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Troen involverer forstanden 

Er du rede til at give gode grunde for din tro, når du bli-

ver krævet til regnskab af andre mennesker (1 Pet 3,15)? 

Den letteste taktik i en sådan situation er at søge tilflugt 

i tanken om, at troen er givet af Gud. ”Jeg tror, fordi 

Gud har givet mig troen.” Der er noget sandt i denne 

påstand, men alt er ikke sagt med det. Jesus byder os 

at elske Gud af hele vores forstand (Mark 12,30). Paulus 

opfordrer os til at stræbe efter at være voksne i forstand 

(1 Kor 14,20). Den kristne tro er ikke en blind tro, men 

en tro som har plads til hovedet, til forstanden. At give 

gode grunde for troen inkluderer også fornuftsgrunde. 

Det findes faktisk en række gode fornuftsgrunde til at 

tro på kristendommen! Selvom vi ikke kan bevise Guds 

eksistens eller kristendommens sandhed, kan vi give 

gode grunde, som viser, at kristendommen bør tages 

seriøst. Måske føler du ikke, at du selv har brug for at 

kende til disse grunde. Men hvad med dine kollegaer, 

studiekammerater eller børn? Måske har de brug for, at 

du kan vise dem, at kristendommen bør tages seriøst 

for et tænkende menneske. De fleste danskere anser 

kristendommen for at være en ufarlig religion, blot gode 

værdier og historier. De aner ikke hvor sand, stærk og 

livsnær kristendommen faktisk er. Lad os, som kirke, 

vise dem det! Lad os være rede til at give grunde for vo-

res tro, også fornuftsgrunde, når det er det, som kræves. 

At være rede kræver forberedelse, det kræver arbejde. 

Det ved enhver, som har prøvet at være til eksamen. 

Men målet er at føre mennesker til Kristus, og derfor er 

det hele arbejdet værd. Som Paulus siger: ”Det er det 

jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mæg-

tigt i mig (Kol 1,29)”.

EMIL BØRTY NIELSEN
BA.THEOL. OG MEDARBEJDER PÅ 
CENTER FOR KRISTEN APOLOGETIK
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MF-teolog ansat som både 
sognepræst og valgmenighedspræst

NILS ANDERSEN
LANDSSEKRETÆR

Jakob Søvndal er den syvende fra MFs første 

hold bachelorstuderende, som er blevet ordi-

neret som præst, men han er den første, der 

både er sogne- og valgmenighedspræst, en 

kombination, som er unik i dansk kirkehisto-

rie. 1. maj begyndte han på to nye jobs som 

50 % sognepræst i Sct. Pauls Kirke i Aarhus 

og som 30 % valgmenighedspræst i Bykirken 

i Favrskov. 

Hjertesag at nå unge i Aarhus med 
evangeliet
’Jeg glæder mig meget til at komme i gang 

og tror, det bliver en win-win situation, hvor 

jeg kan få lov at udnytte de forskellige mu-

ligheder i de to menigheder. At få embede i 

en veletableret og velfungerende sognekirke 

som Sct. Pauls Kirke lige midt i hjertet af Aar-

hus er en gave. Her er et menighedsråd, der 

bakker 100 % op, garvede kolleger jeg kan 

søge råd hos og en profil som en ungdoms-

præst med fokus på de 20-35-årige, det er 

som skræddersyet til mig! Det er min hjer-

tesag, at møde disse unge med evangeliet!’

Med til at bygge ny menighed op
’Bykirken i Favrskov er en nystartet valgme-

nighed fra efteråret 2013, som jeg selv kom-

mer i. Derfor kender jeg de fleste af de 50 

børn og voksne, der kommer til vore gudstje-

nester, som afholdes i Grundfør Kirke mellem 

Aarhus og Randers. Jeg ser det som en for-

del, at menigheden kunne kalde en hyrde fra 

dens egen midte og betragter det som et stort 

privilegium at være præst i en menighed, 

som jeg selv har været med til at bygge op. 

Jeg vil prioritere forkyndelsen af evangeliet 

om Jesus som korsfæstet og opstanden. Han 

skal være det nærværende centrum i menig-

heden. Her udnytter vi vores frihed til at have 

mere lovsang og en længere prædiken end 

normalt i en sognekirke.’

Klædt godt på til opgaverne
’Jeg føler mig rigtigt godt klædt på til opga-

ven. Mine erfaringer som kirkesanger, sogne-

medhjælper og efterskolelærer har givet mig 

nyttigt indblik i kirkens indre liv samt erfaring 

med forkyndelse, undervisning og sjælesorg 

for børn og unge. På Menighedsfakultetet 

fik jeg en afgørende åndelig ballast og fandt 

mit åndelig ståsted, ligesom jeg på Aarhus 

Universitet har lært at indgå i teologiske dis-

kussioner med mennesker, der har en anden 

teologi end jeg. 

Efter et års tid med mange ansøgninger og 

indstillinger som nr. to og råben til Gud er jeg 

lettet og taknemmelig over, at jeg nu får lov 

at betræde to så spændende stillinger. Det er 

en gave fra oven.’

MFs mål er at uddanne præster. Vi glæder os, når vore kandidater får ansættelse som 

sognepræster, eller valg- og frimenighedspræster. Jakob Søvndal  helgarderer ved at være 

både det ene og det andet. Det udløser dobbelt glæde - ikke mindst hos Jakob selv.
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Trosforsvar er vigtigt 
- tag indvendinger mod din tro seriøst

For nogle år siden foretog vi i Kris-

teligt Forbund for Studerende (KFS) 

en rundspørge blandt studerende. 

Det vigtigste spørgsmål lød: ”Hvis 

du kunne stille Gud ét spørgsmål, 

hvad ville du så spørge ham om?” 

Rundspørgen gav anledning til rig-

tig mange gode samtaler. De næ-

sten 1.000 spørgsmål, vi indsamle-

de, lærte os rigtigt meget om, hvad 

unge studerende er optaget af, når 

det gælder Gud, tro og etik.

ROBERT BLADT, GENERALSEKRETÆR I KFS
MASTERSTUDERENDE I APOLOGETIK 
VED NORSK LÆRER AKADEMI I BERGEN

Efter denne undersøgelse udgav vi en bog med svar på 

de 12 bedste og oftest forekommende spørgsmål. Siden 

har jeg adskillige gange undervist i kristne fællesska-

ber om at dele sin tro med andre. Her har jeg fortalt 

historien om vores rundspørge og udfordret tilhørerne 

til at gætte på, hvilke spørgsmål de studerende stillede. 

Hver gang er mindst en håndfuld af spørgsmålene ble-

vet gættet.

Kan jeg svare?
Vi, der kender Gud, er altså klar over, at dem, der ikke 

kender Gud, har indvendinger imod og spørgsmål til 

den kristne tro. Vi kender endda en del af disse spørgs-

mål. Derfor er det naturligt, at jeg spørger mig selv: Har 

jeg overvejet, hvad jeg vil svare, når folk i min omgangs-

kreds stiller nogle af disse spørgsmål? Er jeg klar over, 

hvad Bibelen siger om dem? Ved jeg, hvad andre kristne 

har tænkt? 

Her har vi fat i apologetikkens praktiske begrundelse. 

Mange når aldrig til at overveje det kristne budskab. Kri-

stendommen som virkelighedsforståelse forekommer 

nemlig slet ikke relevant. Den har på forhånd diskvali-

ficeret sig selv, fordi den ikke giver svar på oplagte ind-

vendinger som: ’Videnskaben har gjort Gud overflødig’. 

’Ondskaben og lidelsen modbeviser tilstedeværelsen af 

en god Gud’. ’De kristnes handlinger og opførsel mod-

beviser kristendommen’. ’Kristendommen er intolerant’.

Tre tilgange
Når vi møder indvendinger imod vores tro, kan vi rea-

gere på tre forskellige måder:

Ignorere indvendingerne

Hvis jeg gør mig umage for at holde lav profil, kan jeg 

måske være heldig ikke at møde indvendingerne. Det 
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Har jeg overvejet, hvad 

jeg vil svare, når folk 

i min omgangskreds 

stiller nogle af disse 

spørgsmål? Er jeg 

klar over, hvad Bibelen 

siger om dem? Ved jeg, 

hvad andre kristne 

har tænkt?

55

er en dårlig taktik. Dels forsømmer jeg at tjene den, der 

ikke kender Gud, for samtalen kan være Guds vej til et 

menneskes hjerte. Dels vil indvendingerne som møl 

gnave i min kristne overbevisning og virkelighedsfor-

ståelse, og min kristne overbevisning kan til sidst lide 

skade og falde fra hinanden som et mølædt stykke tøj.

En særlig variant af denne reaktion er at tale om troen 

som en særlig kategori. ’Nej, videnskaben har ikke gjort 

Gud overflødig, for kristendom handler om tro, ikke om 

viden’. Men det er også en dårlig taktik, for det sætter 

et skel mellem troens verden og virkelighedens verden, 

som hverken er i overensstemmelse med troen eller 

virkeligheden.

Omdefinere troen

Her afværges indvendingerne imod troen ved, at ind-

holdet af den kristne tro laves om. Man afviser troen 

på Bibelen som Guds ord til mennesker, men fasthol-

der og rendyrker troen på Bibelen som menneskers ord 

om Gud. Bibelen er en bog til inspiration, men ikke en 

bog, den kristne er forpligtet på. Når kristendommen 

beskyldes for intolerance, omtolker man kristentroen til 

at være én af flere mulige veje til Gud.

Det er også en dårlig taktik. Enhver indvending, jeg mø-

der, vil være med til at omforme min kristne overbevis-

ning, indtil den er et produkt af mine egne tanker og 

ikke af Guds åbenbaring i Jesus.
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(fortsat ...)

Bed ...

•	 Frimodighed til at tale  

om troen

•	 Center for Kristen Apologetik

•	 MFs økonomi 

Forsvare troen imod indvendingerne

Den eneste holdbare reaktion er, at jeg gør mig uma-

ge for at forstå indvendingerne og undersøger, hvad 

Bibelen og kristne før mig har givet af svar, og er vil-

lig til at gå ind i en dialog. Kun på den måde kan 

jeg bevare min kristne overbevisning på en sund og 

ægte måde. Og kun sådan kan jeg være trofast i min 

tjeneste for dem, der ikke kender Gud.

To undskyldninger
Mange kristne er enige med mig i, at når min tro mø-

der indvendinger, gør jeg klogt i at søge at forstå min 

tro bedre, så jeg kan forsvare den både over for mig 

selv og mit medmenneske. Alligevel viger mange til-

bage for at gøre det. Det kan der være flere grunde til:

Uvidenhed

Hvis jeg kun kender min tro på en overfladisk måde, 

kommer jeg hurtigt til kort i en samtale. Min uviden-

hed kan skyldes dovenskab. Hvis det er din svaghed, 

har du næppe læst med hertil. Uvidenhed kan også 

være et spørgsmål om evner, muligheder og erfaring. 

Heldigvis forventer Gud ikke, at vi forvalter andres, 

men vore egne talenter. Uvidenhed er også en sag 

for menigheden. Menigheder, hvor undervisningen 

og forkyndelsen er overfladisk eller ude af trit med 

aktuelle indvendinger, skaber let kristne, som er ufri-

modige og uvidende og overfokuserede på følelser 

og oplevelser.

Manglende frimodighed

Hvis jeg tror, at trosforsvar handler om at vinde en 

diskussion, risikerer jeg enten at blive uudholde-

ligt påståelig eller miste frimodigheden. Trosforsvar 

handler ikke om at nagle nogen til et kors med ar-

gumenter. Derimod kræves en sagtmodig og ydmyg 

indstilling til mødet med et andet menneske og ved-

kommendes overbevisning og tro (1 Pet 3,16). Ingen 

af os har erkendt og forstået hele sandheden (1 Kor 

13,12). Jeg har derimod en overbevisning om, at jeg 

har mødt ham, der er sandheden, og mit ærinde er 

derfor at sige som Filip, da han mødte Nathanaels 

indvending: ’Kom og se!’ (Joh 1,46).

Frimodigheden styrkes, når jeg opdager, at jeg ikke 

skal være den klogeste eller den skarpeste debattør, 

men stille mig til rådighed for at tale om Gud, tro, 

tvivl. Der er mange, som hungrer efter den samtale, 

for de taler ikke med andre om den slags. I praksis er 

trosforsvar primært at lytte, stille spørgsmål og forstå 

og sekundært at bidrage med egne overbevisninger 

og den kristne tros svar.

En udfordring
De første kristne havde ikke noget valg. De måtte 

som Paulus ’forsvare og underbygge evangeliet’ (Fil 

1,7). Deres forsvar for sandheden i den kristne tro og 

berettigelsen i deres gudsdyrkelse var i bogstavelig 

forstand en kamp på liv og død. Det ændrede sig dra-

matisk, da kristendommen blev statsreligion. Siden 

oplysningstiden har en ateistisk virkelighedsforstå-

else imidlertid vundet stadigt stærkere fodfæste i den 

vestlige verden. Derfor er vi kommet i en historisk ny 

situation, hvor vi ikke bare må forsvare den kristne 

tros sandhed, men også gudstro i det hele taget. Det 

kræver, at der er nogen, som på højt fagligt niveau 

beskæftiger sig med apologetik, i første omgang til 

gavn for kristne forkyndere og undervisere og i anden 

omgang til opbyggelse og udrustning af alle kristne. 

Det er den tjeneste, som Center for Kristen Apologe-

tik er i gang med at påtage sig. 

Trosforsvar er vigtig 
- tag indvendinger mod din tro seriøst

CENTER FOR KRISTEN APOLOGETIK

Se www.apologetik.dk
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Lej sommerhus og støt MF
For 2800 kr. kan du få en uges dejlig ferie i skønt 

sommerhus i Lyngså i Nordjylland. Det er en særlig 

rabatpris, hvor du samtidig støtter en god sag, da hele 

lejebeløbet går ubeskåret til MF. Tilbuddet gælder èn 

uges udlejning for den, der først slår til. Efterfølgende 

lejere får sommerhuset til normalpris, men udlejer 

støtter MF med 10 % af lejeindtægten. Se sommerhuset 

på http://hjortespringet.dk/side.asp?Id=89626, hvor 

du kan se ledige perioder og foretage booking. 

7

Studerende begejstret for retræte
Den 11.-13. marts tog 2011-holdet fra MF på retræte på kursuscenteret Sjørupgaard 

på Djursland. Gennem tidebønner, bibelrefleksioner, nadvergudstjeneste ved 

Ingolf Henoch Pedersen, Jørn Henrik Olsen og Nils Andersen samt stilhed, bøn, 

læsning og refleksion fik de studerende mulighed for midt i et travlt semester at 

møde både sig selv og Gud på et dybere niveau. Oplevelsen vakte stor begejstring 

hos de studerende og gav smag for mere af samme slags. Og det var præcis 

det, MF håbede, ville blive udbyttet. Retræten er obligatorisk mindst en gang i 

bacheloruddannelsen og vigtig for de studerendes karakterdannelse og erfaring 

med at møde Gud i stilheden.

Læs evt. Elisabeths blog om hendes udbytte: 

http://teologi.dk/blogpost/2011-argangens-retraete-en-ubeskrivelig-anmeldelse/

MF efterlyser klaver
Hvis du har et godt klaver stående, som du ikke bruger, kan du overveje at donere det til MF. Vi mangler 

nemlig et godt klaver til vore nye auditorier på TORVET. Kontakt husinspektør Henning Maagaard, hm@

teologi.dk, 73 56 12 46, hvis du vil høre nærmere eller komme med et tilbud.

Hent inspiration til trosforsvar på MFs lydbibliotek 
Det nystartede Center for Kristen Apologetik har i foråret holdt en række spændende apologetikarrangementer 

med kompetente foredragsholdere. Hvis du gik glip af disse, kan du lytte til dem på MFs lydbibliotek og få 

inspiration til trosforsvar. De tilgængelige foredrag er:

•	 Er det forsvarligt at tro på Gud? Aktuelle udfordringer for kristen apologetik? v. Kurt Christensen, 

3.2.2014. Soundcloud

•	 Gud og Darwin Peter Øhrstrøm, 24.2.2014

•	 Is moral an argument for the existence of God? v. Frank Turek d. 19.3.2014. Soundcloud. 

MF-studerende på tur til Aalborg i august
En gruppe studerende fra MF er på en lille prædikenturné i Aalborg i august. Her vil de forkynde, informere 

om MF og møde lokale præster for at få et indblik i deres arbejdsopgaver og udfordringer.
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Jakob Laugesen studerer teologi på MF på 2011-hol-

det og er ansat som studentermedarbejder ved Cen-

ter for Kristen Apologetik (CKA). For ham er motiva-

tionen for at drive apologetik at kende sandheden!

Jeg vil tro på 
SANDHEDEN!

JESPER RISBJERG KRISTENSEN
STUD.THEOL FRA 2013

Apologetik betyder trosforsvar og hjælper med at give 

svar på tiltale over for kritiske spørgsmål mod den krist-

ne tro. 23-årige Jakob Laugesen mener, at alle kender 

til apologetik i hverdagen, uden at de nødvendigvis kal-

der det for apologetik. Vi møder nemlig alle sammen 

apologetik, når vi taler med mennesker om liv og tro. 

Jakob skelner her imellem den almene apologetik og 

den systematiske apologetik. Jakobs første møde med 

den systematiske apologetik var i C.S. Lewis-bogen Det 

er kristendom, som han købte på en KFS-lejr. ”Det var 

mærkeligt og sjovt at læse forordet, hvor C.S. Lewis for-

tæller, at han vil forsøge at mestre en disciplin, som 
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... og hvis ikke de kender svarene, så kan du få hjælp til at finde dem. Det er det CKA 

vil hjælpe med.

Jakobs første møde 

med den systematiske 

apologetik var i C.S. 

Lewis-bogen Det er 

kristendom.

han oplever, at der er meget få, der beskæftiger sig 

med i kirken. Der sad jeg og tænkte, at det har han 

fuldstændig ret i, for det har ikke ændret sig, siden 

han var her,” siger Jakob og tilføjer: ”der er ikke så 

mange, der arbejder apologetisk, som jeg godt kunne 

ønske mig.”

Kristendommen den bedste forklaring
Når man nu 6-7 år senere spørger ind til, hvorfor Ja-

kob blev så grebet af trosforsvar, lyder svaret: ”Jeg 

vil tro på sandheden! Ikke på noget som helst andet, 

men på sandheden!” Denne indstilling har Jakob al-

tid haft, og i hans optik er kristendommen den bedste 

forklaring på verden. ”Hvis ikke det er sandt, er det 

ikke sandt for nogen, men hvis det er sandt – ja så er 

det sandt for alle og skal så proklameres i hele ver-

den!” Denne sandhedssøgen blev for Jakob en vej 

ind i apologetikken.

Dobbelt funktion
Når vi skal forsvare troen imod udefra kommende 

kritiske spørgsmål, handler det for Jakob både om 

at opbygge sin egen tro og at overbevise andre om, 

at de tager fejl i deres kritik. ”Jeg er skrækslagen for 

ikke at stå på sandheden. Det ville være det frygte-

ligste at have spildt 20 år af mit liv på at tro på noget, 

der ikke eksisterer.” I sidste ende bliver det afgørende 

spørgsmål for Jakob: ”Har kritikerne ret? Eller har de 

ikke ret?”, hvorefter han i samme åndedrag tilføjer: 

”Hvis ikke de har ret, så skal de også have det at 

vide!”

”Målet med apologetik er således dobbelt. Den styr-

ker ens egen tro og hjælper til at vidne om troen for 

andre.” Når mennesker fremhæver deres begrundel-

ser for, at de ikke kan tro, så kan vi med apologe-

tikken imødegå deres begrundelser og bryde nogle 

barrierer ned og dele evangeliet. ”CKA kæmper for, 

at de to ting bliver styrket i dansk kirkeliv: At troen 

bliver mere funderet og overbevist om, at kristen-

dommen er en god forklaring på den verden, vi lever 

i. Og at kristne får mod på at vidne om deres tro vel-

vidende, at de svar, de har, er gode nok. Og, at hvis 

ikke de kender svarene, så findes de et sted.”
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www.prorex.dk 
tlf. 7456 3343

TOM WRIGHT
NYT studiekredsmateriale på 

dansk af den kendte engelske 

teolog NT Wright. 

Serien består pt af

· Lukas for alle

· Jakob for alle

· Timotheus-Titus for alle

LÆGERNE AXELSEN & FAUSHOLT

Vestre Strandalle 56 

8240 Risskov 

Tlf. 8617 7674 

VI STIKKER 
LIDT DYBERE

Reparation af 

alle bilmærker

Thistedvej 121 

9400 Nørresundby

v. Morten Warncke Olesen 

Lindholm Auto
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Le Mans, 24-timers motorløb 12.6. - 16.6.

Sverge, Øland og Gotland 13.6. - 19.6.

Ungarn, Balatonsøen/Budapest 30.6. - 9.7.

Tyskland, Luthers fodspor 4.7. - 8.7.

Frankrig, Normandiet med Paris 4.7. - 12.7.

Færøerne med Nólsoy og Suderoy 7.7. - 15.7.

Nordkap med Lofoten 22.7. - 4.8.

Sverige, Lina Sandell 1.8. - 5.8.

Norge, fjord og fjeld 8.8. - 17.8.

Tyskland, Slesvig/Frisland 14.8. - 17.8.

Østrig/Imst og Merano/Italien 15.8. - 23.8.

Belgien og Luxembourg 24.8. - 31.8.

Schweiz og Lichtenstein 27.8. - 4.9.

Bestil katalog  
på 7592 2022  
eller læs mere på:

Unikke oplevelser med Felix Rejser

Dorthea
Nedergaard

Begravelsesforretning

for Silkeborg og omegn

Vestergade 37 8600 Silkeborg

8681 6411
www.dnbegravelse.dk

Begravelsesforretning

for Silkeborg og omegn

Christian 8.s Vej 41, Silkeborg

www.lonedalsgaard.dk
mail@lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

Psykoterapi 
& supervision 

af ledere 

www.barak.dk

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen

Konsultation:
Århus og Bramming

Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

Par-, familie- og 

Psykoterapeut - MPF
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Indbetaling via netbank 
Opret overførsel til 

reg.nr. 3409 

kontonr. 8177600.

Giv en gave online:
www.teologi.dk/dankort

Vær med i et ekstra løft, så vi 
når målet inden den 30. juni!

WALTHER PLAUBORG HANSEN
FORRETNINGSFØRER
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Tegn et gavebrev
– det udløser ekstra gave til MF

En anonym giver tilskynder flere til 
at tegne gavebreve og vil give MF et 
engangsbeløb svarende til beløbet 
for alle nytegnede gavebreve i april 
kvartal. Hvis du tegner et gavebrev 
på fx 1.000, 5.000 eller 10.000 kr., 
får MF det samme beløb fra denne 
giver nu.
Gavebreve kan tegnes på små eller 
store beløb, men er i alle tilfælde 
en langsigtet støtte, som er meget 
værdifuld for MF.

Kontakt MF og få tilsendt et gave-
brev eller hent det her: 
www.teologi.dk/gavebrev

Stor tak til alle som fulgte opfordringen i Aprilnummeret og indbetalte et ekstra 

gavebeløb til Menighedsfakultetet (MF). Det blev den største aprilgave til dato og 

har indhentet noget af vores efterslæb fra de første måneder i regnskabsåret. 

1,7 mio. fra målet
På grund af MFs trængte økonomi indførte bestyrelsen i april et udgiftsstop, som 

reducerer udgifterne med 250.000 kr. 

MF har derefter brug for 1,7 mio. kr. i gaver inden 30. juni for at nå i mål, hvilket er 

600.000 kr. mere end MF normalt modtager. Bestyrelsen har sat et konkret mål 

for deres egen ekstra indsamling og udfordret repræsentantskabet, de studerende 

og ansatte på tilsvarende indsamlingsmål.

Men for at nå i mål, har vi brug for, at alle med hjerte for MF hjælper os med ekstra 

gavebidrag. Tak om du vil bære med. Benyt det vedlagte indbetalingskort eller giv 

en gave via www.teologi.dk/dankort. Alle bidrag tæller positivt med, store som 

små.

Kontakt mig på wph@teologi.dk eller tlf. 8616 6300, hvis du overvejer at oprette 

gavebrev, fastgiveraftale eller et testamente. Lige nu udløser nytegnede gavebreve 

ekstra gaver til MF.

MFs ØKONOMI 

Sådan kan du støtte MF



Bestil MF-bladet 
SMS ”MF-bladet” til 21521044. 

Her kan du se en oversigt over kommende arrangementer. Velkommen til at deltage.

K A L E N D E R

1. september Sponsorløb

1. september Semesterindledningsforedrag

22.-25. september TORVETs Højskole i Virksund

Vi udvikler løbende nye arrangementer, se opdateret kalender på www.teologi.dk
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Menighedsfakultetet er for mig et lysende 

eksempel på, at teologisk forskning og ud-

dannelse stimuleres og næres bedst i tæt 

forbindelse med Gud og hans Ord. Jeg tror 

på et MF, der udfordrer de studerende til at 

tro og hjælper de kommende præster og 

missionærer til at kunne tale frit og lige-

fremt om kristentroen. Menighederne har 

brug for kompetente og kvalificerede præ-

ster og missionærer. MF er menighedernes 

sag, og det er min sag.

Jens Christian Raabjerg Larsen

Sognepræst i Kingos Kirke København

MF er en helt afgørende drivkraft og velsig-

nelse i kirken i dag og ikke mindst i forhold 

til kirken fremover. Der venter store udfor-

dringer. Uddannelsen af præster og andre 

ordets tjenere på grundlag af Bibel og be-

kendelse er med til at bevare sand kristen-

tro, forkyndelse og gudsforståelse i Dan-

mark. Teologi drevet på et andet grundlag 

kan føre både præster og andre væk fra den 

eneste sande Gud. I denne åndskamp er 

det helt afgørende, at MF får mulighed for 

at yde sin ”krigsindsats”. Det vil jeg gerne 

være med til at finansiere. 

Jens Jul Jacobsen

Menighedsrådsmedlem i Christians Sogn, 

Aarhus

Jeg havde en overgang læseplads på MF 

og nød at komme i huset. Jeg kender en 

del, der har taget deres uddannelse på MF. 

Jeg synes, at MFs arbejde er vigtigt og vil 

gerne støtte op om uddannelsen af dygtige 

teologer.  Jeg har tidligere været medlem 

af en valgmenighed, hvor det var naturligt 

at støtte økonomisk. Men nu er min kirke-

lige tilknytning i en sognekirke, og her er 

ikke på samme måde brug for mit økonomi-

ske bidrag, og derfor synes jeg, at MF er et 

oplagt sted at støtte, for at være med til at 

sikre gode præster til fremtidens folkekirke.

Kirsti Madvig Olesen

Kommunikationsmedarbejder i Sønderborg 

Derfor støtter vi MF ...


