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FIUC-AARHUS
ER I GANG
Nils Andersen, landssekretær og ansvarshavende redaktør

Et nyt kapitel i MF’s historie blev skrevet, da første hold studerende i august
begyndte på den nye norske teologiuddannelse under FIUC-Aarhus. Læs
nyhedsartiklen på s.13. MF har også oprettet et helt nyt Akademi for Praktisk

Teologi. Bestyrelsesformanden forklarer, hvad det er på side 12. Og så har vi
fået en ny informationsmedarbejder:
Jón Lange Bech, se hans præsentation
af sig selv på side 10. I lederen side 3
gør fakultetslederen status på, hvor

langt vi er forhold til at nå målene i
vores fireårige strategiplan. Endelig
opfordrer vi flere til at blive medlem af
MF og dermed få indflydelse, se bagsiden. God læselyst!

KALENDER
19. sept.

Speakers Lounge på MF kl.12.05 ved Søren Abildgaard, formand for Foreningen af Menighedsrådsmedlemmer

23. sept.

Debatarrangement på MF kl.9.45-12.30 om ›Den politiske korrekthed‹

23.-26. sept. TORVETs Højskole på Virksund Kursuscenter
2. okt.

Kirkehøjskole i Aalborg kl.16-21

3. okt.

Semesterforelæsning på MF ved Espen Ottosen, Oslo: ›Engagér jer! – om kristnes forhold til medier‹ kl. 10.15-12

5. okt.

Seminar om ›Flygtningebørn og traumer‹ kl.9.45-15.30

23. okt.

Forelæsning ved John Dixon, Australien: ›Can we trust the gospels?‹ kl.10-12

6. nov.

Kirkehøjskole i Aalborg kl.16-21

15. nov.

Spotlights på MF kl.19-23 ›Et anderledes folk – om det kristne fællesskab‹
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LEDER

PÅ VEJ MOD AT OPFYLDE
MÅLENE I FIREÅRSPLAN
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

I 2016 fastlagde Menighedsfakultetets bestyrelse en række indsatsområder frem mod 2020. De blev kategoriseret under fire overskrifter:
1. Relevant uddannelse, 2. dynamisk fagmiljø, 3. ansvarlig forvaltning,
4. engageret bagland
Nu er der kun et år til, at vi skal gøre
endelig status. Hvad nåede vi? Hvor
mangler vi fortsat at sætte ind?
Inden vi går ind på opløbstrækningen, er det tid til at gøre mellemstatus.
Da planen består af 33 punkter, vil jeg
nøjes med at nævne de vigtigste resultater og mangler.
Først resultaterne:
Vi har indledt et strategisk sam1 arbejde med Fjellhaug International University College i Norge og kan
nu tilbyde en akkrediteret uddannelse,
som er underlagt en uafhængig kvalitetssikring.
To nye adjunkter er ansat, og et
2 nyt ph.d.-stipendiat i Gammel
Testamente kan forhåbentligt besættes
inden for kort tid. Næste generation af
forskere er altså ved at være rekrutteret.
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Udgifterne har været holdt på et
minimum, uden at det er gået ud
over nødvendige investeringer. Gaveindtægten er stabil (let vækst), og udgifterne til administration har over en
årrække været faldende. I det hele taget
har budgetterne været realistiske.
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Vi har omdannet MF til en
forening med et engagerende
medlemsdemokrati. På under et år fik
vi mere end 800 medlemmer. Der var
mange opstillede (kampvalg) til repræsentantskabet, og stemmeprocenten
var høj.
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Dernæst manglerne:
Vi ønsker flere studerende, men
1 vi oplever endnu ikke vækst i
antallet af ansøgere
Vi har ikke rekrutteret en kvindelig underviser, selvom det er et
klart mål

2

Vi er fortsat ikke dygtige nok til
at søge fondsmidler og skabe
ekstern finansiering

3

Vi mangler fortsat at fastlægge
en plan for, hvordan vi kan engagere flere enkeltpersoner og fællesskaber i MF’s sag. Ved at omdanne MF til en
forening har vi lagt et godt fundament
for det videre arbejdere, men potentialet er langt fra udnyttet.
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Vigtigst: Det afgørende er ikke, at vi
altid er i stand til at opfylde alle punkter
i en strategi, men at vi lader os lede ad
de veje, som Gud åbner for os.
Vi har al mulig grund til taknemmelighed, når vi ser tilbage på de sidste
tre år. Masser af MF-teologer kommer
i embede, og vi fortsætter ufortrødent
med at uddanne flere, herunder det nye
hold studerende på 19, som begyndte
14. august.
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Himlen
fortæller
om Guds
herlıghed

OM NATURLIG TEOLOGI

Kurt Christensen, professor og leder af Center for Kristen Apologetik

Da jeg for 50 år siden begyndte på det teologiske studium, var det i vide
kredse opfattelsen, at ingen ordentlig teolog beskæftiger sig med naturlig teologi. Denne afvisende holdning til naturlig teologi skyldtes ikke
mindst, at den indflydelsesrige schweiziske teolog Karl Barth – godt
hjulpet på vej af vor egen nationalhelt Søren Kierkegaard – havde erklæret naturlig teologi krig. Ifølge Barth skal man nemlig forholde sig til
naturlig teologi på samme måde, som når man møder en slange: ›you
hit it and kill it as soon as you see it.‹
Gør vi imidlertid tingene op her et halvt
århundrede senere, kan vi konstatere,
at ›slangen‹ ikke blot har overlevet, men
at naturlig teologi gennem de seneste
par årtier har været på fremmarch, ikke
mindst i den engelsktalende evangelikale verden. Og det er der efter min
mening særdeles gode grunde for.
Hvad er naturlig teologi?
Ved naturlig teologi forstår man en
teologisk og filosofisk beskæftigelse
med de fænomener i tilværelsen, som,
de fleste mennesker intuitivt fornemmer, peger i retning af, at universet er
skabt. Det er nemlig ikke bare kong
David, som er blevet slået af universets
storhed: ›Himlen fortæller om Guds
herlighed, hvælvingen beretter om
hans hænders værk‹ (Sl 19,2). Det må
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snarere siges at være en almenmenneskelig reaktion.
En beskæftigelse med de elementer
i tilværelsen, som umiddelbart peger
i retning af, at universet er skabt, har
yderligere den fordel, at her kan alle
være med. Naturlig teologi er netop
naturlig i den forstand, at den ikke
forudsætter troen på en overnaturlig
åbenbaring, men alene benytter sig
af de evner, som naturligt er til stede i
ethvert menneske: sanseiagttagelse,
fornuft, følelser, samvittighed osv.
Tankegangen er altså den, at blot ved at
være menneske har enhver en vis grad
af viden om Gud eller i det mindste en
mulighed for en sådan viden. Og i en
tid, hvor mange mennesker ser med
mistillid til Bibelen og andre lignende
åbenbaringer, synes naturlig teologi

derfor at være en helt indlysende teologisk og filosofisk beskæftigelse.
Hertil kommer, at selvom den
naturlige teologi som nævnt ikke i sit
konkrete arbejde tager udgangspunkt
i den bibelske åbenbaring, finder vi
ikke desto mindre i de bibelske skrifter
vidnesbyrd om, at den naturlige verden
rummer tegn på Guds herlighed, hvilket åbner op for naturlig teologi. I Det
Gamle Testamente møder vi det som
allerede nævnt i Salme 19. Og i Det Nye
Testamente udtaler Paulus, at ›Det,
man kan vide om Gud, ligger nemlig
åbent for dem; Gud har jo åbenbaret
det for dem. For hans usynlige væsen,
både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden
verdens skabelse og kendes på hans
gerninger.‹ (Rom 1,19-20). Der er altså
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ifølge de bibelske skrifter noget ved
Guds væsen, som kan erkendes før og
uafhængigt af den bibelske åbenbaring. Naturlig teologi må dermed bedømmes som et helt igennem legitimt
bibelsk anliggende.
Den naturlige teologis
begrænsninger
Vi må dog samtidig være opmærksomme på, at den naturlige teologis træer
ikke vokser ind i himlen. Den naturlige
teologi har nemlig sine klare begrænsninger. Jeg vil nævne tre:
Naturlig teologi kan for det
første ikke bevise, men maksimalt sandsynliggøre, at der findes en
skabermagt, som står bag universets og
menneskets oprindelse og opretholdelse. For, som K.E. Løgstrup har påpeget,
alt det, som vi tolker religiøst, kan også
tolkes irreligiøst (men dog ikke lige så
godt, mener Løgstrup).

1
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Den naturlige teologi kan ikke
påvise, at denne skabermagt er
identisk med den kristne Gud. Selvom
der kan føres gode argumenter i marken
for, at netop Gud, som vi kristne forstår
ham, er den mest oplagte kandidat til at
være universets og menneskets ophav.

2

Endelig beskæftiger den naturlige teologi sig i det store og hele
ikke med evangeliet om Jesus Kristus
eller med Helligånden. Naturlig teologi
befinder sig med andre ord primært på
skabelsens plan, på 1. trosartikels plan.
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Men selv med disse begrænsninger in
mente udgør naturlig teologi efter mit
skøn en meget væsentlig sag.
Den konkrete naturlige
teologis to ansatspunkter
Men, må man så spørge, hvad er det
for fænomener i tilværelsen, som peger i retning af, at den er skabt, og som

den naturlige teologi derfor beskæftiger sig med?
I bøger om naturlig teologi henvises
der til mange forskellige aspekter ved
virkeligheden, som med rimelighed kan
tolkes som vidnesbyrd om, at tilværelsen
er skabt. Man skelner i den forbindelse
ofte mellem de fænomener, som er knyttet til universet som helhed, og dem,
som specielt relaterer til mennesket.
Universets storhed og orden
Ser vi først på de aspekter ved universet
som helhed, som peger i retning af, at
det er skabt, har vi allerede noteret os,
at det i Bibelen tilsyneladende er storheden og ordenen i det skabte univers,
som der hovedsageligt fokuseres på.
Dette genfinder vi også i høj grad i den
teologiske og filosofiske beskæftigelse
med naturlig teologi.
Teologer og filosoffer argumenterer
eksempelvis nu om dage med, at ser
vi på universet som helhed, er det den
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Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent
for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For
hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans
guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. (Rom 1,19-20)
toneangivende naturvidenskabelige
opfattelse, at universet ikke er evigt,
men er blevet til på et bestemt tidspunkt. Og eftersom ingenting begynder
at eksistere helt af sig selv, må universet
fremkomst skyldes en udefrakommende årsag. Og den mest nærliggende
identifikation af denne årsag er, at det
er Gud, der er ophavsmanden til universet (det såkaldte kalam-argument).
Ligeledes vil man også hyppigt
fortolke universets fin-tuning, altså det
faktum, at hvis vort univers på en række punkter var blevet konstrueret blot
en anelse anderledes, ville det slet ikke
kunne eksistere, som et indicium for, at
universet er skabt.
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Mennesket
I nyere naturlig teologi har man imidlertid også i høj grad peget på elementer
ved mennesket så som bevidstheden,
fornuften, moralen, sansen for skønhed
og den religiøse erfaring, som indicier
for, at mennesket er skabt.
Den engelske forfatter C. S. Lewis
pegede i flere af sine bøger på moralen,
som et argument for, at vi mennesker
er skabt af Gud, og noget tilsvarende
kan vi iagttage hos nyere teologer og
filosoffer, som beskæftiger sig med
naturlig teologi.
Hvad angår moralen slår Lewis to
ting fast: ›For det første, at mennesker
over hele jorden har denne ejendom-

melige idé, at de bør handle på en bestemt måde, og ikke rigtigt kan frigøre
sig fra den. For det andet, at de ikke
lige netop opfører sig i overensstemmelse med den. De kender ›naturloven‹, men de bryder den.‹ Men at der
er indlagt en sådan moralsk naturlov i
mennesket, er ifølge Lewis det bedste
vidnesbyrd om Guds eksistens. For
hvordan skulle den kunne stamme fra
mennesket, når det tilsyneladende er
vores natur at bryde den?
Som nævnt kan vi ikke via naturlig
teologi bevise Guds eksistens. Men det
betyder på ingen måde, at den naturlige teologis bestræbelser er omsonst.
For det gælder i det hele taget for en
lang række væsentlige ting her i tilværelsen, at vi ikke kan bevise dem, men er
henvist til at måtte nøjes med den bedste forklaring. Og den bedste forklaring
på en række aspekter ved universets og
menneskets er simpelthen, at universet
og mennesket er skabt af Gud!
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KORT NYT

MF OPRETTER AKADEMI FOR PRAKTISK
TEOLOGI OG KIRKE
MF har oprettet Akademi for Praktisk Teologi for at styrke de studerendes praktiske kompetencer, så
de bliver klædt bedst muligt på til at
tjene menigheder. Over otte semestre bliver der tilbudt fag som prædikenlære, sjælesorg, kristen karakterdannelse med mere, ligesom der
vil blive ekskursioner til udlandet.
Underviserne er primært MF’s egne
lærere. Akademiet er også åbent for
andre interesserede. Flere oplysninger på www.teologi.dk

MF-STUDERENDE
HAR SKREVET AKTUEL
BOG OM KØN OG
SEKSUALITET
Bogen: En langt bedre vej. En ny retning for debatten om køn og seksualitet er skrevet af MF-bachelorstuderende, Jacob Munk og udkom den
23. august. Der arrangeres i den
forbindelse et debatarrangement
på MF onsdag den 4. september kl.
19.30-22, hvor alle er velkomne. Fri
entré.

JEPPE BACH
NIKOLAJSEN UDLÅNT
TIL MF I OSLO
Lektor Jeppe Bach Nikolajsen har
sideløbende med sin ansættelse
på MF i Aarhus i en årrække været
deltidsansat på MF Vitenskapelig
Høyskole i Oslo. Fra 1. september
har Jeppe fået orlov fra sin stilling
på MF i Aarhus i op til tre år for at
øge sin ansættelsesgrad på MF i
Oslo, hvor han skal være institutleder samt lektor i Systematisk Teologi med fokus på etik og mission.

SEMESTERFORELÆSNING OM KRISTNES FORHOLD
TIL MEDIER DEN 3. OKTOBER

DEBATARRANGEMENT
OM YTRINGSFRIHED OG
POLITISK KORREKTHED
23. SEPTEMBER
En række fremtrædende personer er bidragsydere i bogen Den
politiske korrekthed og virkelighedens
forsvinden, der problematiserer en
gradvis indskrænkning i ytrings- og
meningsfriheden, som de iagttager
i samfundet. Fire af disse personer,
herunder Monika Papazu og Marie
Krarup, holder hvert sit miniforedrag til et debatarrangement på
MF den 23. september kl. 9.45-12.30.
Programmet kan ses på www.
teologi.dk
Fri entré, tilmelding foretages på
www.teologi.dk/tilmeld

HENRIK HØJLUND
NY VALGMENIGHEDSPRÆST I AARHUS
BYKIRKE
Henrik Højlund er ansat som
valgmenighedspræst i Aarhus
Bykirke fra den 1. august, hvor han
skal være kollega med to andre
MF-præster: Daniel Søgaard Lind
og Emil Børty Nielsen. Han afløser
MF-teologen Hans-Ole Bækgaard,
der er blevet ansat på fuldtid som
formand for Indre Mission. Henrik
Højlund kommer fra en stilling som
sognepræst i Kingos Kirke i København og har været formand for
Evangelisk Luthersk Netværk.

Espen Ottosen fra Oslo holder semesterforelæsning på MF over emnet: ›Engager jer! Kristnes forhold til medierne i dag‹. Det sker torsdag den 3. oktober kl.
10.15-12.00, og alle interesserede er velkomne, fri entré. Espen Ottosen er informationsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband.
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SPOTLIGHTS 15.
NOVEMBER ›ET
ANDERLEDES FOLK‹

SEMINAR OM ›FLYGTNINGEBØRN
OG TRAUMER‹ DEN 5. OKTOBER
Mange kristne og kristne menigheder har på forskellig vis berøring med flygtninge og deres børn. En stor del af disse bærer på store traumer, og der kan være
behov for få kompetent hjælp til at møde flygtningebørn med forståelse og omsorg. MF er derfor medindbyder til et seminar om ›Flygtningebørn og traumer‹,
som afholdes den 5. oktober på MF. Se programmet på www.teologi.dk

Årets Spotlights har temaet: ›Et
anderledes folk‹ – om det unikke
ved det kristne fællesskab. Det,
der gør det kristne fællesskab til
noget unikt er først og fremmest,
at vi her har kontakt med evigheden. Men hvordan kan vi opleve
denne kontakt? Og hvad nu hvis
de andre i det kristne fællesskab,
er for mærkelige og svære at være
sammen med? Fælles oplæg ved
MF-lærer Peter Søes efterfulgt af
tre valgfrie seminarer. Spotlights
slutter med hyggeligt cafémiljø, og
det foregår fredag den 15. november kl. 19-23. Se program på www.
teologi.dk. Fri éntre.

MF’S KIRKEHØJSKOLE
I AALBORG

MF-TEOLOG ANSAT SOM
PRÆST I OXFORD
MF-teologen Nikolaj Christensen
er ordineret som deacon i Den
Anglikanske Kirke i Christ Church Cathedral i Oxford. Nikolaj
skal gøre tjeneste som præst i en
uddannelsesstilling ved St. Mary’s
Church i Iffley i Oxford i de næste
3-4 år, hvorefter han kan søge præstestillinger andre steder.
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MF’s omrejsende Kirkehøjskole gør
holdt i Aalborg det kommende vinterhalvår. Sammen med fem lokale MF/
DBI-præster vil fire undervisere fra
MF samt landssekretæren over fem
onsdage give dybdegående, opbyggelig undervisning med fire lektioner per
gang afbrudt af servering af aftensmad. På denne måde bringer MF
lærernes faglige indsigter i frugtbart
samspil med præsternes pastorale
kompetencer til en særlig spændende
cocktail, som er taget meget positivt
imod i Sønderjylland og i Esbjerg, hvor
kirkehøjskolen er afholdt de seneste to
sæsoner. Kirkehøjskolen holdes i Ansgars Kirken i Aalborg, og første aften er
onsdag den 2. oktober. Se program på
www.teologi.dk/kirkehoejskole/
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MF HAR FÅET NY
INFORMATIONSMEDARBEJDER
Jón Lange Bech, informationsmedarbejder

Færingen Jón Lange Bech, der har studeret teologi på MF siden 2017,
har overtaget opgaven at være informationsmedarbejder efter Michael
Mørch Thunbo. Sideløbende med sine teologistudier skal Jón være landssekretærens højre hånd og have særligt ansvar for at gøre MF kendt
blandt unge. MF-bladets redaktion har bedt Jón introducere sig selv.
Jeg er fra Færøerne, hvor jeg er vokset
op og har boet det meste af mit liv. Jeg
kom til Danmark for fire år siden og bor
nu sammen med min kone i Rønde Missionshus, hvor vi er med i fællesskabet
og deltager i husets aktiviteter.
Kirkelig baggrund
Som barn har jeg deltaget i søndagsskole, juniorklub og ungdomsmøder,
men jeg har først og fremmest været
med for fællesskabets skyld og ikke på

grund af Jesus. Først efter min gymnasietid oplevede jeg at stå over for valget
om at følge Jesus. Det var en turbulent
tid, men jeg valgte Jesus til, og han har
siden været herre i mit liv.

- den holdt ikke, for Gud ville åbenbart noget andet. Så efter to år med et
andet studie, skiftede jeg til MF, og nu
har jeg lige afsluttet mit andet år på
teologistudiet. Og jeg elsker det!

Vejen til teologistudiet i Danmark
Efter at have arbejdet halvandet år på
Færøerne kom jeg til Danmark og blev
elev på Børkop Højskole. Efter højskoleopholdet var jeg overbevist om, at jeg
ikke skulle være teolog. Men spoiler!

Hvorfor Menighedsfakultetet?
Jeg kendte ikke særligt meget til MF,
men min omgangskreds talte meget
varmt om stedet, så jeg begyndte at undersøge, hvad MF er og vil og fandt uddannelsen og miljøet meget tiltalende.
Specielt kombinationen af højt fagligt
niveau i undervisningen og undervisernes personlige tro tiltalte mig.
Nu starter et nyt kapitel i mit liv med
et spændende studiejob som MF’s informationsmedarbejder. Det er et arbejde,
som jeg glæder mig til at komme i gang
med, for jeg brænder efter at forkynde
evangeliet om Jesus.
Hvis nogen ønsker at få besøg af
mig eller en anden studerende til at
forkynde, undervise eller fortælle om
MF, kan jeg kontaktes på ung@teologi.
dk eller tlf. 21554689

Efter gudstjenesten i Skála Kirke
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Den nordlige bygd Gjógv

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

NYT AKADEMI OG NY
SAMARBEJDSPARTNER
Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand

Det er en stor glæde, at samarbejdsaftalen med Fjellhaug International
University College (FIUC) er faldet på
plads. Det giver ro for fremtiden – og
sikrer en god uddannelse til det nye
hold studerende, der netop er begyndt
på MF under FIUC-Aarhus.
Uddannelsen giver en norsk bachelor i teologi. Målet er derefter stadig,
at vore studerende bliver optaget på
det teologiske studium i Aarhus eller
København og ender med en dansk
kandidatuddannelse i teologi. Turen
gennem det norske system betyder
kortere studietid, end samarbejdet med
University of South Africa krævede. Dertil kommer, at sproget i alle fag vil være
dansk – også i eksamensafleveringerne.
Det er store fordele.
Der er dog et lille minus: Praktisk teologi spiller en mindre rolle i det norske
system end i den uddannelse, vi hidtil
har tilbudt. Det har vi afhjulpet ved at
oprette Akademi for Praktisk Teologi.
Gennem fire år får de studerende mulighed for at komme rundt i de vigtigste
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praktisk teologiske fag, og få hjælp til
at knytte teologi, trosliv, menneskeliv
og menighedsliv sammen. Det er den
udfordring, de færdige kandidater
kommer ud til, hvis de vil være præster
– og vi forsøger med dette initiativ at
udruste dem til at møde hverdagen
som ledere og præster i kirken.
Undervisningen på Akademi for
Praktisk Teologi retter sig primært mod
de studerende, der er tilknyttet Fjellhaug, men er åben for alle interesserede – også ikke-studerende. Derfor er
undervisningen lagt sidst på eftermiddagen (torsdage – 6 gange hvert semester). Leif Andersen leder akademiet, og
en lang række andre ressourcepersoner
indgår i lærerkollegiet. Undervisningen
i akademiet indledes her i efteråret med
faget ›Menighedsforståelse og diakoni‹.
Det er en stor glæde at skrive disse
linjer og fortælle jer i vores bagland,
at der nu er afklaring på de forskellige
forandringer, vi er blevet påtvunget af
ydre omstændigheder. Nu ser vi fremad
med stor frimodighed. Vi har en flok

dedikerede studerende, der brænder for teologien; vi har nogle meget
kompetente undervisere, der ikke
kun er fagligt og akademisk trænede,
men også optaget af sammenhængen
mellem kirke og teologiuddannelse,
og som selv er dybt engagerede i kirke
og menighedsliv på mange forskellige
måder – lokalt, nationalt og internationalt. Og så glæder vi os over den
stabile opbakning, vi mærker fra vores
bagland både økonomisk og gennem
forbøn, og som også er kommet til udtryk gennem tegning af medlemskab af
MF det seneste år.
Vi tror, at MF er med til at gøre en
forskel i Danmarks kirkeliv. Vi ville så
gerne gøre en større forskel, men et
citat fra jødernes Talmud kan måske
hjælpe os til at holde kursen: Bliv ikke
nedbøjede af verdens enorme sorg. Gør det
rigtige nu, gå i ydmyghed nu. Du er ikke
forpligtet til at fuldføre arbejdet, men du er
heller ikke fri til at opgive det. (Her citeret
efter Thomas Sjødin i bogen: Den, der
finder sin plads, tager ikke en andens).
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19 NYE STUDERENDE
ER BEGYNDT
PÅ FIUC-AARHUS
Nils Andersen, landssekretær

Efter mange måneders intense forberedelser er det nu blevet til virkelighed: Et nyt hold teologistuderende på MF er begyndt på en helt ny norsk
uddannelse på Fjellhaug International University College’s nye afdeling i
Aarhus: FIUC-Aarhus. Det foregår i MF’s lokaler og med MF’s lærere som
undervisere. Dermed begynder endnu et nyt og vigtigt kapitel i MF’s
spændende historie.
Efter nogle år med en sydafrikansk
samarbejdspartner er det nu et norsk
uddannelsesinstitut, som vi har et tæt
samarbejde med. Det gør det enklere
for MF både sprogligt, geografisk og
kulturelt, men også åndeligt føler vi os
meget på bølgelængde med Fjellhaug
i Oslo. Og vi indgår nu i et af Nordens
største teologiske forskningsnetværk,
som kan komme til at præge fremtiden.
For de studerende betyder det først og
fremmest en kortere og mere overskuelig uddannelse end tidligere, hvor man
nu kan gennemføre hele studiet og alle
eksamener på dansk.
3 års bacheloruddannelse + 1 tillægsår
Selve bacheloruddannelsen ved FIUC-Aarhus kan tages på tre år. Den er
fagligt og akademisk fuldt på højde
med danske universiteters teologi-
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uddannelse, men for også at komme
på højde omfangsmæssigt skal de
studerende tage et tillægsår, hvis de
ønsker at søge ind på kandidatuddannelser i Danmark. Men de sparer stadig
mindst et halvt år i forhold til den gamle
bacheloruddannelse under University
of South Africa (Unisa). For at kompensere for reduktionen i antal fag på den
nye uddannelse, har MF oprettet et
Akademi for Praktisk Teologi. Her vil der
blive givet undervisning i prædikenlære,
sjælesorg og andre praktisk-teologiske
fag. Dette akademi er et frivilligt tilbud
til vore studerende, men andre interesserede er også velkomne.
Stadig samarbejde med Sydafrika
MF’s øvrige studerende på 2017-holdet
skifter også over til den nye norske
bacheloruddannelse under FIUC-Aar-

hus, mens de studerende på 2015-holdet fortsætter på den gamle ordning
under Unisa. Det betyder, at MF fortsat
samarbejder med Unisa resten af 2019,
indtil alle studerende på 2015-årgangen
har afsluttet deres uddannelse.
Stadig fuld fokus på at uddanne
til kirke og mission
Trods omvæltninger i studieordningen er
fokus på MF det samme som tidligere: vi
vil uddanne teologer til at arbejde i kirke
og mission. Vi vil forsøge at imødekomme det store behov, som vi oplever for
engagerede og veluddannede præster
med kærlighed til kirkens herre. Med det
nye optag har vi tæt på 50 studerende,
der, sammen med de ca. 20 MF’ere der
lige nu er i gang med kandidatuddannelsen på universtiteterne om få år er klar
til at tage fat i Guds riges arbejde.
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ØKONOMI

GUDS OG BAGLANDETS
TROFASTHED VARER VED
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

Stor og varm tak for jeres trofaste
støtte til MF gennem det seneste regnskabsår, som sluttede 30. juni. Vi manglede kun 14.000 kr. i at nå indsamlingsmålet. Tak for alle bidrag gennem året
– små som store.
De seneste og de kommende par år
er indsamlingsmålet øget med 1% årligt,
og det mål nåede vi også næsten i det
seneste regnskabsår. Vi er meget taknemlige for de seneste års stabile gaveindtægter, og indbetalingerne kommer
tilmed nogenlunde jævnt hen over året.
Det er meget værdifuldt for MF.
Udgifterne kan svinge mere fra år til
år, men set over nogle år, svarer indsamlingsmålene til udgiftsniveauet. For
regnskabsåret 2018-19 havde vi budgetteret med et overskud på 49.000
kr., som vil dække noget af tidligere års
underskud. Takket være flere testamentariske gaver ser overskuddet endda ud
til at blive større end budgetteret.
Et nyt regnskabsår er i gang, og et
nyt hold studerende er begyndt i MF’s
lokaler. Studieordningen er nu på norsk,
men lærerne er de samme, og målet er
det samme: at uddanne engagerede
og bekendelsestro præster og ledere
til kirke og mission. Vi beder derfor
om jeres fortsatte støtte, som er en
forudsætning for, at vi også fremover
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kan uddanne unge til ledende opgaver i
Guds rige. Hvert bidrag tæller med.
Kontakt mig gerne, hvis du har
spørgsmål eller har brug for flere oplysninger - wph@teologi.dk eller tlf.7356
1242.
Støt MF gennem medlemskab
Som medlem tilkendegiver du din støtte
til MF. Samtidig får du også demokratiske medlemsrettigheder og inviteres til
det årlige medlemsmøde i april.
Vi opfordrer alle med hjerte for MF’s
arbejde til at blive medlem.
Du kan tegne medlemskab på MF’s
hjemmeside: www.teologi.dk/medlem/

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
Bliv medlem: www.teologi.dk/medlem

DERFOR STØTTER JEG MF
Jeg har tit og ofte set den betydning, MF
har for dansk menigheds- og kirkeliv, og det
ville være ulykkeligt, om MF ikke er med som aktiv stor
stemme her. Og når jeg ser, hvad en MF-studerende skal
igennem på sit studie, og hvem der underviser, så er det
for mig en nem sag at være fast støtte. Derfor er min
støtte til MF aldrig under overvejelse.
Nicolaj Wibe Nielsen, Stjær, generalsekretær for
Sømandsmissionen
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GØR SOM 850 ANDRE - BLIV MEDLEM AF MF!
Alle myndige personer, der går ind for MF’s grundlag og formål, kan blive medlem
af MF. Medlemskabet giver indflydelse på, hvem der skal lede MF.
Medlemskabet koster kun 100 kr. om året og er en nem og billig måde at støtte
MF på. Læs mere og tegn medlemskab i MF her: www.teologi.dk/medlem

DERFOR ER VI MEDLEMMER
Andreas Nørgård
Pedersen, fysikstuderende i Aarhus – Jeg vil gerne
slutte op om, hvad MF står for:
sund teologi, troende undervisere samt præster, der elsker
Jesus og taler Bibelen efter.

Vibeke Sode Hjorth,
Børkop, leder af
adamogeva.dk – Jeg er medlem af MF for at fremme Guds
rige i Danmark. Jeg tror, det
blandt andet sker gennem dygtige præster og ledere, der bliver
uddannet i tillid til, at Bibelen
taler sandt om både Gud og
mennesker.

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

Peter Krak, pensionist, Aakirkeby – Jeg er
medlem af MF, fordi jeg har tillid
til, at MF vil give en faglig god
undervisning bundet til Bibelens
budskab og den evangelisk-lutherske lære. Det er afgørende
for vores kirke, at evangeliet
bliver formidlet af dygtige teologer, der brænder for, at det når
ud til danskerne. Kan
mit medlemskab
være en lille
brik til det, vil
jeg gerne yde
det lille bidrag.

