættes som
præster, gør vi alt, hvad vi kan for at
imødekomme ønsket om flere præster
med MF-profil, og det er en meget stor
glæde at konstatere, at vi de sidste tre
år har oplevet en markant stigning i
antallet af ansættelser af præster med
MF-baggrund.
På MF’s hjemmeside ›teologi.dk‹ er
der mange flere oplysninger om FIUC’s
nye teologiuddannelse på MF samt en
oversigt over de mange nye præster
med MF-baggrund.
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Har Martin Luther relevans for
nutidens teologiske tænkning?
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Martin Luther
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232 sider
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Bibelen Live

En stor gruppe teologer henter
stadig afgørende inspiration
fra Luthers omfangsrige
forfatterskab. Samtidig er det
ikke uproblematisk at ville
anvende en tænker fra renæssancen på nutidige teologiske
problemstillinger.
Denne bog er en opsamling
på en række forskeres arbejde
med Luther og hans arv.
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Forlaget Kolon udgiver bøger med relevans for det
teologiske fagmiljø og for kirke, skole og samfund.

Unikke oplevelser venter forude, når Klaus
Højgaard Laursen reciterer og dramatiserer
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imens du nyder de dejlige omgivelser.

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@kolon.dk

LÆGERNE VESTRE STRANDALLÉ 56

ALLAN AXELSEN &
MAJBRIT BRUUN ANDERSEN
Vestre Strandallé 56 · 8240 Risskov · ☎ 86 17 76 74

Vi stikker lidt dybere

8. - 16. september
Læs mere om rejsen på
felixrejser.dk/live
eller ring på 7592 2022

Dorthea
Nedergaard
Begravelsesforretning
for Silkeborg og omegn
Vestergade
37, 8600
8600 Silkeborg
Silkeborg
Chr.
8.s Vej 41,

14

a
b i r at
lm io
æ na
rk f
e r al

86 81 64 11

www.dnbegravelse.dk

& supervision
af ledere
mail@lonedalsgaard.dk
www.lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

ep

R

Voerbjergvej 35D · 9400 Nørresundby
v/Morten Warncke Olesen
Telefon 98 17 04 00

le

LINDHOLM AUTO

Psykoterapi

MF-BLADET ■ JUNI 2019

ØKONOMI

HJÆLP OS HELT
I MÅL INDEN 30. JUNI
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

MF’s regnskabsår slutter den 30. juni,
og gaveindtægterne i juni, som normalt
kun overgås af indtægterne i december,
har afgørende betydning for regnskabsresultatet. Sådan er det også i år,
hvor vi er i god form til slutspurten. MF
behøver 900.000 kr. i gaver i juni for
at nå budgetmålet, som indbefatter en
gavestigning på 1 % i forhold til sidste år.
900.000 kr. er et stort beløb, men dog
150.000 kr. mindre end det, vi modtog
sidste år, og vi beder om jeres hjælp til
også at nå dette sidste stykke vej.
Taknemmelighed på MF
Der har i dette forår på MF været en særlig stemning af taknemlighed og glæde
over både uddannelsesaftalen med
Fjellhaug International University College (FIUC) i Oslo og økonomien. Dette
vil vi gerne dele med jer, som har båret
med gennem forbøn og gavebidrag.
Jeres trofaste gavebidrag er meget
værdifulde for MF – og det uanset om
beløbene er store eller små. En gang
imellem kan en MF-ven føle tilskyndelse
til at give noget ekstra. Det oplevede
vi for nogle uger siden, hvor vi modtog
en indbetaling på hele 200.000 kr. Der
måtte en opringning til for at takke for
den store gave og samtidig få bekræftet
antallet af nuller. Men den var god nok!
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Budget stiger mindst 1 %
I budgettet for næste regnskabsår er
der med en gavestigning på 1% udsigt til
et lille underskud. Det kan blive større,
hvis vi får mange nye studerende til
sommer. På nuværende tidspunkt har
interessen for at begynde på det nye
studie under FIUC været større end ved
tidligere optag på MF. Derfor er det
afgørende vigtigt, at vi kommer godt
i mål i dette regnskabsår, så vi er vel
rustet til at møde behovene i det kommende regnskabsår.
På forhånd tak for enhver støtte –
også ved slutspurten i år.

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

Kontakt mig hvis du har spørgsmål
eller har brug for flere oplysninger:
wph@teologi.dk eller tlf.7356 1242.

DERFOR STØTTER JEG MF
Jeg har støttet MF gennem en årrække, fordi
MF uddanner præster til at være hyrder,
der er tro mod Guds ord. Som menighedsrådsmedlem
ved jeg, hvor vigtigt det er at lægge øre til en bibeltro
forkyndelse, der fører til omvendelse og fornyelse, og
som opbygger menighedens tro. Jeg kan kun anbefale
at støtte MF på en kontinuerlig basis som fastgiver eller
med gavebrev, fordi det giver MF en stabil økonomi.
Tove Søgaard, leder af Kristelig Handicapforening
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KOMMENDE ARRANGEMENTER PÅ MF
OPTAG AF NYE STUDERENDE INDEN 1. JULI
Fjellhaug International University College’s nye afdeling (FIUC-Aarhus) optager
studerende på ny bacheloruddannelse i teologi og mission. Uddannelsen tages i
MF’s lokaler, hvor nuværende lærere på MF bliver ansat af Fjellhaug til at undervise. Ansøgningsfrist er 1. juli. Læs mere på www.teologi.dk

EFTERÅRSMODUL PÅ MF’S
EFTERUDDANNELSE OM SJÆLESORG
– TILMELD DIG INDEN 1. JULI
• 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
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