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Velkommen til det nye semester
At være teolog handler om viden og akademisk faglighed. Man må besidde en
grundlæggende og dyb viden om kristendommens indhold og historie, og man må være
klædt på til at kunne tage stilling til, hvad der er god – og dårlig – teologi. De teologiske
studier hviler derfor på klassiske akademiske værdier, som gennemsigtig argumentation,
metodisk stringens, korrekt brug af kilder, det bedste arguments ret osv.
Det er dog sjældent nok at være en dygtig akademiker. Der må mere til, hvis teologien
skal bringes i spil i mødet med andre mennesker.
Dannelse er ikke alene et spørgsmål om uddannelse. Som mennesker formes vi af det
miljø og de menneskelige fællesskaber, som vi indgår i. Vi bliver på en måde til i kraft af
vores relationer. Derfor ønsker vi at skabe et studiemiljø, som sætter fokus på relationen
til både Gud og mennesker, og hvor der ikke er lang afstand mellem auditoriet,
kaffestuen og andagtsrummet.
Set i det lys har det haft stor positiv betydning, at vi har kunnet gennemføre
efterårssemestret på fuldstændig normalvis uden nedlukninger og et væld af coronarestriktioner. Online-undervisning kan være et godt værktøj i de rigtige fag og til de mere
simple opgaver, men overordnet set må det betragtes som en nødløsning. For digitale
medier fungerer ret dårligt i forhold til refleksion og fordybelse – og er på den lange
bane ikke velegnede til at skabe et inspirerende studiemiljø og udvikle fællesskabet.
I skrivende stund er smittetallene opadgående, og vi kan næppe stille nogen garanti for,
at vi ikke bliver pålagt at indføre nye restriktioner eller måske endda en nedlukning for
en kortere periode. Det kan også ske, at vi fra tid til anden må anvende
onlineundervisning.
Pilen peger dog mest i den rigtige retning, og jeg vover derfor pelsen og byder jer
velkommen til endnu et semester med fuldt fremmøde og masser af socialt og fagligt
fællesskab.
Med ønsket om et godt semester!
Thomas B. Mikkelsen, fakultetsleder
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SEMESTERINDLEDNING
Mandag den 3. januar 2022

PROGRAM
9.45

Rundstykker og kaffe

10.15

Andagt og velkomst

10.30

Semesterindledningsforelæsning ved adjunkt, ph.d., Christian Canu
Højgaard: ”Digitale Moses – Hellighed, etik og Moseloven som socialt
netværk”.
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FIUC-AARHUS
19-årgangen
og
21-årgangen
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19-årgangen
TM2005 NYTESTAMENTLIG SAMTIDSHISTORIE OG
TEOLOGIHISTORIE
4 timer pr. uge
v/ lektor, ph.d., Morten Hørning Jensen (de tre første gange) og adjunkt ph.d.,
Klaus Vibe (resten af forløbet)
Emnet består af en indføring i NT-samtidshistorie og NT-teologihistorie. Med NT
teologihistorie menes en historisk beskrivelse af teologiske ideer i Det Nye Testamente
og deres gensidige forhold. Der gives en indføring i centrale teologiske temaer i NT (så
som Guds rige, kristologi, soteriologi, antropologi, synden og loven, Ånden og livet,
menigheden og Israel, eskatologi og livet efter døden), herunder særlige problemfelter og
hovedteorier i en nytestamentlig teologihistorie.
Pensum:
Nytestamentlig samtidshistorie: Hjort, Birgitte Graakjær (2003): Det Nye Testamentes
omverden. Om politiske, religiøse og filosofiske forhold på Det Nye Testamentes tid.
Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, ss.5-316 (312 s.) 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.)

TM2009 MISSION I KONTEKST
4 timer pr. uge
v/ cand.theol, ph.d. Andreas Østerlund Nielsen
Kristen mission er, at Gud relaterer til mennesker og verden gennem sin kirke. Skabelse,
inkarnation og åndsnærvær er forudsætninger i det forsonende møde. Kristen mission
finder således aldrig sted i et socialt og kulturelt vacuum – det er altid mission i kontekst.
Det skaber en dynamik i tro og kirke, som nødvendiggør kulturforståelse og rejser
komplekse teologiske grundlagsspørgsmål.
Forløbet er bygget op om en praksis-case og anvender differentieret gruppearbejde.
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Litteratur de studerende selv skal anskaffe:
Goheen, Michael (2014): Introducing Christian Mission Today: Scripture, History and
Issues. Downers Grove: Inter Varsity Press.
Greenman, Jeffrey P. & Green, Gene L. (red.) (2012): Global Theology in evangelical
perspective. Downers Grove: Intervarsity Press.
Hastrup, Kirsten (2004): Kultur – Det fleksible fællesskab. Aarhus: Aarhus
Universitetsforlag.
Se derudover pensumlisten.

TM2011 DOGMATIK MED KILDETEKSTER
4 timer pr. uge, i alt 40 timer
v/ adjunkt, cand.theol., ph.d. Peter Søes

Kurset er en helhedsindføring i dogmatik. Det er tilrettelagt med henblik på at nå frem til
en reflekteret og selvstændig forståelse af den kristne, evangelisk-lutherske tros indhold
og sammenhæng. Det sker ved en gennemgang af dogmatikkens hovedtemaer, dvs.
gudslæren, skabelsesæren, syndslæren, læren om mennesket, om Kristus, om frelsen, om
kirken og nådemidlerne og om de sidste ting.
Kurset lægger samtidig op til faget Fordybelse i frelseslæren, som udbydes efteråret
2022.
Undervisningen består af oversigtsforelæsninger og af gennemgange af de kildetekster
fra teologiens historie, som kurset arbejder med. Som deltager i kurset vil du blive bedt
om at bidrage med en fremlæggelse af én af disse tekster.
Pensumlitteratur:
McGrath, Alister. 2011. Christian Theology. An Introduction. 5th ed. Oxford / Malden,
Massachusetts: Wiley-Blackwell, pp99-480, eller senere udgave: McGrath, Alister E.
2017. Christian Theology. An Introduction. 6th ed. New York: John Wiley & Sons,
Ltd, pp83-447
Grane, Leif. 1994. Confessio Augustana. Frederiksberg: Anis, pp20-183
Deutsche Evangelische Kirchenausschuss. 1976. Die Bekenntnisschriften der
evangelisch-lutherischen Kirche, herausgegeben im Gedenkjahr der Augsburgischen
Konfession 1930. 7. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, pp21.26-30.50135.507-521
Aarhus Universitet. Institut for Dogmatik. 1994. Teologiske tekster. Udvalg af klassiske
dogmatiske tekster. 2. udg. Århus: Aarhus Universitetsforlag, nr.
3,4,7,11,12,19,22,25,26,27,29.
Anden litteratur, som anbefales til perspektivering
Hegstad, Harald. 2015. Gud, verden og håpet. Innføring i kristen dogmatikk. Oslo:
Luther Forlag.
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Højlund, Asger Chr. 2007. Men han gav afkald. Bidrag til kristologien. Fredericia:
Kolon.
Lewis, C. S. 1955. Mere Christianity. Glasgow: Collins Fontana Books.
Nørgaard-Højen, Peder. 2004. Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. Tekst og
oversættelse. København: Anis.
———. 2014. Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. Kommentar. København:
Anis.
Prenter, Regin. 1955. Skabelse og genløsning. 2. udg. København: Gad.
———. 1978. Kirkens Lutherske Bekendelse. En Aktuel Theologisk Udlægning Af Den
Augsburgske Bekendelse 1530. Sabro: Udvalget for Konvent for Kirke og
Theologi.
Skarsaune, Oskar. 1997. Troens ord. De tre oldkirkelige bekjennelsene. Oslo: Luther.
Læsestof til første gang (4. januar) slås op på canvas.
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21-årgangen
BTM1003 KRISTEN TRO OG ETIK
Etikdelen
2 timer pr. uge i 12 uger
v/ Thomas N. Steiner
Med udgangspunkt i pensumlitteraturen vil undervisningen give en indføring i
væsentlige problemstillinger inden for både den principielle og den praktiske etik. Hvad
den principielle etik angår, vil ikke mindst forholdet mellem kristen etik og en række
andre former for etik blive drøftet. Og hvad den praktiske etik angår, vil vi komme
omkring en række af de væsentligste etiske problemfelter, som vi som samfundsborgere
og som kristne aktuelt befinder os i. Vi vil diskutere pensums ræsonnementer og
løsninger – både principielle og praktiske – med det formål at udvikle vores teologisk
etiske tænkning.
Pensumlitteratur:
FN-sambandet (2019, 15. januar). Bærekraftig utvikling.
https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling
Heiene, G., Thorbjørnsen, S. O. (2021). Kristen etikk: En innføring. Universitetsforlaget;
ss. 15-331.
Jørgensen, J. A. (2017). Kirkerne og verdens fremtid. I M. S. Mogensen (Red.), Godt nyt
for verden: Kirkens mission og FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling (s.
43-46). Dansk Missionsråd.
https://issuu.com/danishmissioncouncil/docs/nymssion_32
Ravn-Pedersen, T. (2017). Sådan fik verden sin mest ambitiøse plan nogensinde. I M. S.
Mogensen (Red.), Godt nyt for verden. Kirkens mission og FN’s verdensmål for
en bæredygtig udvikling (s. 15-22). Dansk Missionsråd.
https://issuu.com/danishmissioncouncil/docs/nymssion_32
Stott, J. (2006). Issues Facing Christians Today (4th ed.). Zondervan Publishing House;
ss. 23-70, 442-499.
(Køb kun Heiene/Thorbjørnsen og Stott i de rigtige udgaver).
Til første gang (mandag d. 10. januar) læses: Kristen Etikk s. 15-52.
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Dogmatikdelen
2 timer pr. uge i 12 uger
v/ adjunkt, cand.theol., ph.d. Peter Søes
Kurset er en første indføring i kristen dogmatik. Derfor lægger vi vægt på overblik og på
at klargøre sammenhængene i den kristne tros indhold. Vi arbejder dels ud fra ValenSendstads lærebog og dels ud fra Skarsaunes historiske undersøgelse og tolkning af den
apostolske trosbekendelse. Undervisningen vil være en blanding af forelæsninger og
klasserumsundervisning.
Pensumlitteratur:
Grane, Leif. 1976. Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. København: Det Danske
Bibelselskab.
Skarsaune, Oskar. 1997. Troens ord. De tre oldkirkelige bekjennelsene. Oslo: Luther.
Valen-Sendstad, Aksel. 1990. Kristen troslære. Fredericia: Lohse. Denne bog har vi fået
tilladelse til at lægge på fagets canvas-side.
Til første gang onsdag d. 5. januar læses: Kristen troslære, pp11-29

EX1001 EXAMEN PHILOSOPHICUM
4 timer pr. uge
v/ ph.d.-studerende Emil Børty Nielsen
Hvad har Athen med Jerusalem at gøre? Temmelig meget faktisk. I dette fag skal vi se på
historiens vigtigste etiske og filosofiske tænkere for selv at kunne gøre dem kunsten
efter.
Pensumlitteratur:
• Svare, H. (1997). I Sokrates’ fotspor: Filosofi- og vitenskapshistorie. Pax
Forlag (3. udgave fra 2020 kan også bruges).
• Aristoteles (1993). "Den nichomachæiske Etik" i T. E. Pedersen (Red.),
Aristoteles om mennesket (s.49-88). Pantheon forlag.
• Luther, M. (1964). Om lydighed mod den verdslige øvrighed. I Luthers Skrifter
i Udvalg IV (s. 158-210). Aros forlag.
• Hume, D. (2010). En undersøgelse af moralens principper. Anis forlag; ss. 115138 og 200-204.
• Kant, I. (1999). Gundlæggelse af sædernes metafysik. Reitzel forlag; ss. 39103.
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•
•
•
•
•

•
•
•

•

Kierkegaard, S. (2004). Kjerlighedens Gjerninger. GADS forlag; ss. 25-101 og
312-326.
Løgstrup, K.E. (1996). Etike begreber og problemer. Gyldendal; ss. 15-35.
Mill, John Stuart (1871/1995): Utilitarisme. København. Det Lille Forlag,
sidetal oplyses senere.
Nietzsche, F. (1999). Moralens oprindelse. Det lille Forlag; ss. 25-57
Rawls, John (1999): A theory of Justice Revised edition. Harvard University
Press, s 52-101
Teksten findes i dansk oversættelse: Rawls, John (2005): En teori om
retfærdighed. Frederiksberg: Samlerens Bogklub, ss. 81-130.
Pensumteksten er den engelske.
Bretherton, L. (2010). Alasdair MacIntyre’s Diagnosis of the Contemporary
Context. I Hospitality as Holiness: Christian Witness Amid Moral Diversity (s.
9-33). Ashgate.
Yates, M. (2007). Rawls and Habermas on religion in the public sphere. I
Philosophy & Social Criticism, 33(7), 880-891.
Yoder, J. H. (1994). The Politics of Jesus. Grand Rapids: Eerdmans, ss. 1-20.
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora
(NESH). (2018, 4. desember). Forskningsetiske retningslinjer for
samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi .

Teksterne af Hume, Løgstrup, Bretherthon, Yates og Yoder samt de forskningsetiske
retningslinjer vil blive gjort tilgængelige via Canvas. Resten skal selv anskaffes og vil kunne
findes på biblioteket.
I Sokrates fotspor bør anskaffes inden semesterets begyndelse, da den skal bestilles fra Norge
(fx via cdon.com). Til første gang læses kapitel 1 og 2.

GRE1003 NYTESTAMENTLIGE GRÆSKE TEKSTER
4 timer pr. uge
v/ studielektor, cand.mag. Svend Fodgaard Jensen
Fagets undervisning/vejledning omfatter 48 lektioner fordelt på 24 dobbelttimer. Der vil blive
læst uddrag af evangelisterne Markus, Lukas og Johannes og af den paulinske brevlitteratur
uddrag af Romerbrevet og I Korintherbrev. I løbet af semestret vil der til stadighed blive
arbejdet med repetition af græsk morfologi og syntaks. Der læses i alt 66 sider fra NestleAland Novum Testamentum Graece. Semestret afsluttes med en skriftlig 4-timers prøve –
gradueret.
Litteratur:
1) Novum Testamentum Graece, ed. Nestle-Aland, 28. udg.
2) Svend Fodgaard Jensen: Themelion, indføring i nytestamentlig græsk
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3) Ragnar Leivestad: Nytestamentlig gresk grammatik
4) H. Kjær Nielsen: Nytestamentlig græsk. Formlære og syntaks.
5) Barclay M. Newman. Jr.: Greek-English Dictionary of the New Testament
6) C. Berg: Græsk-Dansk Ordbog
7) W. Bauer: Wörterbuch zum Neuen Testament eller
8) F. W. Danker: Greek-English Lexicon of the New Testament
9) Online ordbog til både græsk og latin: logeion.uchicago.edu/lexidium
Anden litteratur:
1) J. Blomqvist og P.O. Jastrup: Grekisk/Græsk grammatik
2) Blass/Debrunner/Rehkopf: Grammatik des neutestamentlichen Griechisch
3) Daniel B. Wallace: Greek Grammar Beyond the Basics
4) Herbert Weir Smyth: Greek Grammar
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Lektionsplan F 2022
Rød = 2019-årgangen
Grøn = 2021-årgangen

Mandag
8.15 – 9.00
9.15 – 10.00
10.00-10.15

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Morgensang på
TORVET

Morgensang på
TORVET

Morgenandagt på
TORVET

10.15 – 11.00

BTM1003
Kristen tro og etik
TNS Aud. 2

TM2009
Mission i kontekst
AØN Aud. 4
EX1001 Examen
philosophicum
EBN Aud. 2

TM2009
Mission i kontekst
AØN Aud. 4
EX1001 Examen
philosophicum
EBN Aud. 2

11.15 – 12.00

BTM1003
Kristen tro og etik
TNS Aud. 2

TM2009
Mission i kontekst
AØN Aud. 4
EX1001 Examen
philosophicum
EBN Aud. 2

TM2005 NT
samtidshistorie og
teologihistorie
KV/MH Aud. 1
BTM1003
Kristen tro og etik
PS Aud. 2
TM2005 NT
samtidshistorie og
teologihistorie
KV/MH Aud. 1
BTM1003
Kristen tro og etik
PS Aud. 2
Udvalgsmøder
Udvalgsmøder

TM2011 Dogmatik med
kildetekster
PS Aud. 1
GRE1003
Nytestamentlige græske
tekster
SFJ Aud. 2
TM2011 Dogmatik med
kildetekster
PS Aud. 1
GRE1003
Nytestamentlige græske
tekster
SFJ Aud. 2
Akademi for praktisk teologi
kl. 15-18
LA/MH Aud. 2

12.10 – 13.00
13.15 – 14.00

TM2005 NT
samtidshistorie og
teologihistorie
KV/MH Aud. 1

14.15 – 15.00

TM2005 NT
samtidshistorie og
teologihistorie
KV/MH Aud. 1

TM2011 Dogmatik
med kildetekster
PS Aud. 1
GRE1003
Nytestamentlige
græske tekster
SFJ Aud. 2
TM2011 Dogmatik
med kildetekster
PS Aud. 1
GRE1003
Nytestamentlige
græske tekster
SFJ Aud. 2

15.15 – 16.00
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TM2009
Mission i kontekst
AØN Aud. 4
EX1001 Examen
philosophicum
EBN Aud. 2

Speakers Lounge
(12.10-13.00)

ØVRIGE ARRANGEMENTER
TEOLKURSUS 18.-21. JANUAR 2022
har hovedtemaet Skabelse og inkarnation.
Hovedforedragsholder bliver Knut Alfsvåg, som før har undervist på Teolkursus.
Bodil Skjøtt holder bibeltimerne; og bl.a. Anne Lise Marstrand-Jørgensen vil holde
foredrag.
Ud over de store foredrag vil der være en række workshops, alle med relation til
hovedtemaet.
Det er en central del af MF’s årshjul, hvor I får lejlighed til at møde erfarne præster og
andre tidligere MF’ere.
Tilmelding: www.teologi.dk/tilmeld
Se program her: https://teologi.dk/kalender/begivenhed/teolkursus-2022-skabelse-oginkarnation/

AKADEMI FOR PRAKTISK TEOLOGI
Tema: Dannelse til kristen ledelse
Datoer: 27/1; 2/3; 31/3; 28/4. Bemærk: d. 2/3 er en onsdag.
Tidspunkt: kl. 15.15-18.00 med efterfølgende fællesspisning.
Sted: Auditorium 2
Tilmelding: www.teologi.dk/tilmeld
Tilmeldingsfrist: torsdag d. 13. januar
Undervisere: lektor Leif Andersen og lektor Morten Hørning Jensen.
Som teologer forventes det ofte, at vi tager en 'ledende rolle' i menighedsarbejdet. Fra det
semester vi begynder som teologistuderende og så tiden ud - så at sige. Det er helt efter
bogen. En menighed fra brug for ledere. Desværre viser erfaringen også, at der med
lederskab følger en indflydelse på andre mennesker, som vi ikke altid er i stand til at
håndtere på en sund og god måde. Vores skyggesider har det med at blive forstørret, når
vi står i en position med magt. Det gælder generelt - men det gælder ikke mindst i
menighederne, hvor en åndelig overbygning kan give os blind tillid til en leder. Derfor er
der desværre i kirkens historie og nutid utallige eksempler på, at menighedsfællesskaber
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ikke udvikler sig i en sund retning, kendetegnet ved indbyrdes kærlighed og omsorg. I
dette forløb vil vi sætte fokus på nogle af årsagerne hertil i håbet om, at vi på forhånd må
blive opmærksomme på os selv og andre, når nogle af disse ting er under udvikling. Vi
vil over de fire gange belyse problemstillinger fra hhv. en nytestamentlig og en
sjælesørgerisk vinkel. Der vil blive god tid til at diskutere problemerne i fællesskab. Vi
afslutter hver gang med fællesspisning.

DILEMMA
9. februar 2022, kl. 9.15-12.00
Velkommen til premiere på MF's nye temaformiddag med fokus på aktuelle, teologiske
problemstillinger. Tanken er, at vi én gang per semester vil mødes på tværs af årgangene
for i fællesskab at drøfte et aktuelt teologisk problem. Program i hovedtræk:

•
•
•
•
•

Præsentation af problemet
Kort diskussion i grupper
Belysning af problemet fra forskellige teologiske vinkler ved MF's lærere
Diskussion af case/problemet
Plenumopsamling

OPLEV MARKUSEVANGELIET I UNIK MULTIMEDIEFORESTILLING
Mandag den 28.2.2022
Christianskirken i Aarhus

Christian Stejskal
Den norske violinist, fotograf og fortæller, Christian Stejskal reciterer hele
Markusevangeliet akkompagneret af violinspil samt 90 udvalgte fotos fra Mellemøsten.
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’I min multimediaforestilling fortæller jeg Markusevangeliet - teksttro og uden
manuskript. Jeg har rejst på kryds og tværs i Mellemøsten og gået i Kristi
fodspor og fotograferet det kulturelle landskab i Israel, Jordan og Egypten på
udkig efter 90 bibelske motiver, som illustrerer Markusevangeliets 16 kapitler,
og som jeg viser på en skærm samtidig med, at jeg fortæller evangeliet.
Fotografierne illustrerer evangeliet med udgangspunkt i, om Jesus var kommet
til et postmodernistisk Mellemøsten i dag - med det mener jeg Jesu første
komme, og ikke hans andet. Dette har jeg sat sammen med korte indslag af
selvkomponeret musik, som jeg spiller på violin.
Multimediakonceptet med fortællinger, fotografier og violin er et relativt sjældent
kunstnerisk udtryk, men de tre medier kan give en stærk biografagtig oplevelse.’
Tid: mandag den 28.2.2022 kl.19-21.00 med efterfølgende café
Sted: Frederikshaldsgade 15, 8200 Aarhus N
Fri entré - så alle kan være med. Der bliver lejlighed til at give en frivillig gave til MF
efter forestillingen på MobilePay 21204.
Tilmelding: www.teologi.dk/tilmeld - senest d. 21.2.2022
Vi anbefaler hurtig tilmelding, da der på grund af Coronasituationen kan være begrænset
antal pladser. ’Først til mølle’-princip.

ISRAELSEKSKURSION
I samarbejde med Israelsmissionens Unge tilbyder MF en Israelsekskursion i marts 2022
(d. 11.-19.) eller i juni 2022 (d. 7.-17.), hvis covid-19-nedlukning af Israel umuliggør en
rejse i marts. Turen er åben for alle teologistuderende med den ene eller anden
tilknytning til MF. Der er dog kun 25 pladser. For mere information, kontakt Morten
Hørning (mh@teologi.dk).

SOMMERFEST OG KANDIDATFEJRING
Den 2. juni holder vi semesterafslutning med grill på terrassen. Ved samme anledning vil
vi fejre de kandidater med MF-baggrund, som har afsluttet deres uddannelse på
universitetet. Kærester og ægtefæller er velkomne!
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SPONSORLØB 2022

På Aarhus Cyklebane og Ceres Park. Forventeligt mandag den
15. august kl. 17.00-18.00
Vi skyder efterårssemesteret i gang med vores legendariske sponsorløb. Vi cykler, løber
eller vandrer en time for at skaffe penge til stipendier til MF’s studerende. Vi skal have
flest mulige deltagere med: studerende, ansatte, bestyrelsesmedlemmer,
repræsentantskabsmedlemmer, venner og øvrige sympatisører.

Du kan tilmelde dig her: http://teologi.dk/tilmeld/ Tilmeldingsfrist: 2. august 2022.
Som i 2021 cykler vi på Aarhus Cyklebane, men i 2022 vil vi forsøge at få lov til at
gennemføre løbet på Ceres Parks atletikstadion for at få bedre underlag og hurtigere
løbetider – og en spændende oplevelse af at løbe på et rigtigt stadion. Og så laver vi en
hyggelig vandrerute for dem, der foretrækker at gå
Datoen for afviklingen af
Sponsorløb ligger ikke fast endnu, men sandsynligvis bliver det mandag den 15. august.

Sammen gør vi en forskel for en rigtig god sag!
Som sædvanlig er der gode præmier til dem, der skaffer flest penge:
• Gavekort til weekendophold i sommerhuse
• Alle der skaffer mindst 5.000 kr. får gavekort på 400 kr. til MF’s bogsalg
• Alle der skaffer mindst 10.000 kr. får gavekort på 800 kr. til MF’s bogsalg
• Alle der skaffer mindst 20.000 kr. får gavekort på 1600 kr. til MF’s bogsalg
• Alle der skaffer mindst 40.000 kr. får gavekort på 2000 kr. til MF’s bogsalg
• Bog-, vin- og gavekurvspræmier mm. fra diverse firmaer
Læs mere om Sponsorløb 2022 her: https://teologi.dk/om-mf/stot/sponsorloeb2022/
Kontakt landssekretær Nils Andersen på 7356 1247 eller na@teologi.dk hvis du har
spørgsmål.
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SPEAKER’S LOUNGE
Der er Speaker’s Lounge (SL) hver torsdag kl. 12.10 – 13.00. SL arrangeres af et udvalg
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. 35.000 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, samt til væsentlige onlineressourcer fx ATLA.

RENGØRING
Som studerende deltager man i det daglige liv på stedet og dermed også i vedligeholdelse
og rengøring. Det betyder 10 timers rengøring/vedligehold per semester. Dette kan også
afregnes med 120 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 én måned efter semesterstart, bliver man faktureret for 120 kr. pr.
time. Studerende er selv ansvarlige for at bytte, hvis man bliver forhindret. Spørgsmål
vedrørende dette rettes til husinspektør Henning Maagaard (hm@teologi.dk).

LÆSEPLADS
Alle studerende på MF’s Bacheloruddannelse (MFB’ere) kan efter ansøgning få tildelt en
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/120 kr. pr. time. Ansøgninger fra teologi- og
religionsvidenskabsstuderende vil komme i første række ved tildelingen.
Læsepladsansøgning findes i administrationen.
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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 på 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 studiekoordinator Brian Kærslund Hansen, som er studievejleder på BAuddannelsen. (se s. 20).

STUDIEREJSELEGATER
MF’s rejselegat 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
Morten Hørning Jensen. (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 daglige andagter og en 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
Vi opfordrer alle til at deltage i fællesandagterne på MF. Det giver en god rytme med at
leve sig ind i de bibelske fortællinger og er et skønt åndehul midt i hverdagen.
Mandag: Morgensang på TORVET kl. 10.00-10.10
Tirsdag: Morgensang på TORVET kl. 10.00-10.10
Onsdag: Morgenandagt på TORVET kl. 10.00-10.15
Torsdag: Liturgisk bøn i kaffestuen i forbindelse med Speakers Lounge kl. 12.10
Fredag: Fællesbøn i andagtsrummet kl. 12.05 for alle i huset

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,
6010 7880
242 Walther P. Hansen, sekretariatsleder
244 Elly Bro Skuldbøl,
administrationsmedarbejder
245 Kit J. Hvergel, kontorsekretær
246 Henning Maagaard, husinspektør
247 Nils Andersen, landssekretær
248 Brian K. Hansen, studiekoordinator
249 Karin Christensen, bibliotekar
250 Emil Børty Nielsen, ph.d.-studerende
251 Peter Søes, adjunkt
253 Kurt E. Larsen, professor,
254 Carsten Vang, lektor
255 Morten Hørning Jensen, lektor,
akademisk leder
256 Jeppe Bach Nikolajsen, lektor
257 Klaus Vibe, adjunkt
259 Leif Andersen, lektor
258 Anja Smedstrup Christensen,
ph.d.-studerende, cand.theol.
Emma Kirk Pedersen, SR-formand
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tbm@teologi.dk
wph@teologi.dk
ebs@teologi.dk
kj@teologi.dk
hm@teologi.dk
na@teologi.dk
bkh@teologi.dk
kc@teologi.dk
ebn@teologi.dk
ps@teologi.dk
kl@teologi.dk
cv@teologi.dk
mh@teologi.dk
jb@teologi.dk
kv@teologi.dk
la@teologi.dk
asc@teologi.dk
emmakp@teologi.dk

MF-KALENDEREN
JANUAR
3.
18.-21.

Semesterforelæsning og semesterindledning
Teolkursus

FEBRUAR
28.

Markusevangeliet: multimedieforestilling i Christianskirken

MARTS
9.

10-års jubilæum for TORVET

APRIL
6.
9.

Reception for Morten Hørning Jensen, som fylder 50 år
Medlemsmøde

JUNI
2.

Sommerfest og kandidatfejring

AUGUST
15.

Semesterindledning og sponsorløb
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