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STIPENDIEKAMPAGNE:
STØT VORE STUDERENDE
Nils Andersen, landssekretær og ansvarshavende redaktør

Flere studerende på MF giver flere
muligheder for at imødekomme baglandets efterspørgsel på præster og ledere. Men flere studerende giver også
større udgifter til stipendier, som er

helt afgørende for, at vore studerende
kan klare sig økonomisk. Derfor peger
vi i dette nummer på vores behov for,
at flere støtter MF økonomisk, gerne
ved at blive fastgiver til vores stipen-

diepulje. Men vi viser også, at vore
teologer er eftertragtede og kommer i
arbejde over hele landet. Så det lønner
sig at støtte MF.
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LEDER

HJÆLP OS MED AT
FASTHOLDE DEN POSITIVE
UDVIKLING PÅ MF
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

For at imødegå præstemanglen har folketinget indført en særordning,
der gør det muligt at blive præst uden at have en kandidatgrad i teologi.
Præstemangel skal imidlertid ikke løses ved at slække på de uddannelsesmæssige krav til kommende præster.
I det seneste år har MF brugt ekstraordinært mange kræfter på at rekruttere
nye studerende til vores uddannelse.
Det gav pote denne sommer, hvor vi
optog 25 nye studerende på bacheloruddannelsen i teologi. Der er tale om en
stigning på over 30 procent i forhold til
de to seneste optag i 2019 og 2017.
To barrierer
Vi vil kæmpe hårdt for at fastholde denne positive udvikling – for der er brug
for hver eneste studerende, som vi kan
uddanne. Der er imidlertid to barrierer,
som vi skal over:
Den første barriere handler om,
at universiteterne paradoksalt nok er
blevet tvunget til at reducere antallet af
studiepladser på kandidatuddannelserne. Derfor er det ikke givet på forhånd,
at der er plads til alle vores studerende,
når de skal studere videre efter afsluttet
uddannelse hos os. Konsekvensen kan
let blive, at vi skal sikre en alternativ ud-

dannelsesvej, som MF skal finansiere.
Den anden barriere er manglende SU.
Vi tilbyder derfor vore studerende et
månedligt beløb, som svarer til ca. 35
procent af statens SU-takst. Det er
blevet dyrere at bo og leve i Aarhus, og
vi har derfor behov for at hæve taksten
til et højere niveau. Fortsætter væksten
i antallet af studerende, vil det også øge
det økonomiske pres.
Behov for flere givere
Kommende lejeindtægter fra et nyt
byggeri kan bidrage med en del af finansieringen, men langt fra i tilstrækkelig
grad. Desuden vil der gå i hvert fald fire
år, inden det forventeligt bliver muligt at
overføre midler fra byggeriet til MF.
Derfor er der heller ingen tvivl om,
at MF’s største udfordring lige nu er
at hæve gaveindtægterne til et nyt
niveau. Det er ganske
enkelt forudsætningen for, at vi

også i de kommende år kan optage
mange studerende og fortsætte den
positive udvikling.
Vi håber derfor, at mange vil hjælpe
os med at finde nye givere, som vil
støtte uddannelsen af flere MF-præster med et fast gavebeløb hver måned. Med det nuværende antal teologistuderende kan vi ganske enkelt
ikke imødekomme efterspørgslen fra
de sogne, der spørger efter en præst
med MF-baggrund. Derfor er det helt
afgørende, at vi finder økonomien til
at fastholde den positive udvikling i
studenteroptaget.

13 MF-teologer er i 2021 ansat
i deres første præstestilling.
Nu vækker de glæde rundt om i landet
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Vi har fået en autentisk
MF-præst, der forkynder
Kristus for os
Andreas Sahlholdt, sognepræst i
Hvide Sande Kirke i Vestjylland
›Det har været absolut positivt‹, udtaler
Simon Nielsen med jysk sindighed, men
med tydelig glæde og taknemmelighed i stemmen. ›Andreas Sahlholdt er
utroligt imødekommende, han møder
mennesker med åbenhed og nysgerrighed, der hvor de er, og det gælder både
i kirken og i bybilledet i Hvide Sande.
Andreas er både eftertænksom og frimodig, og han tør sige tingene lige ud,
som de er.
Jeg er rigtigt glad for Andreas’ forkyndelse. Han bringer altid evangeliet
og er meget Jesus-fokuseret, så vi får
åndelig føde med hjem fra gudstjenesten. Selv om han er akademisk skolet,
taler Andreas enkelt og i billeder, så vi
kan forstå det. Og så fornemmer jeg
klart, at Andreas selv lever i det, han
prædiker. Det gør ham autentisk og
troværdig.
Jeg er taknemmelig for, at han og
hans kone, Sif, har haft mod på at flytte
hertil så langt væk fra Aarhus, det har
skabt glæde her i vores yderområde!‹
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Arne Holdensen

Jonas Bock Nielsen

Simon Nielsen

Sådan oplever vi vores nye præst fra MF

David er optaget af
evangeliet til hverdagen

Simon er virkelig et plus
for vores kirke

David Søholm Johansen, præst i
Kolding Valgmenighed
Kirken er placeret ved siden af Rema
1000, der har flere besøgende om søndagen end vores kirke. Når jeg alligevel
vælger kirken, er det fordi, jeg har brug
for åndelig føde.
Når David prædiker, har jeg oplevelsen af at være inviteret med ind i køkkenet. Hvordan giver det daglige brød
næring til ens tilværelse? Hans prædikener rummer altid et element, af hvordan
han selv er mærket af kirkeårets tekster,
og han bruger oftest et eksempel på,
hvordan det også er liv for ham.
Der er ingen tvivl om, at David har
en høj faglig viden, men den kommer
ikke til udtryk som oppustet bedrevidenhed. Han er gået ydmygt og tjenende ind i arbejdet, og når David dykker
ned i detaljer, er der ingen videregående
arrogance at spore.
Det mærkes, at David er optaget
af evangeliet til hverdagen. Når vi
planlægger gudstjenester, skinner det
igennem: Her er ord, vi kan leve af. Jeg
tror, at det fundament, MF har lagt
under uddannelsen, spiller ind. Måske
har det noget med studiemiljøet på MF
at gøre. Hvis det har, så siger vi lige tak
fra Kolding Valgmenighed!

Simon Kristian Blix Nielsen,
sognepræst i Abildgård Kirke,
Frederikshavn
Simon er første præst fra Menighedsfakultetet, som jeg har været med til
at ansætte i Abildgård Kirke, og jeg må
sige, at han var særdeles godt forberedt til ansættelsessamtalen, herunder
de gængse spørgsmål om vielse af fraskilte med mere. Skønt Simon er ung,
går han aktivt og engageret til opgaven, han kan argumentere teologisk
og arbejder så godt, at man skulle tro,
at han allerede har mange års erfaring
som præst.
Jeg er også glad for Simons gudstjenester og forkyndelse. Han forkynder
Kristus og tør også tale om dybere
ting og sætte ord på f.eks. synd, nåde
og frelse. Han er inde i stoffet, og det
han forkynder kommer indefra. Simon
er godt begavet og et dygtigt, arbejdsomt og positivt menneske, som er
vellidt, og som ikke går af vejen for nye
udfordringer.
Jo, Simon er virkelig et plus for vores
kirke.
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UNGE MF-TEOLOGER I ANDRE
VIGTIGE TJENESTER 2016-21
Ikke alle teologer har kald til at være præster, og der er mange andre vigtige opgaver inden for kirke og mission, hvor der også er brug for veluddannede og engagerede teologer. Her giver vi nogle eksempler på MF-teologer, der er blevet ansat i kirkelige organisationer i perioden 2016-21.

TUMMAS KANNUBERG, FÆRØERNE
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Det bruger jeg fra min uddannelse på MF
Jeg bruger de praktiske råd, jeg modtog i prædikenvejledningen på MF
Peder Skovby Jørgensen,
sognepræst i Nexø Kirke

Jeg kan pege på mange
ting, jeg har lært på MF, som jeg jævnligt bruger. Praktiske råd i prædikenvej-

ledning, som jeg bruger på fast basis.
Drøftelser og overvejelser om bibeludlægning, kontekstualisering m.m., der
blev gjort i undervisningen og i samtalen
med de andre studerende. Indblik i den
rationelle argumentation for Guds ek-

sistens. Ja meget andet kunne fremhæves, for jeg oplevede, at teologi, kirke og
liv var på spil igennem uddannelsen. Og
det er også der, jeg stadig befinder mig:
teologi, kirke og det levede liv får indflydelse på hinanden og skal tale sammen.

Her er det godt med en bibelsk ballast fra en bachelor i teologi!
Johane Ettrup Brande,
Tværkulturel medarbejder i
Indre Mission

Jeg er ansat i Indre Missions tværkulturelle arbejde i Østjylland med base i
missionshuset ›Stjernen‹ i Aarhus, hvor
jeg blandt andet underviser flygtninge
og indvandrere i dansk. Det er måske
ikke den mest gængse karrierevej efter
et teologistudie, men det giver faktisk
bedre mening, end man umiddelbart
skulle tro:
Eksempelvis åbner vi hver mandag
mulighed for bibelstudie i frokostpau-

sen mellem undervisningstimerne. Her
er plads til alle uanset religion, holdninger og kultur, og snakken går i mange
forskellige retninger. Her er det godt
med en bibelsk ballast fra en bachelor i
teologi!
En del af min tid går med forkyndende møder. Her kan jeg også trække
på den viden og de redskaber, jeg fik
gennem studiet. Og rækker min egen
viden ikke, så er underviserne på MF
ikke længere end et opkald eller en mail
væk. De er stadig meget villige til at øse
af deres visdom, selvom det er over seks
år siden, jeg blev færdig på studiet.

Mit bachelorprojekt skrev jeg om
›gudsbilledet i kristendom og islam‹, et
emne, som jeg har trukket på mange
gange siden i forkyndende møder og
især i snakke med muslimer.
Under mit studie tænkte jeg: ›Latin
– dét skal jeg i hvert fald aldrig bruge til
noget!‹, men faktisk er lige præcis den
intense sprogundervisning, vi fik på MF,
en stor del af værktøjskassen i mit arbejde nu. Jeg var én af de skøre studerende,
som faktisk nød at lære grammatik og
se den bibelske verden åbne sig igennem de små sproglige detaljer. Og nu
underviser jeg så selv i grammatik...

Studiemiljøet på MF har lært mig at omgås andre med respekt
Simon Kristian Blix Nielsen,
sognepræst i Abildgård Kirke
i Frederikshavn samt international provstipræst

Ud over det høje faglige niveau på Menighedsfakultetet vil jeg særligt pege
på to ting, som jeg trækker på i mit
daglige arbejde:
Studiemiljøet på MF har lært mig at
omgås andre mennesker med respekt
MF-BLADET ■ DECEMBER 2021

og tale med dem om både åndelige,
teologiske og menneskelige forhold.
Så jeg lærte også noget virkeligt
væsentligt i kaffestuen og i undervisningspauserne, som jeg har glæde af
i min daglige omgang med kolleger,
hvor jeg i respekt for deres holdninger
skal balancere mellem at tale og tie og
være ærlig uden at såre. Det er lidt lige
som i et parforhold.
Den praktiske erfaring med bibelbrug og forkyndelse. Jeg har haft

meget stor glæde af den praktiske erfaring med forkyndelse, som jeg tager
med fra MF. Den er et kæmpe rygstød,
som fra dag et i mit arbejde som præst
har gjort mig helt tryg i at forkynde.
Og så har jeg på MF lært, hvor vigtigt
det er at fordybe sig i Skriften. Jesus
kan jo faktisk nemt forsvinde for os i
dagligdagens mange ideer og aktiviteter. En prædiken skal hente sin kraft fra
Bibelen og ikke et eller andet eventyr.
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NY INFORMATIONSMEDARBEJDER: SIMON
HØJRIS MEJDAHL
Jón Lange Bech stopper som
MF-informationsmedarbejder 30.
november efter godt to års ansættelse. Han afløses af Simon Højris
Mejdahl, der studerer på det nye BA2021-hold. Som informationsmedarbejder bistår man landssekretæren
i MF’s informationsarbejde over for
baglandet, især blandt unge.
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Emma Kirk Pedersen

NYE MEDLEMMER AF BESTYRELSEN

Carsten Hjorth Pedersen

Til repræsentantskabsmødet den 18. september blev følgende valgt ind i MF’s
bestyrelse: Frimenighedspræst og bibelskolelærer Michael Bak Nygaard, lektor
Anni Bygvrå Hougaard, frimenighedspræst Brian Christensen (genvalg), samt
sognepræst Sune Skarsholm (genvalg). Derudover er stud.theol. Emma Kirk
Pedersen som studenterrådsformand indtrådt som medlem af bestyrelsen.

Peter Søes

MF’s omrejsende Kirkehøjskole leverer over fem aftener i vinterhalvåret
i alt tyve lektioner ved MF-lærere og
MF-præster. Denne sæson opererer
vi i København, og du kan stadig nå
at være med til de tre sidste aftener
i januar til marts 2022. Se program
på www.teologi.dk

Anni Bygvrå Hougaard

KIRKEHØJSKOLE I
KØBENHAVN

Michael Bak Nygaard

KORT NYT

EFTERUDDANNELSE F2022
Forårets modul i MF’s akademiske efteruddannelse vil fokusere på det kristne
menneskesyn med udblik til dannelse, oplæring og formidling. Undervisere
bliver adjunkt Peter Søes fra MF samt tidligere leder af Kristent Pædagogisk
Institut: Carsten Hjorth Pedersen. Se program på www.teologi.dk.
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Skabelse og inkarnation · Teolkursus 18.-21. januar 2022 på Menighedsfakultetet i Aarhus

TEOLKURSUS 2022
TEOLKURSUS DEN
18.-21.1.2022

MF-TEOLOGEN DANIEL
PRÆSTHOLM NY
LANDSLEDER FOR IMU
FRA 1. OKTOBER
Daniel Præstholm er per 1. oktober
ansat som ny landsleder i Indre
Missions Unge. Daniel kommer fra
en stilling som ungdoms- og undervisningskonsulent i Indre Mission.
Daniel var under sine teologistudier
på Aarhus Universitet med i studiemiljøet på Menighedsfakultetet.

Spændingen mellem – og enheden af – skabelse og inkarnation
er temaet for Teolkursus 2022 på
Menighedsfakultetet. I teologien
står Kristus i centrum. Men Skaberen virker også uden for teologien.
Derfor er der både bibeltimer og
foredrag om billedkunst og skønlitteratur på programmet. Velkommen til et oplysende, opbyggeligt
og inspirerende fællesskab!
Se programmet på www.teologi.dk

TO NYE FAG UDBYDES
PÅ NETSTUDIER
Netstudier er enkeltfagsstudier,
som man kan følge på sin egen
computer, når på dagen eller ugen
det passer én bedst. De to nye fag,
som udbydes til foråret, er Kristen
tro og etik med Peter Søes og
Thomas N. Steiner som undervisere
samt Examen philosophicum med
Emil Børty Nielsen som underviser.
Flere oplysninger på www.teologi.
dk eller www.teologistudiet.dk
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PETER WORM MADSEN
NY SOGNEPRÆST
I BJERRINGBRO
Sogne- og diakonipræst ved Christianskirken i Aarhus, Peter Worm
Madsen er fra 1. november ansat
som sognepræst ved Bjerringbro
og Sahl-Gullev Kirker i Viborg Stift
i en vikarstilling i ca. et år. Se en
oversigt over de seneste præsteansættelser af MF-teologer på www.
teologi.dk

NY MF-PODCAST
OM MESSIAS
Stud.theol. Kasper Bergholt på FIUC-Aarhus’ 2017-årgang har skrevet
bogen Den salvede om Messias. I
den anledning har stud.theol. Simon Højris Mejdahl i et nyt indlæg
i MF’s nye podcast ›UDBLIK‹ spurgt
Kasper om, hvilke Messias-forestillinger der var i omløb i Israel i
de sidste 500 år før Jesu fødsel, og
hvilken betydning Messias har for
os i dag. Find UDBLIK på streamingtjenesten Podbean.

9

JEG BLIVER NOK EN BEDRE
TEOLOG VED AT LÆSE PÅ
MENIGHEDSFAKULTETET
Jón Lange Bech, informationsmedarbejder

I august begyndte 25 nye bachelorstuderende ved FIUC-Aarhus. At
starte på en ny uddannelse kan være en turbulent tid. For nogle er det
en forløsning, mens andre føler det som en byrde. Her møder du tre
nye studerende, der fortæller om deres oplevelse af studiestarten.

10
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Sådan oplevede vi studiestarten

Det er fedt at mærke
Det er et fantastisk
Jeg har været rigtig
lærernes store kompe- miljø, man træder ind i glad for nogle timer, vi
tence og engagement Andreas Kiel Jensen
har haft om tværkirkelighed, lidelsens proDavid Nymann Munch
Jeg havde efterhånden en del gange
mødt kommentaren om, at jeg nok
blem og bibelsyn
Jeg har valgt at studere på MF, fordi jeg
bliver en bedre teolog ved at læse på
synes, det er attraktivt med en teologiuddannelse, som ønsker at kombinere
et akademisk og praktisk fokus. Denne
mulighed var for god til at sige nej til,
selvom det betyder, at jeg ikke får SU. Jeg
synes, det har været rigtigt godt at starte på MF. Jeg er blevet taget godt imod
af både ansatte og medstuderende.
Undervisningen er spændende, og det
er fedt at mærke lærernes store kompetence og engagement. Derudover er
jeg også glad for det gode læringsmiljø
på MF. Her i løbet af opstarten har der
været mange forskellige indtryk, hvilket
både har været spændende og krævende. Jeg ser frem til den sidste del af
semestret og er spændt på at gå ind i
eksamensperioden for første gang. Alt i
alt er jeg virkelig glad for MF. Når jeg er
færdig med min uddannelse, er det min
drøm at arbejde med mission og kristen
enhed på den ene eller anden måde.
MF-BLADET ■ DECEMBER 2021

Menighedsfakultetet. Og derfor gik det
egentlig også ret hurtigt op for mig, at
det var her, jeg skulle læse. Jeg har været
rigtig glad for at starte på studiet. Det
er et fantastisk miljø, man træder ind i,
et miljø som emmer af smil, hjælpsomhed og ikke mindst et højt akademisk
niveau. Jeg nyder virkelig, hvordan den
kristne tro kommer til udtryk i hverdagen, det at vi beder sammen og holder
andagter sammen, det minder mig om,
at vi ikke kun er studiekammerater, vi
er brødre og søstre i Kristus. Når jeg engang er færdig med at læse teologi, så
drømmer jeg om at arbejde i Guds mission ud over de danske landegrænser.

Lærke Søes

Jeg valgte at læse teologi på MF, fordi
mit indtryk var, at MF kunne give mig
rigtigt meget med, som jeg kan bruge i
kirken, når jeg engang er færdiguddannet. Både gennem de officielle fag, men
også gennem alt det ›ekstra‹, som følger
med, når man læser på MF. Jeg har bl.a.
været rigtig glad for nogle ekstra timer,
vi har haft om tværkirkelighed, lidelsens
problem og bibelsyn, som ikke er eksamensfag, men som er superrelevant at
forholde sig til alligevel. Det har været
både sjovt og spændende at starte, men
også udfordrende at komme i gang med
læsningen efter tre sabbatår … Men så
er det godt, at vi har fået tildelt nogle
dejlige studiegrupper, hvor vi kan hjælpe
hinanden med at lære græsk og repetere Bibelen og kirkens historie, når vi
kommer til læseferien her i november.
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FRA BEST YRELSENS BORD

VI DELER ALT GODT
MED HINANDEN!
Sune Skjold Skarsholm, bestyrelsesformand

Derfor yder MF stipendier til sine studerende
For en del år siden sad jeg til bibelundervisning med Ingolf Henoch Pedersen, der i en årrække var fakultetsleder
på MF. Jeg havde sat mig godt til rette i
stolen. På bordet foran mig lå min bibel
og en åben slikpose. Da Ingolf ankommer og skal til at begynde undervisningen, går han pludselig hen til min plads,
snupper 2-3 stykker slik og putter dem
i munden. Jeg stirrer forbløffet op på
ham. Han smiler og siger bare: ›Galaterbrevet 6,6‹ … Jeg slår op i Bibelen:
›Den, der undervises i ordet, skal dele
alt godt med den, der underviser‹.
Jeg kom til at tænke på denne episode, fordi jeg her vil dele mine overvejelser om, hvorfor MF yder stipendier
til vores studerende. Vi, der undervises
i Guds ord, skal dele alt godt med dem,
der underviser os. Og vi skal begynde
allerede, mens underviseren tager sin
uddannelse.
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Dybdedimensionen i vores støtte til,
at de studerende kan tage en uddannelse som ordets tjenere, er, at vi hører
sammen som menighed. Vi skal tjene
hinanden med de muligheder, evner og
midler, som vi hver især har fået betroet.
Stipendier er nødvendige
I dag modtager de studerende et
stipendium fra MF, som blot svarer til
ca. en tredjedel af det beløb, som andre
studerende kan få fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). Det er uretfærdigt, at
vore studerende ikke kan få SU! Boligomkostningerne som studerende i en
by som Aarhus er høje, og selv med en
nøjsom livsstil må de fleste studerende
have et arbejde ved siden af studiet.
Vore stipendier er et helt nødvendigt
supplement, så de også får tid og
kræfter til at dygtiggøre og fordybe sig i
teologien.
Bestyrelsen ser gerne, at vi på sigt
kan hæve stipendiet, men det er ikke
realistisk økonomisk set på nuværende tidspunkt. Allerede med det
nuværende antal studerende
tynger stipendierne MF’s økonomi, og vi vil samtidig gerne
øge antallet af studerende
betragteligt. Det kan synes
som en uansvarlig satsning

med flere studerende, som skal have
stipendier. Bestyrelsen mener, at det
forholder sig lige modsat. MF’s prioritering af stipendier er en ansvarlig måde
at imødekomme både vores studerende
på og den aktuelle situation i kirken
med præstemangel.
Stipendier er en investering,
der giver afkast på sigt
Vi har undersøgt, hvilke barrierer potentielle studerende oplever for at søge optagelse på MF. Her nævnes den manglende SU som en væsentlig udfordring.
Stipendierne er derfor en nødvendighed,
hvis vi fortsat skal rekruttere flere studerende til uddannelsen. Og flere studerende er forudsætningen for, at MF kan
imødekomme den store efterspørgsel i
folkekirken for gode, bibelfunderede og
Kristus-grebne præster.
›Den, der undervises i ordet, skal dele
alt godt med den, der underviser‹.
Vi skal støtte de studerende økonomisk
og gøre det rundhåndet og gavmildt.
Til gengæld håber vi på at få en undervisning og forkyndelse fra dem en dag,
som er åndeligt sund og uden tomme
kalorier.
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TAG DEL I GUDS MISSION!
– STØT UDDANNELSEN
AF KIRKENS LEDERE
Nils Andersen, landssekretær

Menighedsfakultetet leverer i tæt samarbejde med FIUC-Aarhus en relevant teologiuddannelse. Vore studerende stiller deres ungdom til rådighed og giver afkald på SU. Menigheden kalder og støtter økonomisk. Tag
medansvar for Guds mission i Danmark ved at støtte MF’s stipendiepulje.
Menighedsfakultetet og
FIUC-Aarhus uddanner
Flere hundrede teologer med baggrund i Menighedsfakultetet virker
i dag som præster og ledere i kirkelige organisationer over det meste af
landet, og i år er der føjet mere end et
dusin af helt nye præster til. Her tjener
de Guds folk i sognekirker, valgmenigheder og frimenigheder samt kirkelige organisationer og trækker på de
kompetencer, som de har erhvervet
blandt andet i deres studietid på MF.
Men der er efterspørgsel på mange flere præster og ledere, end vi kan nå at
uddanne, så MF vil gerne optage flere
studerende. Vi er på rette spor med
seneste optag i år på 25 nye bachelorstuderende og 15 nye netstuderende.
Det giver håb for fremtiden. Men for
at vi kan fortsætte og få det hele til
at fungere, er der flere roller, der skal
spilles og en ansvarsfordeling, der skal
være på plads.
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De studerende
lader sig uddanne
Menighedsfakultetet og
FIUC-Aarhus uddanner
MF’s indsats er at levere undervisningen
på FIUC-Aarhus’ bacheloruddannelse i
teologi og mission samt lægge fysiske
rammer til. Derudover støtter vi op med
faglige og åndelige samtaler med de
studerende samt tilbyder dem stipendier
som kompensation for manglende SU.
De studerende lader sig uddanne
De studerende er nøglepersoner, for det
er dem, der er fremtidens ledere i kirke
og mission. De stiller tid og engagement til rådighed. Og så giver de afkald
på SU for at studere på FIUC-Aarhus – et
afkald på over 3000 kr. om måneden.
Menigheden kalder og støtter
Det er kirkens og menighedernes naturlige ansvar at kalde deres præster og
ledere. Og MF vil gerne gøre det muligt
for dem at finde egnede, veluddannede

Menigheden
kalder og støtter
og kompetente teologer til opgaverne.
Det er menighederne, der nyder godt
af både læreres og de studerendes flid
med den daglige undervisning, så det
er også naturligt, at menighederne
bidrager med forbøn, rækker kaldet til
tjeneste og støtter økonomisk.
Med denne treklang og denne ansvarsfordeling kan det med Guds hjælp
lykkes at drive mission på kvalificeret
grundlag til gavn for Guds Rige. Vil du
finde din plads og yde dit bidrag? Det vil
vi fra MF gerne invitere til. Helt konkret
håber vi, at mange af MF-bladets læsere vil støtte MF’s stipendiepulje som
fastgivere. Du kan udfylde indstikket i
dette nummer af MF-bladet og angive,
hvad du ønsker at bidrage med. Eller
du kan udfylde et tilsvarende ark på
https://teologi.dk/om-mf/stot/stipendiepuljen/stipendiepuljen-fastgiver/
Et hvert beløb tæller, og vi siger på
forhånd tusind tak for hjælpen!
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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

tjek
djurslands.dk

NICOL AI WINTHER-NIELSEN

MW Compounders er en dansk børsnoteret investeringsforening. Foreningen
er udbyttebetalende og har investeret i 20-30 globale compounder-aktier.
Læs mere på vores hjemmeside: www.mwcompounders.dk
Kontaktpersoner:
Johannes Møller: 61 31 64 85
Dan Wejse: 26 83 37 44

Læseguide til
Gammel Testamente
Kolon | 200 sider | 199,95 kr.

Læseguiden giver bibellæsere et
overblik over de enkelte skrifter i
Gammel Testamente og fremhæver vigtige pointer undervejs.

»Når jeg fremover skal prædike over Gammel Testamente,
vil jeg først slå op i denne bog og danne mig et overblik
over teksten i sammenhængen.«
L ARS MALMGAARD JENSEN,
S T U D.T H E O L . O G P R Æ D I K A N T I L U T H E R S K M I S S I O N

Salg og rep. af alle bilmærker

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

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

MF HAR BRUG FOR
STØTTE TIL DET ØGEDE
ANTAL STUDERENDE
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

I august begyndte 25 nye studerende
teologistudiet ved FIUC-Aarhus på
Menighedsfakultetet (MF). Det er fantastisk! Antallet af studerende på MF
er øget, og der er brug for dem, da der
er stor efterspørgsel på teologer med
MF-baggrund i disse år.
MF-studerende kan desværre stadig
ikke få SU. Derfor har de rigtig meget
brug for støtte til at klare sig gennem
studietiden. Støtten fra MF består af
stipendier på godt 27.000 kr. årligt. Beløbet er dog langt fra en almindelig SU
og må suppleres med erhvervsarbejde
for at kunne dække bolig- og leveomkostninger.
For MF er de mange studerende både

godt og dyrt. Godt fordi undervisningskapaciteten udnyttes bedre med næsten
fyldte lokaler, og fordi det er MF’s vigtigste opgave at uddanne til præstetjeneste og mission i kirke og samfund. Dyrt
fordi de forholdsvis beskedne stipendier
fra MF løber op i næsten 1,5 mio. kr. årligt
ved 25 studerende pr. optag.

SÅDAN KAN DU OGSÅ STØTTE
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

MF har brug for ekstra støtte til det øgede antal studerende. Vil du bære med og
bidrage til stipendierne til de studerende
på MF – fx de næste tre år?
Udfyld og returnér indstikket i dette
blad eller tilmeld dig online via www.
teologi.dk/stipendiepuljen-fastgiver

Udgifter til stipendier ved 25 ■ eller 30 ■ studerende pr. optag

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

DERFOR
STØTTER JEG MF
Jeg støtter MF, fordi
kirkerne i Danmark har brug for
præster og forkyndere, som kender
Bibelen, og som prædiker og missionerer og er tro mod Bibelen. MF er
derfor en vigtig sag at støtte.

2,0 mio.

1,5 mio.

1,0 mio.

Erik N. Nielsen
adm. medarbejder
på Bostedet Ellengården,
Aarhus

0,5 mio.

0,0 mio.
2020-21
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Flere unge uddanner sig på MF til at gøre en forskel i kirkelivet i
Danmark. Uden SU har de brug for hjælp!
25 nye studerende har i august 2021 påbegyndt teologistudiet ved
FIUC-Aarhus på Menighedsfakultetet. Det er fantastisk. Vi jubler af
glæde over at tage imod dem!
Sådan kan du støtte: Udfyld indstikket midt i bladet

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

