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18 NYE BACHELORER ER
UDDANNET. DER BLIVER
BRUG FOR MANGE FLERE I
FREMTIDEN
Nils Andersen, landssekretær og ansvarshavende redaktør

Her i foråret er et nyt hold bachelorer
blevet uddannet. Det fejrer vi med en
offentlig eksamensfest den 19. juni.
Læs mere side 13. Der bliver hårdt brug
for dem, og fakultetsleder Thomas
Bjerg Mikkelsen peger på behovet for

langt flere studerende på den lange
bane til at imødekomme efterspørgslen på flere præster, se side 3. Lektor
Carsten Vang er den ene underviser på
efterårets efteruddannelse om Første
Mosebog og fortæller på side 4, hvil-

ken betydning skriftet har for vores liv
og civilisation i dag. Walther Plauborg
Hansen indleder den økonomiske slutspurt på side 15. God læselyst!
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MF HAR RAMMERNE OG
UDDANNELSEN. NU VIL VI
GERNE HAVE FULDT HUS AF
NYE STUDERENDE
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

Siden MF for tre år siden fejrede 50-års jubilæum, har vi arbejdet hårdt på
at fremtidssikre vores teologiske uddannelse. Der er sket ganske meget.
Det første skridt var, at vi fik MF omdannet til en demokratisk forening.
Det var nødvendigt, hvis vi ville bevare
retten til at kunne modtage fradragsberettigede gaver. Desuden kunne vi
derigennem få et stærkere samspil med
vores støtter og venner i baglandet,
som nu har fået mere direkte indflydelse på institutionens udvikling.
Næste vigtige skridt var at finde
en europæisk samarbejdspartner. Det
lykkedes sidste år, hvor vi indgik i et
nyt partnerskab med Fjellhaug International University College om en ny
bacheloruddannelse i teologi. Dermed
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kan vi nu tilbyde en uddannelse, som
er etableret inden for det europæiske
akkrediteringssystem, hvilket gør det
enklere for de studerende at søge videre
på andre universiteter. Det er en driftssikker uddannelse, som er funderet på
et solidt kvalitetssystem.
Vi har også løbende arbejdet på at
uddanne næste generation af undervisere. Klaus Vibe og Peter Søes har i
perioden forsvaret deres ph.d.-afhandlinger, og senest har vi ansat Anja Christensen som ny ph.d.-stipendiat i GT. Vi
har nu en solid gruppe af yngre undervisere, hvor flertallet har præsteerfaring.

Endelig vil jeg nævne, at vi under hele
perioden har arbejdet på at modernisere
de fysiske rammer, så vi lever op til kravene for et moderne undervisnings- og studiemiljø. Næste skridt er en renovering
af læsesalene, som er meget nedslidte.
Det er altså gået godt med at få
rammerne på plads. Nu er målet at få
flere til at søge ind på studiet i forbindelse
med optaget i 2021.
Hvis det skal lykkes os at rekruttere
nok ansøgere, får vi ikke mindst behov
for hjælp fra de kirkelige ungdomsorganisationer og fra de kristne højskoler
– og fra enhver som i et ungt menneske
kan spotte en kommende teolog og
præst.
Der er meget på spil. Mange præster
med MF-baggrund nærmer sig pensionsalderen. Hvis vi alene skal erstatte
denne gruppe, skal vi have store optag
på kommende hold. Dertil kommer, at
folkekirken generelt står over for en stor
præstemangel. Med det nuværende
antal teologistuderende kan vi ganske
enkelt ikke imødekomme efterspørgslen fra de sogne, der spørger efter en
præst med MF-baggrund.
Bed høstens herre sende arbejdere
ud til sin høst!
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»Adam og Eva«, Lucas Cranach den Ældre (1526)

FØRSTE MOSEBOG
EN AF FORUDSÆTNINGERNE
FOR DEN VESTLIGE KULTUR
Carsten Vang, lektor i Gammel Testamente

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at Første Mosebog er en
yderst vigtig bog i Bibelen. Meget af Bibelens budskab hviler direkte på
de begivenheder og de løfter fra Gud, som Første Mosebog beretter om.
Resten af Bibelen kan ses som Guds reaktion på det, som sker i Bibelens
første bog. Men hvordan kan dette skrift også være en af forudsætningerne bag fremkomsten af vores vestlige kultur?
For en del år siden blev 1 Mos 1-11 gennemgået i en dansk sognemenighed.
Blandt tilhørerne sad flere, som var
kommet til bevidst kristen tro få år tidligere, og nu læste de så 1 Mos 1-11 for første gang i sammenhæng. Da afsnittet
om syndefaldet og om Kain og Abel var
blevet gennemgået, kom det spontant
fra én af tilhørerne: »Nu forstår jeg, hvorfor mit liv har været sådan noget lort, og
hvorfor hende konen skred!«. Uden at
foredragsholderen havde gjort noget for
at aktualisere denne ældgamle beretning om syndefaldet og om den bitre
konflikt mellem to brødre, kastede den
pludselig et lys ind over mandens eget
brogede liv og forklarede ham, hvorfor
så mange ting var gået galt for ham.
Sådan er det med Første Mosebog.
På en og samme tid taler den om personer og hændelser i en hel anden tid
end vores, og samtidig taler den direkte
ind i det liv, som vi lever i dag, også her i
pandemiens tunge skygge.
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Menneskets enestående værdi
Flere forskere har grundet over, hvad
årsagen kan være til, at Vesten har fået
en absolut førerposition i verden med
hensyn til opfindelser og nyskabelser.
Det er ikke fordi, at andre kulturer er
intellektuelt mindre egnede eller ikke
formår at tænke logisk. Den indiske
samfundstænker Vishal Mangalwadi
finder, at den vigtigste årsag til vestens
fortrin ligger i, at det kristne lægfolk i
Vesten på et tidspunkt selv begyndte
at læse Bibelen. Dette begyndte med
vækkelserne i 1600-tallet i England og
Nederlandene. Bibelen blev ikke længere bare læst i kirkerne, men også i hjemmene og i de gudelige forsamlinger.
De troende læste også Bibelens
første bog. Her bemærkede de, hvordan
Gud skabte mennesket som et medskabende væsen, der fra Skaberen har fået
et særligt ansvar for sin tilværelse og sin
familie. Dette ledte til en omfattende
kreativitet og til en mental frisættelse

fra traditionelle forestillinger til at skabe nyt. Desværre har Vesten nu glemt
sine egne bibelske rødder, bl.a. i Første
Mosebog, siger Vishal Mangalwadi.
Synet på mennesket i skabelsesberetningen er den altafgørende forudsætning for kristendommens syn på
mennesket. Hvert enkelt menneske er
skabt i Guds billede og sat ind i hans
skabergerning. Det er ikke bare kongen
eller de privilegerede, som bærer Guds
billede i sig. Gud har givet den enkelte
en særlig opgave i livet, at dyrke og tage
vare på det skabte, sådan som Adam
fik opgaven. At læse Første Mosebog
er at beskæftige sig med vores kristne
kulturs dybe rødder.
Mange parallelle tekster
De velkendte fortællinger i Første
Mosebog om skabelsen, Edens Have
og syndfloden kommer ind i et nyt
lys, når man læser dem sammen med
tilsvarende fortællinger fra Israels om-
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verden. Vi kender i dag mange tekster
fra det gamle Egypten, fra Babylon og
fra det nordlige Syrien, som taler om
al tings skabelse og om en verdensomspændende vandflodskatatrofe.
Den mest kendte er nok det såkaldte
Gilgamesh-epos, hvor tavle 11 gengiver
en gammel mands beretning til Gilgamesh om, hvordan han og hans familie
overlevede vandfloden ved at bygge en
kasse i overstørrelse. Parallellerne til
beretningen om Noa og syndfloden er
overvældende. Samtidig er der nogle
markante forskelle mellem syndflodsmyterne og Første Mosebog, som
bevirker, at budskabet i den bibelske
beretning træder så meget desto
stærkere frem for os. Hvordan skal vi
forstå de ligheder og forskelle, som der
er mellem 1 Mos 1-11 og de ikke-bibelske
beretninger?
Resten af Første Mosebog handler
om en bestemt storfamilie gennem fire
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generationer, der lever som nomader
med deres store flokke af får, geder og
kameler. Mange arkæologiske fund har
kastet lys ind over den tid, som skildres
i 1 Mos 12-50. På de områder, hvor vi er
i stand til at sammenholde skildringen
af patriarkerne og deres samtid med
den historiske periode, som fortællingen foregår i, viser der sig en betydelig
overensstemmelse. Kendskabet til den
historiske baggrund er vigtig for at
forstå Første Mosebog.
Gud giver løfter
Første Mosebog beretter om en Gud,
som giver sine udvalgte mange løfter.
Han lover f.eks. Noa en mulighed for
sikker redning for ham og hans familie
gennem den altomfattende vandflod.
Han giver stærke løfter til Abraham om,
at Gud vil velsigne ham og gøre ham
til et stort folk, selv om han er barnløs,
og at Gud vil bruge netop den barnlø-

se tvivler som en velsignelseskilde for
alle de folkeslag og slægter, der er på
jorden. Da barnebarnet Jakob ligger for
døden, velsigner han sine tolv sønner
og taler om en kommende hersker for
alle folk.
Samtidig skildrer Fædrehistorien
ganske nøgternt, hvordan Abraham og
hans efterkommere kæmper med at
stole på Guds løfter. De må lære at leve i
tro. Og troens ultimative prøve kommer, da Gud beder sin udvalgte om at
ofre den søn, som han havde fået efter
mange års venten.
Centrale bibelske temaer som
udvælgelse, pagt, løfte, tro og lydighed
tager deres afsæt i Første Mosebog.
Dommens Gud
Bibelens første bog viser os også, at den
Gud, som for folkenes skyld har så store
planer med Abraham og hans slægt,
samtidig fælder dom over menneskelig
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»Abrahams offer«, Lucas Cranach den Ældre (1530)

ondskab og nederdrægtighed. Han
sender en ødelæggende vandkatastrofe
over en menneskeslægt, som havde
ødelagt alt gennem brutal undertrykkelse og selvisk udnyttelse af skabningen (1 Mos 6-8). Gud giver Abraham et
skræmmende eksempel på sin dom,
da Abraham bliver vidne til Sodomas
og Gomorras pludselige undergang på
grund af byernes sociale ondskab. Han,
som er jordens almægtige skaber, er
også folkenes dommer. Det folk, som
Gud har udvalgt sig, bliver også kaldet
til at spejle Guds etiske vilje.
En familie på godt og ondt
Den sidste del af Første Mosebog handler om én bestemt families omflakkende tilværelse. De blev undertiden presset til det yderste. De oplevede perioder
med omfattende hungersnød og dyr,
der døde for dem. Der var stridigheder
med andre hyrder om adgang til græs
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og brønde, som gjorde, at de var nødt
til at flytte. De oplevede, at en fremmed
var lidt for glad for at kissemisse med
datteren i familien, så hun blev voldtaget af ham.
Dertil kommer talrige indbyrdes
konflikter i familien. Hvad gør man, når
livets modgang slår benene væk under
én, og det værste kommer fra ens nærmeste? Hvad stiller man op, når jalousi
hos de søskende, man har, fører til, at
de sælger dig som slave i et fremmed
land og i øvrigt lyver dig død? Hvad gør
man, når incest finder sted inden for

familien? Alt dette handler Første Mosebog også om. Abrahams familie er på
ingen måde en mønsterfamilie, men en
slægt, som mange af os kan spejle os i.
Det gør Første Mosebogs tale om tro og
Guds løfter så meget mere troværdige.
Det er måske endnu en grund til, at
Første Mosebog udgør en af kilderne for
den vesterlandske civilisation. Lad os
genopdage denne kilde!
Vishal Mangalwadi, The Book That Made
Your World: How the Bible Created the Soul
of Western Civilization (Thomas Nelson 2012).

Til efteråret gennemgås Første Mosebog i MF’s akademiske efteruddannelse
med professor Jens Bruun Kofoed fra Dansk Bibel-Institut og Carsten Vang
fra MF som undervisere. I denne artikel giver Carsten Vang en smagsprøve
på, hvad der venter ved at pege på Første Mosebogs betydning for os i dag.
Læs om efteruddannelsen på www.teologi.dk
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KORT NYT

NY MF-PRÆST I ØLGOD
VALGMENIGHED

GUD OG DET ONDE
– NY OG SUPERAKTUEL
BOG AF LEIF ANDERSEN
Lektor i Praktisk Teologi ved MF,
Leif Andersen, har skrevet en ny,
toprelevant bog Gud og det onde.
Heri skriver Leif hudløst ærligt med
knivskarp realisme om det store paradoks, at vi lever i en lidelsesfyldt
verden på trods af, at Gud både er
kærlig og almægtig. Bogen er udkommet i Bibelselskabets Forlags
Håndbibliotek, er på 162 sider og
koster 120 kr. Landssekretær Nils
Andersen anbefaler bogen i blogindlæg på www.teologi.dk.
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MF-teologen Jón Poulsen er ansat
som præst i Ølgod Valgmenighed
fra den 1.6.2020. Stillingen er på
fuld tid. Jón Poulsen kommer fra
en stilling som præst i ›Kirken ved
Tange Sø‹. Se en oversigt over
de seneste præsteansættelser af
MF-teologer på MF’s hjemmeside:
teologi.dk/mf-praester

KALD DET KÆRLIGHED
– MISSIONÆRLIV I PERU
– NY BOG
MF-teologen Roar Steffensen er
præst i Hedensted Valgmenighed
og pendlermissionær i Peru. Han
har skrevet en bog om sine erfaringer som missionær. Bogen hedder
Kald det kærlighed – Missionærliv i
Peru og er udgivet på Forlagsgruppen Lohse. Den koster 250 kr.

TORVETS HØJSKOLE 2020
TORVETs Højskole 2020 afholdes den 29.9.-1.10. på det naturskønne Virksund
Kursuscenter ved Hjarbæk Fjord. Temaet er ›Tro, Håb og Kærlighed‹, og kursuslederne Hanne og Johannes Esmarch vil gøre deres yderste for at give deltagerne en uforglemmelig oplevelse. Alle interesserede er velkomne. Se program på
www.teologi.dk.
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NYE MEDLEMMER AF REPRÆSENTANTSKABET
Der er i foråret gennemført digitalt valg af nye medlemmer til repræsentantskabet. De nyvalgte er Jan Holm Mortensen, Kolding, Leif Kristiansen, Silkeborg, Søren Aalbæk Rønn, Aarhus, Maria Legarth, Hillerød og Anette Kørner
Lomborg, Egå. Krista Rosenlund Bellows, Videbæk, Christian Mølgaard, Herlev
og Maria Møller Knudsen, Aarhus blev genvalgt.

MF’S KIRKEHØJSKOLE
AFHOLDES I HERNING
OG ESBJERG I 2020-21
For at imødekomme mange kristnes længsel efter dybdegående,
opbyggelig undervisning, afholder MF i samarbejde med lokale
MF-præster en kirkehøjskole rundt
om i landet. En lærer fra MF og en
lokal præst giver hver to lektioner
per kirkeskoleaften, og der serveres
aftensmad mellem lektion 2 og
3. Sigtet er udruste deltagerne til
at leve som kristne i dag. I vinterhalvåret 2020-21 afholdes kirkehøjskolen i både Herning og Esbjerg.
Programmer kan ses på www.
teologi.dk
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SPONSORLØB 2020 – SÅDAN KAN DU VÆRE MED
Årets sponsorløb afholdes mandag den 17. august, og som tidligere år gælder
det at skaffe penge til de studerendes stipendier. Alle kan være med til at støtte
det vigtige formål, enten som aktiv løber eller cyklist eller ved at sponsorere en
af de aktive. Man kan sponsorere med et fast beløb eller et beløb per omgang.
Find mange flere oplysninger om Sponsorløb 2020 på www.teologi.dk
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MF var hurtig
til at reagere og tog det
meget professionelt
og seriøst
Agnethe Elisabeth Hansen,
studerende på 17-årgangen.
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TRÆLS MED DEN CORONA!
MEN MF TAKLER KRISEN FINT!
Jón Lange Bech, informationsmedarbejder

Som følge af Covid-19 indførte fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen
den 10. marts restriktioner for anvendelsen af MF’s lokaler. Først blev undervisningen holdt med afstand mellem de studerende, men allerede fra
d. 17. marts blev al undervisning afviklet over internettet.
Restriktionerne kom bag på de fleste
studerende, der mødte ind den 11.
marts til enlige borde og stole; en
afstand der var uvant. Restriktionerne
blev dog hurtigt modtaget med forståelse. Skiftet til en online platform
gik forholdsvis hurtigt, og lærerne
fik et lynkursus i at fjernundervise via
video ved hjælp af ›Microsoft Teams‹.
Fremgangsmåden ved undervisningen
har været, at læreren taler til kameraet uden ophør, siden der ingen er til at
afbryde; de studerende lytter flittigt
hjemmefra. De første undervisningstimer var præget af små begynderfejl,
men hurtigt blev der rettet op på teknikken, og så fungerede det godt.

jo nu brudt, og bekymringerne fyldte
også de første dage. Men det vendte
snart, og hun blev hurtigt dus med den
nye onlineundervisning. ›Jeg tror, det
er fordi, MF var hurtig til at reagere. De
tog det meget professionelt og seriøst
– det er mega fedt.‹
Hun fortæller, at selvom det er
besværligt, at hverdagen blev ødelagt,
giver det mulighed for nye ting, som ellers ikke optager i hverdagens travlhed.
Eksempelvis ›hvor rodet ens værelse er«,
eller det som er dybere. ›Det er udfordrende, men sundt – jeg har nydt det.‹

Agnethe deler tanker
og oplevelser af situationen
›Min første tanke var: Det er fedt at
blive sendt hjem‹. Men ved nærmere
eftertanke fortæller Agnethe dog, at
hun forud for krisen havde en god rytme med skole og arbejde, og de daglige
rutiner kørte bare. Denne rytme blev

›Selvom det har været godt, savner
jeg det sociale samspil, noget som var
taget for givet. Jeg savner de kendte
ansigter, nogle at dele frustrationer
med. Det motiverer mig at kunne
sparre med medstuderende. Særligt
når motivationen mangler til timen,
kan de træde til med spas og løjer. Jeg
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Mærker du et savn,
ved ikke at være på MF?

glæder mig til efter sommer, hvor vi
kan være sammen igen!‹
Får du samme udbytte
af undervisningen?
›Det havde været sjovere at være sammen og mere givende. Blandt andet
så sker det under online undervisning,
at læreren stiller et spørgsmål, og så
bliver der dødstille; her mangler læreren muligheden for at aflæse vores
ansigter og se, at vi er totalt uforstående‹, fortæller Agnethe og tilføjer, at
hun har oplevet at blive mere passiv i
undervisningen. ›Tænker, det virtuelle
klasseværelse skaber nogle rammer,
som gør, at jeg ikke er god til at stille
spørgsmål. Det er egentlig mærkeligt,
siden jeg faktisk har læst mine lektier
og er forberedt til timen – så hjælper
det ikke. Her er fysisk undervisning noget helt andet.‹ Dog tilføjer hun, at den
ekstra tid hjemme har givet mulighed
for større fordybelse og motivation til
hjemmeopgaver.
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FRA BEST YRELSENS BORD

SAMMEN – HVER FOR SIG
OM AT VÆRE KIRKE
Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand

Det mantra, vi nu lever under for tiden:
›Sammen – hver for sig‹, er en trussel
mod menighedslivet på samme måde
som corona er en trussel mod menneskelivet. Indtil for to måneder siden var
der ikke nogen modsætning i menneskeliv og menighedsliv. Forhåbentlig
opløses den modsætning igen.
Men lige nu giver det anledning til at
overveje: Hvad er et kristent fællesskab
– hvad er en kirke?
Fællesskab er udtryk for skaberens
vilje. Fællesskab i hjem, på arbejdsplads, i menighed og samfund. Fællesskab, hvor kærlighedens liv kan udfolde
sig efter Guds vilje.
Desværre er vi ikke i Paradis. Konflikter, skilsmisser og generationsproblemer viser, at familielivet er underlagt
syndefaldet. Arbejdsløshed, nedslidning
og stress på arbejdspladser viser, at
vi ikke har arbejde i Paradis. Og splid i
kirkelige sammenhænge dokumenterer, at det kristne fællesskab består af
syndere.
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I verden dukker der noget nyt op
efter syndefaldet: Det vi på luthersk
kalder ›en verdslig øvrighed‹. Det er en
magtstruktur, der regulerer livet i verden. Nogle må sørge for orden og plads
til det gode liv.
Menighedens liv er i denne sammenhæng rundet af både evighed og
tid. Kristus opretter sit evige rige i verden. Det lever i kirken. Mens verdensriger
kommer og forsvinder, går kirken mod fuldkommenhedens vår… Når alt forsvinder,
består kirken. Derfor er kirken noget
særligt og enestående. Ikke i kraft af sin
vellykkethed, men i kraft af sit kald og sin
indstiftelse. Men samtidig er kirken også
et ›jordisk fællesskab‹ af almindelige
mennesker, der har brug for en ledelse.
Derfor er en tjeneste i kirken som
præst også af en særlig karakter. Det er
ikke frommere at være præst end skolelærer, men det er noget andet. Derfor
kræver det også en særlig uddannelse
og bevidstgørelse at skulle manøvrere
mellem tjenesten som hyrde – kaldet

og ledet af Kristus – og være leder i en
jordisk struktur, hvor der ikke kun er
brug for teologisk indsigt og fromhed,
men også for kendskab til ledelse, ritualer, historie, psykologi.
MF vil med alle forhåndenværende
ressourcer undervise i Guds ord, så
kommende præster er veluddannede
til at fremhæve skriftens ord relevant
og i passende tid. Men vi vil også træne
og uddanne præster til at være ledere,
der sammen med andre kan være med
til at organisere rammer for et godt
fællesskab. Endelig vil vi give de studerende en grundig forståelse af, hvad
gudstjeneste er, og hvad sakramentforvaltning kræver i en forvirret og forvildet tid, så Guds kirke kan stå fast på sit
fundament: Guds ord og bekendelsen.
Således tror vi, at vi bedst sikrer gode
vilkår for kirke og fællesskab.
I disse Corona-tider beder vi om
jeres opbakning til at uddanne næste
generation af præster og menighedsledere! Se hvordan på side 15.
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VIRKELIGT DYGTIGE FOLK,
SOM VI ER STOLTE OVER
AT KUNNE SENDE VIDERE
Nils Andersen, landssekretær

MF har uddannet sit 6. hold bachelorstuderende i teologi. Dermed er en
ny flok veluddannede og motiverede studerende klar til enten at studere
videre på universitetet eller til straks at blive ansat i kirkeligt arbejde.
18 nye bachelorer har afsluttet deres
fire et halvt årige bachelor of honours
uddannelse ved Menighedsfakultetet,
hvoraf især det seneste studieår har
været i tæt samarbejde med University
of South Africa. Uddannelsen er afsluttet med at skrive selvstændige bacheloropgaver, som blev afleveret i januar.
I foråret har holdet haft et frisemester,
hvor de enkelte bachelorer har kunnet
engagere sig i kirkeligt arbejde, evt. i
form af en ansættelse i en menighed
eller en kirkelig organisation.
De fleste fra holdet ønsker at
fortsætte på kandidatuddannelsen i
teologi ved Aarhus eller Københavns
Universitet med henblik på at kvalificere sig til at blive præst.
Med uddannelsen af vore nye bache-
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lorer er der en flok unge teologer på vej
til det arbejdsmarked og den kirke, der
efterspørger veluddannede og engagerede præster. Studieleder Peter Søes
kalder dem ›virkeligt dygtige folk, som
vi er stolte over at kunne sende videre‹.
Stor tak til baglandet for økonomisk og åndelig støtte til, at det kan
lade sig gøre at uddanne teologer og
præster på kirkens eget trosgrundlag.
MF fejrer de nye bachelorer ved en
eksamensfest på MF fredag den 19. juni
kl. 16-17.30. På grund af coronakrisen
med restriktioner for, hvor mange der
må samles, er der kun plads til de studerende og ansatte, men pårørende og
andre kan følge med via livestreaming.
Se mere på www.teologi.dk.

MF har siden 2005 uddannet 105 nye
bachelorer. Mange virker nu som
præster, andre i kirkelige organisationer eller i international mission, og
atter andre er endnu på vej på kandidatuddannelsen på universitetet
i enten Aarhus eller København. De
første fire hold er uddannet i samarbejde med University of Wales,
de sidste to hold I samarbejde med
University of South Africa.
2009
2011
2013
2015
2018
2020

14 bachelorer
14 bachelorer
17 bachelorer
18 bachelorer
24 bachelorer
18 bachelorer
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Salg og rep. af alle bilmærker

TRO BETYDER
FAKTISK
EN DISSE

Voerbjergvej 35 D. · 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 04 00 · www.lhauto.dk

Om Gud er liiiillleee elleeeer stooor
for dig. Ja taaak! Vi dyrker troen i
det lille og i det store fællesskab.
Med plads til alle spørgsmål. Så; tro
og tvivl trygt hos os.
Også derfor ... #dufårguldmedhjem

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

Psykoterapi

86 81 64 11

www.dnbegravelse.dk

& supervision
af ledere

tjek
djurslands.dk

mail@lonedalsgaard.dk
www.lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

LÆGERNE VESTRE STRANDALLÉ 56

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

Vi stikker lidt dybere

MF’s efteruddannelse fordyber sig i Første Mosebog
Første Mosebog er et enestående
skrift, der udgør en væsentlig del af
fundamentet for kristendommen.
Skriftet forklarer med skabelses- og syndefaldsberetningen,
hvem vi er som mennesker, hvor vi
kommer fra, hvorfor vi har værdi,
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og hvorfor vi ikke lever op til vores
høje adel. Så overvej at deltage på
MF’s efteruddannelse til efteråret
og bliv klogere på Første Mosebog!
Undervisere er de to gammeltestamentlige eksperter: professor Jens

Bruun Kofoed fra Dansk Bibel-Institut samt lektor Carsten Vang fra
Menighedsfakultetet.
Læs mere på www.teologi.dk/
efteruddannelse
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ØKONOMI

ØKONOMISK SLUTSPURT
I GANG – HJÆLP OS VEL
I MÅL INDEN 30. JUNI
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

Tak til alle trofaste og nye givere for
jeres støtte til MF. Det er et privilegium
at arbejde i en organisation med et så
trofast bagland.
I april modtog vi 505.000 kr. i gaver.
Der er 440.000 kr. mindre end sidste år,
hvor vi også modtog et par meget store
gavebidrag. Ved udgangen af marts
svarede de samlede gaveindtægter til
budgettet, men nu er der et stort gab,
som skal lukkes inden 30. juni. En gennemgang af budgettet viser dog også et
fald i de samlede udgifter bl.a. fordi Anja

Smedstrup Christensen først til august
2020 tiltræder stillingen som ph.d.-studerende i Gammel Testamente.
Frem til 30. juni, hvor regnskabsåret
slutter, har vi brug for 1,16 mio. kr. i gaver. Det er 230.000 kr. mere end sidste
år. Vi beder frimodigt om en rundhåndet gave, så regnskabet kan ende i
balance.
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.

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

Indsamling i maj og juni
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Gaver modtaget
426.000

Som studerende var jeg lidt med i MF’s start,
da jeg lavede layout til den første pjece med
en tegning af bygningen i Barthsgade. Mine forældre, Ellen
og Peder Brix Kronborg, var dengang præstefolk i Hasle, og
det var en selvfølge for dem at bakke op om MF, også økonomisk. Efter min fars død fortsatte mor støtten »for der
er brug for gode, evangelietro præster ligesom Far«. Efter
mors død i 2014 har det været vigtigt for mig at fortsætte
støtten til MF, både for at fremme mission her i
Danmark og for at ære mine forældre.
Anna Brix Studsholt, Aalborg

15

ID NR. 42484

GØR SOM 922 ANDRE – BLIV MEDLEM AF MF!
Vi opfordrer alle, der går ind for MF’s vision om at uddanne næste generations
dedikerede præster på Bibelens grundlag til at blive medlem af MF. Det koster
kun 100 kr. årligt og giver medindflydelse. Tilmelding kan ske her: www.teologi.
dk/medlem. To af MF’s nyeste medlemmer begrunder her sit valg.

DERFOR ER JEG MEDLEM
Jeg har kendt MF længe, men blev først
ansporet til at melde mig ind efter udmeldingen om, at der ikke længere ville anbefales en
bestemt fortolkning af bibelens syn på kvindelige præster. Jeg er ikke selv teolog og har ingen
særlig indsigt i emnet. Som forsker har jeg dog en
stærk holdning om, at udforskning af faget skal
være nysgerrig og åben for nye perspektiver. Dedikerede forskere må indimellem være rygende
uenige, og uenighed skærper desuden forståelsen. Udmeldingen udtrykker et
modent samspil mellem tro
og videnskab, som jeg gerne
vil støtte.

Jeg brænder for at flere
mennesker må komme
til tro på Jesus. Derfor er det
naturligt for mig at støtte
MF’s arbejde med at uddanne
dygtige teologer og ledere.
Jeg har personligt oplevet
utroligt dygtige MF-teologer
i min menighed være med til
at sprede det glædelige budskab om Jesus som
frelser. Derfor
har jeg valgt at
være medlem.

Kirstine Skov Benthien, postdoc

Mathias Plauborg
Hansen, student 2019

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

