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MF HAR BÅDE KLAR
KIRKELIG PROFIL OG
KLAR FAGLIG PROFIL
Nils Andersen, landssekretær og ansvarshavende redaktør

Hvordan opfatter mennesker uden for
MF egentlig Menighedsfakultetet? Det
har Analyse Danmark undersøgt, og
fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen

trækker nogle observationer frem i sin
leder side 3. FIUC-Aarhus har forbedret
sin uddannelse, se hvordan i Peter Søes’
artikel s.4. MF har fået en hjemmeside

mere, læs Jóns forklaring på, hvad den
særligt skal bruges til s.10. MF indbyder
til online medlemsmøde den 17. april, se
program s.13. God læselyst!
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MF UNDER ANALYSE
DANMARKS LUP
– HVAD SÅ DE?
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

I dette efterår har vi med støtte fra Borgfonden fået Analyse Danmark til
at foretage en omfattende analyse af omverdenens syn på MF.
Formålet med analysen var at få input
til, hvordan vi kan forbedre vores
uddannelse, så flere unge i fremtiden
vil vælge at læse på MF. Der er præstemangel i Danmark, og mange præster
med MF-baggrund nærmer sig pensionsalderen. Derfor skal vi have store
optag på kommende hold.
Godt 700 personer har besvaret
et fyldigt spørgeskema. Desuden har
analyseinstituttet gennemført gruppesamtaler og interviewet en række
repræsentanter fra kirkelige organisationer, folkekirken, det politiske liv og
den akademiske verden.
Tydelig kirkelig profil
Analysen viser, at MF har en stærk
berettigelse og relevans i kraft af, at vi
lader forskning og undervisning finde
sted på konfessionel basis. Uddannelsen skal sætte de studerende i stand
til at forvalte og reflektere over det, de
skal ud og arbejde med senere.
Det har stor betydning for unges
tilvalg af MF, at vi skaber muligheder
for relevante studiejobs, deltagelse i
studieture og praktikophold – og gerne
i samarbejde med de kirkelige organisationer, som vi deler lokaler med.
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Tydelig faglig profil
Samtidig er der et stærkt ønske om
forskningsbaseret undervisning, og at
MF aldrig må kunne anfægtes for f.eks.
mangel på forskningsfrihed. Heldigvis
er der meget høj tilfredshed med uddannelsens faglige niveau.
Alligevel dokumenterer undersøgelsen også behov for, at vi markerer os
endnu tydeligere som en videnskabelig
uddannelse, der prioriterer den frie
forskning. Det er vi ikke selv i tvivl om,
men det kan omverdenen være, og det
skal vi gøre noget ved.
Vi fortsætter kursen
Det er opmuntrende, at respondenterne så markant giver udtryk for, at MF
skal bevare sit bekendelsesmæssige
udgangspunkt for at bevare troværdighed og eksistensberettigelse.

Lige så opmuntrende er det, at
undersøgelsen fremhæver behovet for
en tydelig faglig profil. MF er med til at
sikre mangfoldighed i teologisk undervisning og forskning i Danmark, fordi vi
lader videnskabelig teologi være kernen
i undervisningen, mens grundlaget og
rammen er kirkelig.
Tak til alle, som har bidraget til
undersøgelsen! Nu har vi behov for
jeres hjælp til at finde nye studerende.
Henvis dem gerne til vores nye hjemmeside teologistudiet.dk, som er målrettet
unge, som overvejer at læse teologi. Se
mere s. 10-11.
Se også Thomas Bjerg Mikkelsens blog
på www.teologi.dk/blog fra den 11.
december 2020
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NY FORBEDRET
STUDIEORDNING
PÅ FIUC-AARHUS
Peter Søes, adjunkt ph.d., undervisningskoordinator

Når vi til sommer optager et nyt hold studerende, bliver det på en ny
studieordning. Det glæder vi os til, for den er bedre end den gamle!
I 2019 indgik MF en samarbejdsaftale med norske Fjellhaug International
University College (FIUC). Den betyder, at
vi i Aarhus har etableret en lokal FIUC-afdeling. Dér kan man blive indskrevet,
først på en treårig bacheloruddannelse i
teologi, og derefter på en etårig overbygning. Den samlede fireårige uddannelse
er skruet sammen, så den i niveau og
fagsammensætning matcher bacheloruddannelsen i teologi ved Aarhus Universitet med henblik på, at man bagefter
kan optages direkte på universitetets
kandidatuddannelse i den udstrækning,
de har studiepladser til det.
Ny studieordning
Årgangen fra 2019 er det første MFhold, der har begyndt deres studier
under FIUC, og den fungerer på mange måder rigtig godt. Alligevel er der
bestemt plads til forbedring, og netop
det synes vi faktisk, vi får med den
studieordning, der kommer til at gælde
fra august. Derfor er vi taknemmelige
til Gud og fulde af store forventninger til
den uddannelse, vi kan tilbyde det hold,
der begynder efter sommerferien.
Uddannelsen er bygget op af fag,
som man har tre af hvert semester. Så
en fireårig uddannelse består af fireogMF-BLADET ■ MARTS 2021

tyve fag. Se en oversigt over fagene og
deres rækkefølge i skemaet side 7.
Det overordnede billede er, at det
er en klassisk teologisk uddannelse,
hvor man lærer – og bruger! – de tre
sprog: græsk, hebraisk og latin, og hvor
fokus ligger på at studere Bibelen og
vigtige tekster fra kirkens store historie.
Særligt Ny Testamente fylder meget, og
Praktisk Teologi fylder også mere, end
det gør på universiteternes uddannelser. Det samme gør Missionsteologi.
Denne fagsammensætning afspejler grundlæggende tre hensyn: Først
og fremmest tror vi, at netop disse fag
tilsammen giver et rigtig godt grundlag
for at blive en god præst og teolog. Dernæst tror vi som sagt, at den fireårige
uddannelse fuldt ud matcher universiteternes i niveau og indhold. Og endelig
afspejler den, at vi med Fjellhaug-samarbejdet er en del af en fælles skandinavisk uddannelse, som tager alvorligt, at
vi som kirke en del af Guds mission.
Endnu bedre end den gamle
Grundlæggende bygger den nye studieordning videre på den ordning, vi
har kendt siden 2019, men der er nogle
ændringer. Efter min mening er de til
det bedre, og jeg vil nævne fire her:

For det første er der en bedre opbygning af uddannelsen. Indtil nu har det
været nødvendigt at samle sprogfagene, så al hebraisk- og latinundervisning
ligger på hhv. tredje og femte semester.
Og det kan godt lade sig gøre at lære
sprogene på den måde, men det er ikke
optimalt. Den nye studieordning jævner
både læringskurven og arbejdsbyrden
mere ud.
Tilsvarende synes vi, at der er en
bedre og mere naturlig progression i
den nye ordning, sådan at fordybelsesfagene på sidste del af uddannelsen
lettere kan bygge oven på det, man har
lært i fagene i begyndelsen.
For det andet er der selve fagene.
De fleste har kun gennemgået mindre
justeringer, men nogle er blevet ændret
mere omfattende, enten i fællesskab med de andre afdelinger i Fjellhaug-samarbejdet eller i form af særlige
Aarhusvarianter, som kan bruges hos
os. Det gælder særligt fagene i Ny Testamente. Det handler bl.a. om, at man
i Norge traditionelt lægger mere vægt
på sekundærlitteraturen, mens vi i Danmark – og ikke mindst på MF – lægger
mere vægt på bibelteksten selv, når der
skal udformes pensum og læringsmål.
Og man kan bestemt give gode grunde
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Professor emeritus Peter V. Legarth underviser 2019-holdet i Johannesevangeliet

Man skal vælge os, fordi man ønsker sig et studiested, hvor vi arbejder med teologi for kirkens
skyld. Med sigte på det, kirken har brug for, i troskab
mod kirkens bibelske grundlag og mod kirkens Herre
og hans mission i verden. Det har altid været visionen
for uddannelsen på MF, og det er det stadig.
for at gøre, som de gør i Norge, men
vi er alligevel glade for, at vi med den
nye studieordning kan give det direkte
studium af nytestamentlige tekster på
grundsprog mere vægt.
For det tredje er der faget Praktisk
Teologi, som bl.a. rummer prædikenlære, sjælesorg, liturgi, diakoni og forkyndelse for børn. Det har indtil nu ikke været en fast del af FIUC’s studieordning,
og det har været et problem, fordi det
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er meget vigtigt for den uddannelse, vi
gerne vil give på MF. Derfor er de nuværende MF-studerende selvfølgelig heller
ikke blevet snydt for undervisning i disse
discipliner, men de har måttet tage dem
som ekstra valgfag i regi af Akademi for
Praktisk Teologi. Og det fungerer da,
men de giver de studerende nogle lange
torsdage og et ekstra eksamenspres i
nogle semestre. Det undgår vi fremover,
fordi praktisk teologi nu indgår som en

del af selve bacheloruddannelsen. Det,
tror vi, giver en bedre balance og sammenhæng i studiet.
For det fjerde barsler vi med et helt
ny missionsfag, som handler om mødet
med mennesker af andre religioner,
særligt muslimer. Det erstatter et fag
om verdensreligionerne på den gamle
ordning, og vi tror, det nye fag bliver
skarpere og superrelevant for de studerende, hvad enten de satser på at blive
præster eller har en anden tjeneste i
tankerne. Faktisk tror vi, det bliver så
godt, at vi har fået lov til at tilbyde det
til 19-årgangen også.
Nyt fjernstudium over nettet
Sammen med det nye hold åbner vi
efter sommerferien for første gang for
netfagsstuderende. Det er en mulighed
for at tage nogle af fagene på uddanMF-BLADET ■ MARTS 2021

1. semester

Græsk

Indføring i Bibelen

Kirkehistorie

2. semester

Græsk

Kristen tro og etik

Etik og filosofihistorie

3. semester

Markusevangeliet

Mission, religionsteologi,
religionsmøde, islam

Hebraisk

4. semester

Missionsteologi

Latin

Hebraisk og 1. Mosebog

5. semester

Videnskabsteori
og religionsfilosofi

Latin

Gammel Testamente

6. semester

Romerbrevet og Paulus

Dogmatik

Prædikenlære, sjælesorg

7. semester

Græsk, fordybelse

Dogmatik

Luther og reformationen

8. semester

Johannesevangeliet
og brevene i NT

Teologi og samtid

Bacheloropgave
om selvvalgt emne

nelsen som fjernstudium over nettet. Vi
tror og håber, at mange andre end vores
fuldtidsstuderende her i Aarhus kan få
gavn af vores studietilbud. På www.teologi.dk kan man læse om fagene og om,
hvordan man bliver optaget på dem.
Og dér kan man selvfølgelig også
læse mere om den nye studieordning,
om optagelseskrav og -frister og den
slags, og anden information, man kan
få brug for.

Vi håber – og beder om – at rigtig
mange vælger at studere hos os til
efteråret. Man skal selvfølgelig ikke
vælge MF bare pga. den gode fagsammensætning eller den fine opbygning af
uddannelsen. Man skal vælge os, fordi
man ønsker sig et studiested, hvor vi
arbejder med teologi for kirkens skyld.
Med sigte på det, kirken har brug for, i
troskab mod kirkens bibelske grundlag
og mod kirkens Herre og hans mission

i verden. Det har altid været visionen
for uddannelsen på MF, og det er det
stadig.
Studieordninger er selvfølgelig altid
diskutable og pr. definition foranderlige, og om en årrække ændrer vi sikkert
også denne. Men visionen står fast, og
for nærværende tror vi, at vi med den
nye studieordning kan komme endnu
tættere på visionen. Bedre anbefaling
kan jeg ikke give den.

Se også vores nye hjemmeside www.teologistudiet.dk som er målrettet potentielle studerende, og som indeholder
oplysninger om FIUC-Aarhus’ uddannelse, herunder studiemiljø, videoer med vore studerende mm.
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KORT NYT

MORTEN HØRNING JENSEN UDGIVER ARTIKEL
I FØRENDE TEOLOGISK TIDSSKRIFT
Lektor Morten Hørning Jensen har fået en artikel udgivet i et af de førende
tidsskrifter inden for Ny Testamente: Novum Testamentum. Artiklen undersøger, hvordan der de sidste to årtier har stået en kamp inden for Markusforskningen om at bestemme, hvor og hvornår Markusevangeliet blev skrevet.
Morten konkluderer, at vi skal finde ›Markus’ mening‹ ved at læse teksten selv
og ikke ved at etablere en bestemt ydre situation for evangeliet.

KURT E. LARSEN
UDGIVER ARTIKEL
OM HANS EGEDES
MISSIONSSYN
MF’s professor i kirkehistorie Kurt E.
Larsen har skrevet en videnskabelig
artikel om Hans Egedes missionssyn. Artiklen er bragt i Nordens
eneste videnskabelige tidsskrift
om mission: ›Norsk Tidsskrift for
Misjonsvitenskap‹, som Jeppe Bach
Nikolajsen er hovedredaktør på.
Artiklen er offentligt tilgængelig
her: journals.mf.no/ntm/article/
view/5404/4413

UDSKUDT LITURGIKONFERENCE AFHOLDES
ONLINE 12. MARTS
MF giver med en online liturgikonference sit bidrag til folkekirkens
aktuelle debat om gudstjenestens
liturgi. Konferencen med en lang
række kompetente oplægsholdere
blev aflyst sidste forår på grund af
corona-nedlukningen. Nu gennemfører vi konferencen den 12. marts
som en åben videokonference. Der
arbejdes stadig på de sidste detaljer,
og der kan forekomme enkelte ændringer i det oprindelige program.
Se program på www.teologi.dk. Det
er gratis at deltage, men husk tilmelding på www.teologi.dk/tilmeld

TEOLKURSUS 2021 FLYTTET TIL 25.-28. MAJ
Vi har på grund af coronarestriktioner udskudt Teolkursus 2021 fra januar til
den 25.-28. maj, hvor vi håber, at kunne gennemføre kurset fysisk på MF. Teolkursuset er for teologer, præster, kirkeligt ansatte og alle andre interesserede.
Vi fastholder i videst muligt omfang det oprindelige program, dog med nogle
få ændringer. Se omtale og program på www.teologi.dk
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PETER ØSTERGAARD
JACOBSEN LEDER
NYT ›KIRKEN I CITY‹PROJEKT I ODENSE
Sognepræst Peter Østergaard Jacobsen fra Sct. Hans Kirke i Odense
er hyret af biskop Tine Lindhardt
til at være projektleder i ›Kirken i
City‹ i Odense på halv tid fra 1. april.
Hensigten er dels at gøre kirken
mere synlig i bybilledet i Odense
C, dels at øge samarbejdet mellem
kirkerne i centrum. Peter fortsætter sideløbende med den nye
projektlederstilling som præst i Sct.
Hans Kirke på halv tid. Se mere om
projektlederstillingen her: www.
fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/citykirker-i-odense-gaar-i-samarbejde
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OPTAG AF NYE STUDERENDE PÅ FIUCAARHUS TIL SOMMER
FIUC-Aarhus optager nye studerende til sommer, og vi håber på
fuldt hus med 32 studerende, så
vi bedre kan imødekomme den
markante efterspørgsel på præster
med MF’s teologiske og kirkelige
profil. Læs alt om FIUC-Aarhus’
bacheloruddannelse i teologi på
vores nye hjemmeside for potentielle studerende: www.teologistudiet.dk

MF’S KIRKEHØJSKOLE KOMMER TIL
KØBENHAVN 2021-22
MF’s mobile kirkehøjskole kommer til København i næste sæson.
Program er under udarbejdelse og
offentliggøres på www.teologi.
dk, men vi kan allerede nu oplyse
følgende:
27.10.2021: ›Sjælesorg‹. Leif Andersen og Martin Drengsgaard. Sted:
Betlehemskirken
24.11.2021: ›Gudstjenesten‹ Peter
Søes og Per Damgaard. Sted: Vigerslev Kirke
26.1.2022: ›Kirken‹. Kurt E Larsen
og Henrik Laursen: Sted: Vigerslev
Kirke
23.2.2022: ›Bibelsk lederskab‹. Carsten Vang og Niels Jørn Fogh. Sted:
Buddinge Kirke
30.3.2022: ›Mødet med en hellig
Gud‹. Klaus Vibe og Jakob Søvndal.
Sted: Lindehøj Kirke
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JEPPE BACH NIKOLAJSEN UDGIVER ARTIKEL OM
KRISTEN ETIK I INTERNATIONALT TIDSSKRIFT
Lektor Jeppe Bach Nikolajsen, der for tiden har orlov fra MF, har skrevet en
ny og aktuel artikel om kristen etik og luthersk tradition. Artiklen er udgivet i
tidsskriftet Studia Theologica: Nordic Journal of Theology

7 NYE PRÆSTEANSÆTTELSER AF
MF-TEOLOGER

MF HAR ANSAT NY
ØKONOMI- OG KONTORMEDARBEJDER
Som afløser for Henning Thorlund,
der har fået nyt arbejde i Vestjylland, har MF ansat Elly Bro Skuldbøl
i en 25 timers stilling fra 21.1. Elly er
cand.mag. i samfundsfag og dansk
og har i efteråret taget et diplomkursus i økonomistyring. Hendes
primære opgave er at varetage
administrationsopgaver for organisationerne på TORVET.

Peder Skovby Jørgensen er
ny sognepræst i Nexø Kirke fra
15.12.2020
Simon Kristian Blix Nielsen er ny
sognepræst i Abildgård Kirke i Frederikshavn (50 %) og international
præst i Frederikshavn Provsti (50 %)
fra 1.1.2021
Daniel Kristiansen er ny sognepræst i Baunekirken i Tjørring fra
1.1.2021
Anders Michael Hansen er ny
sognepræst i Karlslunde Strandkirke fra 1.1.2021
Michael Bak Nygaard er ny præst
i frimenigheden ›Broen‹ i Vejle fra
1.2.2021
Thomas Uth er ny sognepræst i
Outrup Lunde fra 15.2.2021
Lasse Holmgaard Iversen er ny
sognepræst i Christianskirken i
Aarhus fra 1.3.2021

EFTERUDDANNELSE EFTERÅRET 2021 OM
›DIAKONI, KIRKE OG SAMFUND‹
Professor i kirkehistorie Kurt E. Larsen og landsleder i Kristelig Handikapforening, Tove Søgaard, vil stå for undervisningen i efterårets modul i MF’s akademiske efteruddannelse. Se program på teologi.dk/efteruddannelse/
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teologistudiet.dk
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NY HJEMMESIDE INTRODUCERER
BACHELORUDDANNELSE FOR
KOMMENDE STUDERENDE
Jón Lange Bech, informationsmedarbejder og studerende

MF har en målsætning om at få fuldt hus til sommer, nemlig at optage
32 nye studerende. Derfor har vi lanceret en ny hjemmeside for potentielle studerende, så de nemt finder alle relevante informationer om
FIUC-Aarhus’ uddannelse på MF.
Er det ikke overflødigt at lave en ny
hjemmeside, når MF allerede har én?
Det mener vi ikke, fordi der er behov
for et sted, hvor potentielle studerende
nemt og enkelt kan finde relevant information om teologistudiet.
Spot on
Mens MF’s officielle hjemmeside www.
teologi.dk/ rummer et væld af nyheder, blogs, arrangementer og udførlig
information om MF samt rummer en
guldgrube af lyd- og videooptagelser, vil
den nye hjemmeside www.teologistudiet.dk sigte på udelukkende at fortælle
om FIUC-Aarhus’ bacheloruddannelse.
Den nye hjemmeside er designet med
moderne og indbydende grafik, så den
er attraktiv at arbejde med for nye potentielle studerende.
Hjemmesidens indhold
Studiesøgende er naturligt optaget af
spørgsmål som:
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•
•
•
•

vil dette studie være det rigtige valg
for mig?
hvad rummer undervisningen?
hvordan er studiemiljøet?
hvad kan jeg bruge uddannelsen til?

Vores nye hjemmeside er skræddersyet
til at give svar på den type spørgsmål.
Her kan man blandt andet finde videoer
med nuværende studerende, der fortæller, hvorfor de valgte at læse teologi
på FIUC-Aarhus, som beskriver studiemiljøet, samt giver et indblik i, hvordan
det er at være studerende på MF. Derudover kan man finde oplysninger om
MF’s faciliteter, herunder mulighed for
få sin egen læseplads, MF’s bibliotek,
der rummer over 25.000 bøger, samt
hvad huset rummer af andre organisationer på TORVET og meget mere.
Hjemmesiden vil løbende blive
opdateret om FIUC-Aarhus’ bacheloruddannelse og informere om relevante
arrangementer for potentielle studerende. Det gælder fx den årlige studie-

praktik i oktober, studieintroduktionsdag i februar samt relevant information
vedrørende optagelsen på studiet.
Gør hjemmesiden kendt
Der er stærkt brug for mange flere
studerende til at efterkomme kirkens
efterspørgsel på teologer med MF’s
klassiske profil. Vores drøm er derfor at
fylde MF’s lokaler med nye studerende.
Vil du hjælpe os med at nå det mål? Hvis
du kender en potentiel studerende i din
omgangskreds - så prik ham eller hende
på skulderen og henvis til den nye hjemmeside.
På forhånd tak!
Også ny Instagramprofil
MF har også oprettet en profil på
Instagram for at være mere synlig for
potentielle studerende. Sissel Jørgensen
fra 2019-holdet vil løbende vise glimt fra
livet som studerende på FIUC-Aarhus.
Hvis du har en instagram profil, kan du
følge med på @teologistuderende_MF
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FRA BEST YRELSENS BORD

PRÆSIDENTINDSÆTTELSE
I USA OG NY FORMAND
PÅ MF – MED FÆLLES TRÆK
Sune Skarsholm, sognepræst og ny formand på MF

Den nye præsident i USA blev 20. januar indsat med hånden på den gamle
familiebibel og højtideligt taget i ed på forfatningen for en fireårig periode. Den kan vise sig at blive vanskelig og omskiftelig. Måske var det derfor
præsidenten, som de fleste af sine forgængere, tilføjede et ›so help me,
God!‹ (Gud, hjælpe mig!).
En sammenligning mellem en præsidentindsættelse og min tiltrædelse
som ny formand for MF’s bestyrelse kan
synes vel selvovervurderende - af sidstnævnte forstås! Men der er nogle ligheder, som jeg drister mig til at nævne.
På Bibelens grundlag
For det første vil jeg gerne forpligte
mig på det syn på Bibel, bekendelse og
fundament, som MF er stiftet på. Jeg har
ganske vist ikke aflagt ed med hånd på
Bibelen i forbindelse med min tiltrædelse, men jeg er forpligtet på - og overbevist om - at MF står på et grundlag og
for værdier, som er evigt relevante og
aktuelle. Her skal der ikke ske ændringer.

•

•

•

•
Store udfordringer de næste fire år
For det andet står MF over for en både
vanskelig og omskiftelig tid de næste
fire år. Fremtiden rummer både store
udfordringer og meget lovende udsigter.
Det gælder ikke mindst på flg. områder:
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Behovet for flere nye studerende
hvor der er udsigt til præstemangel i
Folkekirken samtidig med, at en stor
generation af præster med tilknytning til MF går på pension. Vi oplever
en voksende efterspørgsel på vores
studerende, som vi kun i begrænset
omfang kan imødekomme.
Behovet for at øge indtægterne, så
vi kan finansiere stipendier til flere
studerende og fortsætte generationsskiftet i lærergruppen.
Behovet for at udvide den kirkelige og
brede offentligheds kendskab til - og
anerkendelse af MF som et teologisk
uddannelsessted med høj faglighed
og evangelisk-luthersk forankring.
Udvikling af samarbejdet med Fjellhaug i Norge, nye lærere og ansatte

•

som opnår højere akademiske grader, et øget antal studerende.
Nyt byggeri på matriklen.

In God we trust
For det tredje tilslutter jeg mig helt
præsidentens afsluttende ord: »so help
me God!« Både for min egen del som
formand og for hele MF’s virke. Vi er helt
afhængige af Guds velsignelse og gode
vilje. MF er båret af Guds tilskyndelse
til vennerne om fortsat opbakning til
en teologisk uddannelse på et evangelisk-luthersk grundlag for kirkens skyld.
Her tilslutter jeg mig også gerne amerikanernes nationalmotto: In God we trust!
(Vi stoler på Gud!). Erfaringen af Guds
trofasthed mod MF i fortiden giver os
mod på fremtiden og håb i hverdagen.

Om Sune Skarsholm: 50 år. Gift med Hanne og far til tre. Sognepræst i Løsning og Korning siden 2015. Tidligere generalsekretær for Promissio
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BLIV OPDATERET, OPLYST
OG FÅ INDFLYDELSE
Nils Andersen, landssekretær

MF’s ONLINE medlemsmøde 17. april kl. 10-12 2021
Velkommen til MF’s medlemsmøde 2021, som giver en enestående anledning til at blive helt opdateret omkring MF’s vigtige arbejde med at
uddanne en kommende generation af præster og ledere til kirke og mission. Du kan følge med hjemmefra, idet vi afholder mødet online.
Sidste år måtte vi aflyse medlemsmødet pga. forsamlingsforbuddet, og det
er yderst småt med MF’s besøg rundt
om i landet, så grib chancen her for at
høre sidste nyt fra MF. Samtidig kan du
lytte til et spændende og perspektivrigt
foredrag fra Kurt E. Larsen, der øser af
sit enorme indblik i verdensmissionen
gennem tiden.
Bliv opdateret og få indflydelse
Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen
vil med sin arbejdsberetning røbe, hvad
vi på MF er optaget af og har gang i. Det
handler ikke mindst om, hvad vi gør for at
øge optaget af nye studerende, så vi kan
levere flere af de MF-teologer, som vort
bagland efterspørger og længes efter
at se afhjælpe den lokal præstemangel
rundt om i landet. Efter beretningen er
der mulighed for at kommentere og stille
spørgsmål til Thomas Bjerg Mikkelsen.
Nye repræsentantskabsmedlemmer
afsløres
Thomas Bjerg Mikkelsen vil desuden
MF-BLADET ■ MARTS 2021

offentliggøre resultatet af valget til repræsentantskabet, som er MF’s øverste
organ, og som vælger bestyrelsen. Alle
stemmeberettigede medlemmer har
inden medlemsmødet mulighed for at
stemme på de opstillede kandidater,
som inden valget præsenteres på www.
teologi.dk.
Bliv oplyst og inspireret
Professor i kirkehistorie, Kurt E. Larsen,
har i anledningen af 300-året for Hans
Egedes arbejde med at bringe evange-

liet til Grønland skrevet en videnskabelig artikel om indsatsen. Kurt vil til
medlemsmødet give et levende indblik
i en ildsjæls imponerende offervilje for
at drive kristen mission, som har fået
afgørende betydning for Grønlands
videre historie.
Tilmelding
Medlemsmødet er åbent for alle interesserede, tilmelding skal ske på www.
teologi.dk/tilmeld senest 15.4. – alle
tilmeldte får link til login.

PROGRAM
10.00 Velkomst ved Thomas Bjerg Mikkelsen
10.05 Arbejdsberetning ved Thomas Bjerg Mikkelsen med efterfølgende
mulighed for at stille spørgsmål og kommentere
10.50 Missionær, ja, men kolonisator? Foredrag om Hans Egede
ved akademisk leder, professor Kurt E. Larsen
11.30 Panelsamtale: Kritik af kolonisering. Kan mission forsvares?
Ved Sune Skarsholm (formand for MF’s bestyrelse)
og Bodil Skjøtt (volontør i Areopagos)
11.55 Offentliggørelse af valg til bestyrelsen
12.00 Tak for i dag!
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LÆGERNE VESTRE STRANDALLÉ 56

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

Vi stikker lidt dybere

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

86 81 64 11

www.dnbegravelse.dk

Psykoterapi

& supervision
af ledere
mail@lonedalsgaard.dk

DIT, MIT
OG VORES
GUUUULD
Jo meeere vi er sammen, er sammen. Vi EEEELSKER at lave skole!
Simpelthen. Fuld ild, guuuuld og
gejst. For vi brænder helt ærligt for
at lave skole. Sammen! #jatakder
Også derfor ... #dufårguldmedhjem

www.lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

Salg og rep. af alle bilmærker
Voerbjergvej 35 D. · 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 04 00 · www.lhauto.dk

tjek
djurslands.dk

NY CREDO KOMMENTAR
TIL ROMERBREVET
PETER V. LEGARTH

Romerbrevet I og II
Credo Kommentaren

Kolon | 256 sider/bog | 249,95 kr./bog
Peter V. Legarth giver her en vers
for vers-gennemgang af Romerbrevet. Første bind omhandler kapitel 1-7 og andet bind kapitel 8-16.

»Man bliver aldrig færdig med Romerbrevet ... Mit anliggende har
først og fremmest været at sætte fokus på den historiske situation, hvori brevet er affattet: Hvad har Paulus ment, og hvorledes
har menigheden i Rom forstået Paulus?«
PETER V. LEGARTH I BOGENS FORORD

Forlaget Kolon udgiver bøger med relevans for det teologiske
fagmiljø og for kirke, skole og samfund.
Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk
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ØKONOMI

STORT EFTERSLÆB
– BRUG FOR EKSTRA
GAVEBIDRAG
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

Tak for de mange og trofaste gavebidrag
til MF. Dem er vi meget taknemlige for
og helt afhængige af. Målet for december var 1,8 mio. kr. i gaver, så der kunne
blive balance i halvårsregnskabet. Vi nåede næsten 1,6 mio. kr. – det næststørste
gavebeløb på én måned. Det er flot!
Gaveindtægterne har dog siden september været mindre end året før, og
ved udgangen af januar havde vi samlet
modtaget 430.000 kr. mindre end året
før. Det er et stort efterslæb, som skal
indhentes over de næste fire måneder.
Vi har derfor brug for ekstra gavebidrag
i denne tid, så der bliver balance i driftsregnskabet.
MF gør i år en ekstra indsats for
at rekruttere nye studerende, så vi til

sommer kan optage et fuldt hold på 32
nye studerende. Efterspørgslen efter teologer fra MF er større end ›produktionen‹, og derfor arbejder vi målrettet på
at få flere studerende. Det er MF’s kald
og opgave at uddanne og udruste til
opgaver i kirke og mission – derfor den
ekstra indsats for at få flere studerende.
MF har brug for din hjælp – både
økonomisk og til at prikke unge på
skulderen, som, du synes, skal overveje at studere teologi.

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

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

DERFOR STØTTER JEG MF
Det er godt for mig at give penge væk. Det
hjælper mig nemlig til at forstå og huske,
at alt, hvad jeg har, er til låns. Og når den øvelse
samtidig kan støtte MF, er det win-win, for det er
et strategisk klogt sted at give penge. Når unge
studerende får grundfæstet deres tillid til Gud,
kan det få vidtrækkende konsekvenser i kirkerne i
Danmark. Og det er vi rigtig mange, der har brug
for. Derfor støtter jeg MF med glæde.
Kathrine Kofod-Frederiksen
Lektor i religion og dansk på Solrød Gymnasium, Vanløse
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Velkommen
til Teolkursus
den 25.-28. maj

ende spisemu-

Onsdag aften er

Se program og
tilmelding på
www.teologi.dk

8616 6300
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TEOLKURSUS 2021
Enhed med Kristus · Menighedsfakultetets Teolkursus, den 25.-28. maj 2021

vendt med tilladelse

Menighedsfakultetets online medlemsmøde
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Bliv opdateret og få indflydelse
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