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Velkommen til første EfterCorona-semester
Corona-krisen ændrede vores forår. Det forsømte forår. Ikke fordi undervisningen ikke
blev gennemført, men det sociale fællesskab manglede. Samspillet, fællesskabet,
samtalerne, inspirationen – det blev ikke, som det skulle have været.
Men Corona’en lærte os også noget nyt. Der viste sig en imponerende
omstillingsparathed i kirkelige kredse under krisen. Hvem skulle have troet, at man så
hurtigt kunne stille om til at streame kirkers gudstjenester i god teknisk kvalitet og med
kort varsel samle 2000 til en drive-in-gudstjeneste på en startbane i Aalborg?
Men det kunne man. Og den erfaring er god at tage med videre ud i livet. Både i vores
private liv og i undervisningsverdenen kan der igen opstå forhold, der giver behov for
bratte omstillinger. Nu ved vi, at vi kan.
Ingen af os kender fremtiden, men Guds omsorg svigter ikke. Han formår at vise nye
veje at gå, når andre bliver lukkede.
Det var vist John F. Kennedy (hans taleskriver), der sagde: Nogle ser tilbage på ting, som
er sket, og spørger: Hvorfor? Andre ser fremad mod ting, som endnu ikke er sket, og
spørger: Hvorfor ikke?
Kurt E Larsen
Professor, dr. theol.
Formand for lærerrådet
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SEMESTERINDLEDNING
Mandag den 17. august 2020

PROGRAM
14.15 – 15.00

Kaffe m.m.

15.00 – 16.30

Velkomst. Semesterindledningsforelæsning ved adjunkt, ph.d. Peter
Søes: Skabelse, pagt og seksualitet.
Seksualiteten som tegn både for ægtepar og singler. Med input fra Karl
Barth, Augustin og C. S. Lewis.

17.00 – 18.00

Sponsorløb

18.00 -

Hennings Grill
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FIUC-AARHUS
17-årgangen
og
19-årgangen
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17-årgangen
RLE1003 KRISTEN TRO, ETIK OG LIVSTOLKNING
ETIKDELEN

tirsdage kl. 13.15-15.00
v/ professor Kurt Christensen
Undervisningen i etikdelen af RLE1003 vil indledningsvis give en grundlæggende
indføring i de principielle overvejelser, der ligger bag udformningen af en nutidig kristen
etik. Disse overvejelser udmøntes derpå i forbindelse med en række af de mest
presserende udfordringer, som i nutiden rettes til os som samfundsborgere og som
kristne.
Litteratur:
Heiene, Gunnar og Thorbjørnsen, Svein Olaf: Kristen Etikk – en innføring.
Universitetsforlaget Oslo 2011.
Til første lektion, tirsdag 18. august, læses:
”Kristen Etikk” s. 11 - 34.

TM1503 HOMILETIK OG KIRKELIGE HANDLINGER
2 timer pr. uge i ugerne 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47
Herudover fire lektioner m. prædikenøvelser i grupper á fire
v/ lektor Leif Andersen
“For mig er prædiketjenesten det højeste og det største og det mest ærefulde kald, hvortil noget
menneske overhovedet kan kaldes.” (Martyn Lloyd-Jones).
Undervisningen vil tage afsæt i pensumlitteraturen, men ikke gennemgå den.
Pensum forudsættes læst selvstændigt og omhyggeligt. Herudfra vil undervisningen gennemgå:
– tekstnærhed
– livsnærhed
– personlig profilering og involvering
– den pædagogiske form ved mundtlig og skriftlig formidling
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Vurdering og eksamen:
Aktiv tilstedeværelse
Prædikenøvelse over given tekst – evalueret samt bestået / ikke bestået
Skriftlig udarbejdelse af internetartikel – evalueret samt bestået / ikke bestået
Litteratur:
Andersen, Leif: Teksten og tiden: en midlertidig bog om forkyndelsen I-II, Fredericia 2006,
særligt kapitlerne Intro, kap 2, kap 5, kap 6, kap 8, kap 9 samt Extro.
Iversen, Hans Ravn (2018): Ny praktisk teologi, København: Eksistensen, ss. 225-299
Olsen, Peter. (2018): ”Verbalpræsens. Guds nærvær i ordet som lov og evangelium” i Den
kristne forkyndelse. Jakob Olsen (red.), Fredericia: Kolon.
Andersen, Børge Haahr. Evangeliet i Livets overgange. Logosmedia. Hillerød 2004, 9-44
Koch, Christian og Tandrup, Birthe (2007): Skriv i alle genrer. København: Gyldendal,
ss. 10-35; 136-144.
Bjerg, Kresten (2017): Den digitale læsers hjerne. København: Hans Reizels forlag, ss. 53-94.
Møller, Anders Krogh (2017): Skriv til nettet. (De små grå). Aarhus: Forlaget Ajour, ss. 8-93.

TM2005 NYTESTAMENTLIG SAMTIDSHISTORIE OG TEOLOGIHISTORIE
4 timer pr. uge
v/ adjunkt Klaus Vibe
Emnet består af en indføring i NT-samtidshistorie og NT-teologihistorie. Med NTteologihistorie menes en historisk beskrivelse af teologiske ideer i Det Nye Testamente.
Der gives en indføring i centrale teologiske temaer i NT (så som Guds rige, kristologi,
soteriologi, antropologi, synden og loven, Ånden og livet, menigheten og Israel,
eskatologi og livet efter døden), herunder særlig problemfelt og hovedteorier i en
nytestamentlig teologihistorie.
Vær opmærksom på, at vi dette semester underviser efter dette særpensum:
Nytestamentlig samtidshistorie:
Koester, Helmut (1995): History, Culture, and Religion of the Hellenistic Age:
Introduction to the New Testament Vol 1 (2nd Edition). Berlin: Walter de Gruyter,
ss. 41-75, 97-320 og 347-391.
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Meeks, Wayne A. (1983): The First Urban Christians: The Social World of the Apostle
Paul. New Haven: Yale University Press, ss.74-110 og 221-230. (45 s.)
Stark, Rodney (1997): The Rise of Christianity. San Francisco: Harper & Collins, ss.3-47
og 217-218. (46 s.)
Nytestamentlig teologihistorie:
Räisänen, Heikki (2010): The Rise of Christians Beliefs. The Thought World of Early
Christians. Minneapolis: Fortress Press, ss.79-405. (326 s.)
For nærmere info vedrørende eksamensformer m.v., se studieplanen.

TM2009 MISSION I KONTEKST
4 timer pr. uge
v/ ph.d. cand.theol. Andreas Østerlund Nielsen
Kristen mission består basalt set i, at Gud møder mennesker og verden gennem sin kirke.
Inkarnationen er det teologiske epicenter for dette møde mellem Gud og verden, som
aldrig finder sted i et socialt og kulturelt vacuum – det er altid mission i kontekst. Det
giver tro og kirke en dynamik, som nødvendiggør både menneske-, samfunds- og
kulturforståelse og en mængde komplekse og ekstremt spændende teologiske
refleksioner.
Vi skal arbejde problembaseret og med udgangspunkt i egne cases anvende og drøfte en
bred vifte af tekster.
Litteratur:
Pocock, Michael og Van Rheenen, Gailyn og McConnell, Douglas (2005): The
Changing Face of World Missions: Engaging Contemporary Issues and Trends.
Grand Rapids: Baker Academic.
Hesselgrave, David J. og Stetzter, Ed (red.) (2010): Missionshift: Global Mission Issues
in the Third Millennium. Nashville: B&H Publishing Group.
Se Canvas-siden for øvrig litteratur (Bemærk: der er blevet godkendt en særlig
pensumliste for dette fag på FIUC-Aarhus efteråret 2020, så pensumlisten afviger fra
det, der står i studieplanen)
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19-årgangen
TM1501/HEB1501N GAMMELTESTAMENTLIG HEBRAISK
Undervisning/vejledning på onsdage, samt opstart med intensivkursus første uge
v/ professor, teol.dr. Nicolai Winther-Nielsen

Fagets indlæring og vejledning foregår via digitale medier, individuelt øvelsesarbejde,
vejledning for læsegrupper og individuel supervision. I den første tredjedel af kurset (210
arbejdstimer) studeres Genesis 1-3 med henblik på at lære at læse hebraisk, kunne den
basale formlære og få et første indtryk af hebraisk sætningsopbygning, og der afsluttes
med tests og interview (HEB1501N varianten) eller en midtvejsprøve (TM1501).
Resten af semesteret (350 timer) studeres udvalgte tekster fra Gammel Testamente
med henblik på oversættelse og indøvelse af gode færdigheder i grammatisk analyse,
hebraisk syntaks og forståelse af teksternes sproglige struktur.
Al undervisningsmateriale er tilgængelig online, men det anbefales, at man anskaffer en
hebraisk bibel, ordbog og en såkaldt referencegrammatik i trykt eller digital udgave.
Litteratur:
I kurset henvises til følgende håndbøger, som kan anskaffes i print eller i bibelsoftware:
Halabé, R (2017 2. Udg): HINNEH: Biblical Hebrew the Practical Way. Tool Box):
Jerusalem: Magnes Press. (tilgængelig online
https://www.magnespress.co.il/en/book/%D7%94%D7%A0%D7%94_%D7%A2
%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%9
0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%94%D7%
9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%AA-5496)
Holladay, W. L., L. Köhler & W. Baumgartner (1991 eller senere): A Concise Hebrew
and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Leiden: Brill.
Kittel, R., et al. (red) (1977 eller senere): Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart:
Deutsche Bibelgesellschaft.
Van der Merwe, C. H. J., J. A, Naudé, og J. H. Kroeze (2017): Biblical Hebrew
Reference Grammar: Second edition. London: Bloomsbury T & T Clark.
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TM1503 HOMILETIK OG KIRKELIGE HANDLINGER
2 timer pr. uge i ugerne 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47
Herudover fire lektioner m. prædikenøvelser i grupper á fire
v/ lektor Leif Andersen
“For mig er prædiketjenesten det højeste og det største og det mest ærefulde kald, hvortil
noget
menneske overhovedet kan kaldes.” (Martyn Lloyd-Jones).
Undervisningen vil tage afsæt i pensumlitteraturen, men ikke gennemgå den.
Pensum forudsættes læst selvstændigt og omhyggeligt. Herudfra vil undervisningen
gennemgå:
– tekstnærhed
– livsnærhed
– personlig profilering og involvering
– den pædagogiske form ved mundtlig og skriftlig formidling
Vurdering og eksamen:
Aktiv tilstedeværelse
Prædikenøvelse over given tekst – evalueret samt bestået / ikke bestået
Skriftlig udarbejdelse af internetartikel – evalueret samt bestået / ikke bestået
Litteratur:
Andersen, Leif: Teksten og tiden: en midlertidig bog om forkyndelsen I-II, Fredericia
2006, særligt kapitlerne Intro, kap 2, kap 5, kap 6, kap 8, kap 9 samt Extro.
Iversen, Hans Ravn (2018): Ny praktisk teologi, København: Eksistensen, ss. 225-299
Olsen, Peter. (2018): ”Verbalpræsens. Guds nærvær i ordet som lov og evangelium” i
Den kristne forkyndelse. Jakob Olsen (red.), Fredericia: Kolon.
Andersen, Børge Haahr. Evangeliet i Livets overgange. Logosmedia. Hillerød 2004, 9-44
Koch, Christian og Tandrup, Birthe (2007): Skriv i alle genrer. København: Gyldendal,
ss. 10-35; 136-144.
Bjerg, Kresten (2017): Den digitale læsers hjerne. København: Hans Reizels forlag, ss.
53-94.
Møller, Anders Krogh (2017): Skriv til nettet. (De små grå). Aarhus: Forlaget Ajour, ss.
8-93.
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TM2003 JOHANNESEVANGELIET OG ROMERBREVET
4 timer pr. uge
v/ adjunkt Klaus Vibe og professor em. Peter V. Legarth
Undervisningen præsenterer forskellige videnskabelige metoder med relevans for studiet
af Johannesevangeliet og Romerbrevet. Der lægges vægt på en helhedslæsning af
Johannesevangeliet og Romerbrevet. Teksterne studeres på grundlag af den græske tekst
og tolkes i lyset af deres historiske kontekst. Der lægges særlig vægt på teksternes
strukturelle, litterære og teologiske særpræg.
Følgende tekster fra Johannesevangeliet gennemgås i detaileksegese: Joh 1,1-34; 2,135,30; 13,1-17,26 og 20,1-21,25. Der gives en indføring i centrale teologiske temaer fra
Johannesevangeliet såsom kristologi, tegnene, Talsmanden, præsentisk og futurisk
eskatologi og begrebsparrene: liv – død, lys – mørke, sandhed – løgn.
Følgende tekster fra Romerbrevet gennemgås i detaileksegese: Rom 1,1-27; 2,1-16; 3,19; 3,19-31; 4,1-8; 5,1-21; 6,1-14; 7,1-8,11; 9,1-13; 11,25-32; 12,1-8; 13,1-10 og 15,1-6.
Der gives en indføring i centrale teologiske temaer i Romerbrevet såsom synden, loven,
retfærdiggørelse, dåben og det nye liv, «jeg-et» i Rom 7, Ånden, Israels plads i
frelseshistorien og formaninger.
Pensum-litteratur
Johannesevangeliet:
Nestle-Aland (2013): Novum Testamentum Graece, Stuttgart: Deutsche
Bibelgesellschaft, 28. udgave
Carson, D. A. og Moo, Douglas J. og Morris, Leon (1992): An Introduction to the New
Testament, Grand Rapids: Zondervan.
Köstenberger, Andreas J. (1999): Encountering John. The Gospel in Historical, Literary,
and Theological Perspective. Grand Rapids: Baker.
Carson, D.A. (1991): The Gospel According To John. Leicester: Inter-Varsity.
Romerbrevet:
Nestle-Aland (2013): Novum Testamentum Graece, Stuttgart: Deutsche
Bibelgesellschaft, 28. udgave.
Carson, D. A. og Moo, Douglas J. og Morris, Leon (1992): An Introduction to the New
Testament, Grand Rapids: Zondervan.
Moo, Douglas (1996): The Epistle to the Romans. Grand Rapids: Eerdmans.
Moo, Douglas (2002): Encountering the Book of Romans: A Theological Survey. Grand
Rapids: Baker Academic.
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Lektionsplan E2020
Blå = 2017-årgangen
Rød = 2019-årgangen

Mandag

Tirsdag

Onsdag

8.15 – 9.00
9.15 – 10.00
10.00-10.15

Morgensang på
TORVET

10.15 – 11.00

11.15 – 12.00

TM2005
NT samtidshistorie
og teologihistorie
KV Aud. 2

12.15 – 13.00

TM2005
NT samtidshistorie
og teologihistorie
KV Aud. 2

Torsdag

Prædikenøvelser/
Prædikenøvelser
LA Andagtsrummet
Morgensang på
TORVET

Morgensang på
TORVET
TM2003
Joh. og Rom.
PVL/KV Aud. 1
TM2009
Mission i kontekst
AØN Aud. 2
TM2003
Joh. og Rom.
PVL/KV Aud. 1
TM2009
Mission i kontekst
AØN Aud. 2

Prædikenøvelser/
Prædikenøvelser
LA Andagtsrummet

Prædikenøvelser
LA Andagtsrummet
TM1501
Gammeltestamentlig
Hebraisk
NWN Aud. 1

TM2003
Joh. og Rom.
PVL/KV Aud. 1
TM2009
Mission i kontekst
AØN Aud. 2
TM2003
Joh. og Rom.
PVL/KV Aud. 1
TM2009
Mission i kontekst
AØN Aud. 2

TM1501
Gammeltestamentlig
Hebraisk
NWN Aud. 1

Speakers Lounge
(12.05-12.50)

13.15 – 14.00

RLE1003 Kristen
tro, etik og
livstolkning
KCH Aud. 2

TM1501
Gammeltestamentlig
Hebraisk
NWN Aud. 1

TM1503/TM1503
Homiletik og kirkelige
handlinger LA Aud. 1

14.15 – 15.00

RLE1003 Kristen
tro, etik og
livstolkning
KCH Aud. 2

TM1501
Gammeltestamentlig
Hebraisk
NWN Aud. 1
TM2005
NT samtidshistorie
og teologihistorie
KV Aud. 2
TM1501
Gammeltestamentlig
Hebraisk
NWN Aud. 1
TM2005
NT samtidshistorie
og teologihistorie
KV Aud. 2

TM1503/TM1503
Homiletik og kirkelige
handlinger LA Aud. 1

15.15 – 16.00

Ud over den ovenstående undervisning i faget TM1501 Gammeltestamentlig Hebraisk vil der være et
kompaktforløb i første uge af semesteret på følgende tidspunkter (alle i Aud. 1): mandag d. 17/8 kl. 13-15,
tirsdag d. 18/8 kl. 10-15, onsdag d. 19/8 kl. 10-15 og torsdag d. 20/8 kl. 10-15. 2019-årgangens
undervisning i de øvrige fag begynder først ugen efter. Også for 17-årgangen begynder undervisningen i
TM1503 først i den efterfølgende uge.
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TU
Undervisning tilrettelagt efter studieplanen
på Teologisk Uddannelse (TU)
SAMTALEGRUPPE I BIBELKUNDSKAB (GAMMEL
TESTAMENTE)
2 timer pr. uge i 5-8 uger
v/ lektor, cand.theol. Carsten Vang
Samtalegruppen skal ses som et supplement til den gammeltestamentlige del af faget
Bibelkundskab på Teologisk Uddannelse. Med afsæt i deltagernes ønsker vil vi tage
udvalgte temaer op fra lærebogen og fra GT selv, f.eks. spændingen mellem de store
fortællinger i GT (patriarkfortællingerne, Israel i Egypten, indvandringen i Kana'an,
kongedømmets indførelse) og den faktiske historie, det unikke ved den
gammeltestamentlige gudstro, monoteismen, pagten, dateringen af Mosebøgerne,
dateringen af Danielsbogen, o.m.a. Målet er dels at gennemgå grundlaget for de kritiske
teorier omkring GT, dels at pege på alternative forståelser af GT, af Israels historie og af
Israels tilblivelse. Da lærebogen uden videre afviser den gammeltestamentlige fortælling
som historisk troværdig, vil gennemgangen lægge vægt på det kronologiske, historiske
forløb. Afhængig af deltagernes ønsker kan timerne forme sig som spørgetimer eller som
egentlige gennemgange af Israels historie og religion.
Litteratur: James K. Hoffmeier. 2008. The Archaeology of the Bible. Oxford: Lion.
En indledning til Gammel Testamentes bøger: Richard S. Hess. 2016. The Old
Testament: A Historical, Critical, and Theological Introduction. Grand Rapids: Baker
Academic, 2016 [801 s.]
Som videnskabelig gennemgang af Israels historie anbefales: Iain W. Provan, V. Philips
Long & Tremper Longman. 2003. A Biblical History of Israel. Louisville: Westminster
John Knox [419 s.]
Artikler i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke årgang 36, hefte 3 (2009) om
patriarkfortællingerne, exodus, indvandringen, statsdannelsen og eksilet.
Til spørgsmålet om GT’s troværdighed som historisk kilde: K. A. Kitchen. 2003. On the
Reliability of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans [672 s.].
Tidspunkt: Aftales ved aftaletimen på MF den 17. august (ved semesterstarten) eller ved
direkte henvendelse til Carsten Vang (cv@teologi.dk). De første timer bliver i
begyndelsen af september måned.
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ØVRIGE ARRANGEMENTER
SPONSORLØB 2020

Mandag den 17. august kl. 17.00-18.00
For 11. år i træk skyder vi et nyt semester i gang med vores legendariske sponsorløb. Vi
cykler og løber en time for at skaffe penge til stipendier til MF’s studerende, der må
klare sig uden SU. Vi håber på mindst 400.000 kr. som vi har fået de sidste fem år. Hvis
det skal nås, skal alle, som overhovedet kan være med i sving: studerende, ansatte,
bestyrelsesmedlemmer, repræsentantskabsmedlemmer, venner og øvrige sympatisører.
Tilmeldingsfrist er 30. juni 2020 af hensyn til ny bestilling af T-shirts. Hvis du har en
MF-T-shirt i forvejen, skal du ikke bestille en ny.
Du kan tilmelde dig her: http://teologi.dk/tilmeld/
Efter sponsorløbet hygger vi os traditionen tro med Henning Maagaards grillmad,
sodavand og is på MF’s regning.
Og så er der som tidligere år rigtig gode præmier:
•
•
•
•

Sommerhusophold
Alle der skaffer 5.000 kr. får gavekort på 400 kr. til MF’s bogsalg
Alle der skaffer 10.000 kr. får gavekort på 800 kr. til MF’s bogsalg
Jeg håber derudover på igen at modtage præmier fra diverse firmaer

Læs mere om Sponsorløb 2020 her: https://teologi.dk/om-mf/stot/sponsorloeb2020/
Kontakt undertegnede på 7356 1247 eller na@teologi.dk hvis du har spørgsmål.
Sammen gør vi en forskel!
Landssekretær Nils Andersen
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AKADEMI FOR PRAKTISK TEOLOGI:
Homiletik I med prædikenøvelser v. Leif Andersen (mulighed for eksamen for FIUCstuderende), se læseplan under årgang 19.

TEMADAG OM KVINDELIG PRÆSTETJENESTE:
Fredag den 27. november kl. 10-14. Oplæg ved valgmenighedspræst Henrik Højlund,
Aarhus og adjunkt, ph.d. Klaus Vibe.
Efterfølgende samtale og debat.

JULEAFSLUTNING
Torsdag d. 17. december kl. 12.15-13.30

TEOLKURSUS 19.-22. JANUAR 2021
•

Hovedforlæser: Grant Macaskill fra Skotland (NT-professor)

•

Forelæsninger ved Asger Chr. Højlund, Kurt E Larsen og Uffe Kronborg, som
på forskellige måder relaterer til temaet

•

Bibeltimer ved Henrik Nymann Eriksen over filipperbrevstekster

•

Gudstjeneste med Sune Skarsholm som prædikant

•

Kunstaften ved Leif Andersen ud fra kursets tema

•

Workshops er under udarbejdelse

•

”Sådan gør vi hos os”: nyt programpunkt: med konkret inspiration til tjenesten

Program kommer senere.
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SPOTLIGHTS

Fredag den 13. november kl. 19-23
Klimaforandringer – so what?
Coronaen overtog lige mediernes og politikernes dagsorden nogle måneder. Men ellers
er klimaforandringerne den helt store globale udfordring de næste årtier, og det der
samler det politiske flertal bag regeringen herhjemme.
Mens vi afventer regeringens konkrete klimaudspil, vil vi overveje kirkens rolle. Har
kirken og kristne et særligt ansvar for at gøre noget ved klimaproblemerne? Skal vi alle
sige farvel til bøffen, blive vegetarer, spise økologisk, droppe flyrejserne og spare op til
en elbil? Eller skal vi overlade initiativerne til politikerne og koncentrere os om at
forkynde evangeliet i erkendelse af, at jorden alligevel skal gå under?
Spotlights 2020 stiller skarpt på disse problematikker og inviterer alle interesserede til at
tænke med.

Vi får besøg af den kendte TV-meteorolog Mikael Jarnvig, der vil ridse klimasituationen
op, som den pt tegner sig fra en videnskabelig fagmeteorologs synsvinkel. Teologen
ph.d. Andreas Østergaard Nielsen fra firmaet ’Helsyn’ vil argumentere for, at kristne
tager deres forvalteransvar alvorligt, herunder ansvaret for klimaet. Vi arbejder på at
finde en oplægsholder mere med en lidt anden tilgang end Andreas’. Program følger.
Så kom og vær med til en aktuel og spændende aften, der vil gøre dig lidt klogere på,
hvordan vi som kristne bør forholde os til klimaudfordringerne.
Ansvarlig: informationsmedarbejder Jón Lange Bech fra 2017-holdet

16

SPEAKER’S LOUNGE
Der er Speaker’s Lounge (SL) hver torsdag kl. 12.05–12.50. SL arrangeres af
studenterrådet og er et forum, hvor man kan tage forskellige relevante, men ikke
nødvendigvis faglige, emner op. Gennem debat, diskussion og samtale udvikles man som
menneske og ikke mindst som teolog, og vi vil derfor gerne fremme en god debatkultur
på MF. Emnerne er som regel foreslået af studerende. Oplæggene bliver holdt af
studerende, ansatte eller af inviterede gæster.
Da det foregår i kaffestuen, og det som udgangspunkt er et meget uformelt arrangement,
vælger de fleste studerende og ansatte i huset at deltage. På den måde kommer det til at
fungere som et ugentligt samlingspunkt for hele MF og TORVET.

BIBLIOTEK
Biblioteket er fysisk indrettet med muligheder for at arbejde enkeltvis eller i grupper. Det
rummer ca. 30.000 bøger, lydbibliotek samt computere med relevant software. Det
fungerer som præsensbibliotek, dvs. at bøgerne ikke må lånes med hjem. Bibliotekets
hjemmeside er www.teologi.dk/bibliotek. Her finder du bl.a. link til Axis, bibliotekets
database, hvor tidsskrifter, links og størstedelen af bøgerne er registreret. Håndbøger og
kildeskrifter indkøbt før 1993 findes i kortkartoteket.

RENGØRING
Alle studerende med daglig gang på MF – dvs. studerende på MF’s bacheloruddannelse
samt øvrige studerende med læseplads på MF - deltager i det daglige liv på MF og
dermed også i vedligeholdelse og rengøringen af MF. Det indebærer 10 timers
rengøring/vedligehold per semester. Dette kan også afregnes med 100 kr. pr. time på
kontoret.
Fordeling af rengøringsområder og -tidspunkter sker på ophængte sedler i
rengøringsrummet. Hvis man ikke selv har skrevet sig på listerne senest den 1. oktober,
bliver man faktureret for 100 kr. pr. time.
Studerende er selv ansvarlige for at bytte, hvis man bliver forhindret.
Spørgsmål vedr. dette rettes til husinspektøren. (se s. 20)

LÆSEPLADS
Alle studerende på MF’s Bacheloruddannelse (MFB’ere) kan efter ansøgning få
læseplads på MF med fast hyldeplads til bøger, enten i form af fast plads eller i form af
en deleplads. Der skal søges ved hver semesterstart for det kommende semester.
Overskydende læsepladser kan søges af andre studerende for et semester ad gangen mod
”betaling” af 10 timers rengøring eller 100 kr. pr. time. Ansøgninger fra teologi- og
religionsvidenskabsstuderende vil komme i første række ved tildelingen.
Læsepladsansøgning findes på kontoret.
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MAILGRUPPEN ”mf-diverse”
Alle studerende på MF bliver automatisk tilmeldt mailgruppen
mf-diverse@teologi.dk, som er MF’s mailgruppe for oplysninger og informationer til og
fra studerende og ansatte. Du skal aktivt melde fra til kontoret, hvis du ikke ønsker at
være med i gruppen. Husk også at melde til kontoret, hvis du skifter mailadresse.

TEOLOGI-MAILADRESSE
Hvis du ønsker det, f.eks. i forbindelse med netindkøb m. studierabat, kan du få en email-konto, eksempelvis NN@teologi.dk. Mail-adressen vil være brugbar, så længe du er
MF-BA-studerende, eller læser teologi på kandidatuddannelsen på Aarhus Universitet,
eller har læseplads på MF. Kontoen lukkes (efter varsel), når du har afsluttet studiet.
Hvis du ønsker dig en sådan adresse, henvend dig til support@teologi.dk.

STUDIEVEJLEDNING
Hvis du har problemer med at overskue studiet eller har spørgsmål i øvrigt til studiet, så
snak med studiekoordinatoren, Brian Kærslund Hansen, som er studievejleder på BAuddannelsen. (se s. 20).

STUDIEREJSELEGATER
MF’s stipendium kan søges af alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende, som kan
tilslutte sig MF’s basis og formål. Det kan f.eks. tildeles studerende, der som et led i
deres studium ønsker at studere en periode ved en udenlandsk uddannelsesinstitution,
eller som gennem en rejse ønsker mulighed for kontakt med en udenlandsk fagmand eller
deltage i en konference i ind- eller udland. Det forventes, at modtageren af stipendiet om
muligt formidler den modtagne inspiration videre til medstuderende og andre på MF.
I ansøgningen anføres, hvad der søges om støtte til, begrundelsen for ansøgningen samt
et overslag over de forventede udgifter. Det skal ligeledes anføres, hvor meget der søges
i støtte, samt hvor den studerende er i sit studieforløb. Der skal ansøges i god tid før
rejsen.
Ansøgningen indgives til fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen eller akademisk leder
Kurt E Larsen. (se s. 20)
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DANNELSESTILBUD
At bedrive teologi er en hel-menneskelig aktivitet, hvor det intellektuelle arbejde ikke
kan adskilles fra person og tro. Derfor har vi på MF forskellige tilbud, der sigter på
personlig og åndelig dannelse. Det drejer sig om bl.a. daglige andagter og
mentorordning. Disse tilbud skal ses som et supplement til den enkeltes kirkelige
tilknytning og praksis, der specifikt bidrager til at integrere tro og teologi.

ANDAGTER
Kom og vær med til det daglige andagtsliv – ved morgensangen læser vi den kommende
søndags tekster og forbereder os til søndagen.
Mandag: Morgensang på TORVET for hele huset kl. 10.00-10.10
Tirsdag: Morgensang på TORVET for hele huset kl. 10.00-10.10
Onsdag: Morgenandagt på TORVET for hele huset kl. 10.00-10.10
Torsdag: Bøn i kaffestuen i forbindelse med Speakers Lounge kl. 12.05
Fredag: Fællesbøn for alle i huset i andagtsrummet kl. 12.05

MENTORORDNING
MF tilbyder mentorering til alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Hver
studerende får tilbud om at blive tilknyttet en af MF’s ansatte som mentor. Mentor og
studerende mødes normalt en gang pr. semester til samtale.
Mentorsamtalens særlige fokus er at støtte den studerende til at få et godt studieforløb.
Samtalen befinder sig så at sige midt imellem sjælesorg og faglig vejledning. Den tager
også sigte på udvikling af den enkeltes menneskelige og åndelige udrustning og
potentiale.
Mentoren er naturligvis underlagt tavshedspligt. Mentorrelationen gælder normalt hele
studieforløbet.
Henvendelse til lektor Leif Andersen (se s. 20).
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KONTAKTOPLYSNINGER
Menighedsfakultetet

8616 6300 eller 7356 1240

E-MAIL MF
E-MAIL Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
E-MAIL MF-bladet

mf@teologi.dk
dttk@teologi.dk
mfbladet@teologi.dk

MF-lokalnr.

e-mail

73561-240 MF’s hovednummer
Thomas B. Mikkelsen, fakultetsleder
242 Walther P. Hansen, sekretariatsleder
243 Henning Thorlund,
administrationsmedarbejder
245 Kit J. Hvergel, kontorsekretær
246 Henning Maagaard, husinspektør
247 Nils Andersen, landssekretær
248 Brian K. Hansen, studiekoordinator
249 Karin Christensen, bibliotekar
Emil Børty Nielsen, ph.d.- studerende
251 Peter Søes, adjunkt
252 Kurt Christensen, professor
253 Kurt E Larsen, professor, akademisk
leder
254 Carsten Vang, lektor
255 Morten Hørning Jensen, lektor
256 Jeppe Bach Nikolajsen, lektor
257 Klaus Vibe, adjunkt
258 Peter Søes, adjunkt
259 Leif Andersen, lektor
Anja Smedstrup Chr. ph.d.- studerende
Kasper Andreas Bergholt, SR-formand
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tbm@teologi.dk
wph@teologi.dk
ht@teologi.dk
kj@teologi.dk
hm@teologi.dk
na@teologi.dk
bkh@teologi.dk
kc@teologi.dk
ebn@teologi.dk
ps@teologi.dk
kch@teologi.dk
kl@teologi.dk
cv@teologi.dk
mh@teologi.dk
jb@teologi.dk
kv@teologi.dk
ps@teologi.dk
la@teologi.dk
asc@teologi.dk
Kasper-bergholt@hotmail.com

MF-KALENDEREN
AUGUST
17.
24.

Semesterindledning og sponsorløb
Landskonvent for teologer i Børkop

SEPTEMBER
28.-1. okt. TORVET’s Højskole, Virksund

NOVEMBER
13.
27.

Spotlights kl. 19-23
Temadag om kvindelig præstetjeneste

DECEMBER
17.

Semesterafslutning kl. 12.15-13.30
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