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Da MF blev oprettet i 1967 var det en bibeltro præste-

uddannelse, der var i fokus. Det er det stadig. Både an-

satte og bestyrelse har en vision om at uddanne præ-

ster; og situationen i Danmark har ikke mindsket beho-

vet for bibeltro teologi og forkyndelse – tvært imod; det 

er vigtigere end nogensinde før. 

Men verden er blevet mindre, og vore unge er bedre 

uddannet end tidligere. Det sætter nye standarder for 

uddannelse og stiller nye krav til undervisning.

Skal vi tilbyde en målrettet og perspektivrig teologisk 

præsteuddannelse, der er ”slidstærk” i Danmark, må 

den have udblik til den store verden; for vi er – også 

kirkeligt og teologisk – en del af en verdensomspæn-

dende virkelighed. 

Samarbejdet med Dansk Ethiopermission og Israels-

missionen er derfor en kærkommen gave til MF. Med 

disse to missionsselskaber under samme tag som teo-

logiuddannelsen, får vi et internationalt perspektiv ind 

over hverdagen, som bestyrelsen, allerede inden dette 

samarbejde blev etableret, havde et ønske om. 

Så med indvielsen af TORVET er en målsætning indfri-

et. Vi får et internationalt perspektiv på MF, fordi begge 

missionsselskaber har international erfaring, kontakter 

og internationalt orienterede teologer i ledelsen. Det vil 

vi udnytte som en berigelse for vore studerende. 

Skulle det betyde, at endnu flere teologer rejser for 

at være missionærer, undervisere eller konsulenter 

for unge kirker – eller slår sig ned på steder, hvor der 

endnu ikke er dannet kirke, så vil det være yderligere 

en velsignelse. For vi vil præsteuddannelse – og vi vil 

Danmark; men vi har som kristne ikke et nationalt og 

begrænset perspektiv, men et universelt og evigt ud-

syn. Guds kirke er i hele verden – og det bedste af det 

hele: Han er med os til verdens- og tidens ende!

Større udsyn
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NILS ANDERSEN
LANDSSEKRETÆR

Allerede en time før den officielle start kl.16 dukkede 

de første forventningsfulde gæster op, og snart sum-

mede det af liv på begge etager af TORVET. Efter en 

blød start med kaffe, kransekage og popcorn, signale-

rede kommunikationssekretær i Israelsmissionen, Arne 

Hougaard med dybe toner fra et israelsk shofarhorn fra 

1. salen af den nye lounge, at det var tid til at gå op ad 

trappen til de to nye auditorier. Der var dog ikke plads til 

alle her, så ca. halvdelen fulgte programmet nedenun-

der i de gamle auditorier via videotransmission.

HVORFOR KOMMER I IKKE TIL ÅRHUS?
Efter velkomst ved formand for Menighedsfakultetet, 

Jørgen Jørgensen, afslørede Kai Kjær-Hansen, for-

mand for Israelsmissionen (DIM), hvordan tanken om 

det nye samarbejde opstod. DIM og Dansk Ethioper 

Mission (DEM) har siden 1974 haft kontorer i Ydre Mis-

sions Hus i Christiansfeld, men da Mission Afrika i 2009 

opsagde samarbejdet, måtte DEM og DIM overveje de-

res stilling. 

DIMs ledelse opsøgte daværende fakultetsleder Ingolf 

Henoch Pedersen på MF. Her spurgte Ingolf Henoch 

Pedersen henkastet: ”Hvorfor i alverden gemmer I mis-

sionsselskaber jer i Christiansfeld? Hvorfor kommer I 

ikke til Aarhus? Det er her, de unge, jeres fremtid, be-

finder sig.” Han pegede ud på græsplænen i baghaven 

med ordene: ”Vi – MF og I - kunne jo bygge noget sam-

men på MFs matrikel!” 

I månederne herefter blev tanken drøftet af bestyrel-

serne for MF, DEM og DIM, og ved en sammenkomst 

for de tre bestyrelser på MF den 27. august 2010 gav de 

hinanden håndslag på at gå ind i et forpligtende samar-

bejde - uden at opgive egen identitet.

FESTTALE VED TORMOD ENGELSVIKEN
Professor Tormod Engelsviken fra det norske MF holdt 

en festtale om forsoningens betydning for teologi og 

mission. Et sammendrag af denne tale er gengivet på 

side 6.

Efter stående sandwiches og sodavand til alle blev der 

igen med det israelske vædderhorn blæst til samling, 

hvorefter en række udvalgte personer bragte deres lyk-

ønskninger, formaninger og hilsener. Glimt fra nogle af 

disse kan læses på side 8-9.

Den festlige dag afsluttedes uformelt med et ungdoms-

arrangement, hvor bandet Berrytales fyldte loungen 

med velgørende sang og musik, mens unge sad i små 

grupper på det nye røde vinylgulv, hvis de da ikke for-

synede sig med sodavand, frugt og saltstænger fra de 

bugnende borde. TORVET blev taget i brug med manér 

og bliver forhåbentligt et samlingssted med betydning 

for Guds rige fremover.

400 MENNESKER VAR FREDAG DEN 9. MARTS MED TIL DEN OFFICIELLE ÅBNING AF TORVET OG 

BLEV VIDNER TIL INDGÅELSEN AF ET NYT SAMARBEJDE OM TEOLOGI OG MISSION MELLEM DANSK 

ETHIOPER MISSION, ISRAELSMISSIONEN OG MENIGHEDSFAKULTETET.

TORVET åbnet 
til lyden af shofarhorn
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Drømmen 
     - kan nu realiseres

JØRN HENRIK OLSEN 
FAKULTETSLEDER

Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen bydes 

varmt velkommen til at hjælpe MF med at realisere 

disse drømme. Men vore nye samarbejdspartnere vil 

forhåbentlig også opleve den rige velsignelse ved at 

samarbejde med og være tæt på MF som et teologisk 

uddannelsessted.

DEN FØRSTE STREG
Hvordan konstruerer man et rum og en fortælling, der 

får skelsættende betydning for rigtig mange mennesker 

i teologi, kirke og mission? Den der sætter den første 

streg har magten. Daniel Kjær Olsen, arkitekten på 

TORVET, satte ud fra mange ord og ønsker denne streg … 

Menneskesyn, dynamisk netværk, imødekommenhed, 

inspiration m.m. blev omsat og oversat til flere streger, 

en bygning, et kraftcenter for teologi og mission. Det 

skulle være stærkt udadvendt i sin karakter. Det hele 

skulle bindes sammen til en rumlig nerve. Dyb faglig 

indsigt og stor global udsigt, teologi og mission – alt 

det inde såvel som ude, alt det nye såvel som gamle, 

tradition og fornyelse – skulle finde sit mødested.

DUFT AF ALBUERUM OG MULIGHEDER
Kataloget over drømme er stort: Her skal der dufte af 

albuerum og et hav af muligheder. Her lever vi godt 

med den susende stilhed – og den larmende, hellige 

uro. Her åbner fordybelsens kreative og livgivende 

rum sig. Her berøres vi af det globale rum med 

verdenshorisonter. Her bliver vi også gennemsigtige 

sammen. Her har vi karakter nok til at forblive forskellige. 

Her omsættes stedets former, indretning, stemning og 

stil i socialt samspil. Her elsker vi de uforudsigelige 

bevægelsesmønstre. Her trækker vi alt det livgivende 

op af dybe reservoirer. Her hører vi Guds fantastiske 

historie med os almindelige mennesker, så der sker en 

stadig fordybelse i Kristus-livet – og en vækst i dét liv, 

hvor Helligånden forandrer, så vi lever for andre. Her 

boltrer vi os på et slidstærkt fundament i teologiens 

og sendelsens værksteder. Her uddannes og udsendes 

tjenere til Guds opgaver på denne klode. Her mødes 

teologi og missionspraksis på mange udfordrende 

måder – i et grænseland med indsigt og udsigt.

DER ER EN ALVORLIG RISIKO VED DRØMME, NEMLIG AT 

DE GÅR I OPFYLDELSE. TORVET ER DRØMMEN OM ET 

VÆRK. DEN ER GÅET I OPFYLDELSE – OG KAN NU REAL-

ISERES OG UDFOLDES PÅ MANGE MÅDER. DET HANDLER 

OM ET FORSTÆRKET OG LIVSNÆRT MØDE MELLEM TE-

OLOGI OG MISSION, SOM MENIGHEDSFAKULTETET HAR 

ET KLOKKEKLART ØNSKE OM AT REALISERE. 
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NÅR DER BLIVER SENDT MISSIONÆRER UD AF LANDET, 

BLOMSTRER MENIGHEDSLIVET HERHJEMME. DEN LEKTIE 

HAR SLÅET MIG VED ARBEJDET MED DEN DANSKE KIR-

KES HISTORIE SIDEN DE FØRSTE MISSIONÆRER SEJLEDE 

FRA KØBENHAVN TIL TRANKEBAR I 1705. ARBEJDET MED 

YDRE MISSION BLEV I SLÆGT EFTER SLÆGT ET DYNAMISK 

ELEMENT, DER KASTEDE VELSIGNELSE OG FORNYELSE 

AF SIG TIL DET HJEMLIGE ARBEJDE. 

KURT E LARSEN
LEKTOR I KIRKE- OG MISSIONSHISTORIE

MF har altid gerne villet have international mission 

med i hverdagen, og derfor har vi gennem tiden haft 

besøg af - og samarbejde med en lang række forskellige 

organisationer. I min ungdom betød det meget for 

mit syn på mission og kirken i verden, at venner og 

studiekammerater fra MF blev missionærer. Pludselig 

blev kirkens glæder og vanskeligheder i andre lande 

nærværende for en jordbunden jyde som mig.   

GUD TÆNKER GLOBALT
Nu er to af vore mange gode missionsselskaber flyttet 

ind på TORVET, og jeg håber og tror, at international 

mission bliver endnu mere levende for fremtidens 

MF-studerende. Der er brug for det! Jeg skal ærligt 

indrømme, at det har været svært for mig i min tid 

som sognepræst og nu som engageret i et lokalt Indre 

Missions samfund i Aarhus at få tilstrækkeligt fokus på 

international mission. Det er et problem, for uden det 

store udblik går der velsignelse tabt herhjemme. Vi 

kommer for let til at blive indadvendte og selvoptagne, 

når vi ikke har Guds globale missionsarbejde for øje. Når 

Gud tænker globalt, må vi også gøre det! 

Jeg håber, at TORVET kan betyde, at fremtidens teo-

logistuderende får det helt ind på rygraden, at vi al-

drig må glemme Guds gamle ejendomsfolk og den 

u-evangeliserede del af verden. Teologistuderende på MF  

skal stadig lære græsk grammatik og fordybe sig i 

Luthers teologi. MFs hjertesag er stadig at uddanne 

bibeltroende og læremæssigt velfunderede præster til 

en gerning i danske menigheder. Men netop derfor skal 

vi satse på international mission, for: Når der blev sendt 

missionærer ud af landet, blomstrede menighedslivet 

herhjemme.

BRUG FOR LÆREMÆSSIG SUBSTANS
Mange vil vide, at kirken vokser stærkt i mange 

lande i verden i dag. Det betyder ikke, at der ikke er 

udfordringer at kæmpe med. Også af teologisk art. 

De mange nye kristne har behov for en god og sund 

læremæssig substans i deres menigheder og på deres 

uddannelsessteder. Forhåbentligt kan den teologi, der 

læres på MF, også blive til hjælp for Israelsmissionen 

og Dansk Etioper Mission – og for alle de andre danske 

missionsselskaber - i den del af deres arbejde, der 

rummer teologiske udfordringer. 

International mission ind i 
teologistudiet
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Nogen større opgave 
findes ikke

AF JØRN HENRIK OLSEN
FAKULTETSLEDER

Professor i missionsvidenskab ved Det teologiske Me-

nighetsfakultet i Norge, Tormod Engelsviken, holdt fest-

foredraget ved åbningsfesten. I optakten sagde han: 

”Efter 50 års arbejde med teologi og mission, deler jeg 

TORVETs vision til fulde. Teologi springer ud af menig-

heden og skal tjene menigheden som er sendt af Gud 

til verden.”

Forsoningens tjeneste i både teologi og praktisk mis-

sionsarbejde var klangbunden i det missionsteologiske 

foredrag. Vi er blevet forligt med Gud ved Kristus. Guds 

frelsesindgreb og forsoning på korset er fundamentet for 

vores sendelse i verden. 

”Mennesket uden Kristus står under Guds dom.” Der-

for er vi betroet ”ordet om forligelsen” og må vidne om 

Guds forsoning i Jesus Kristus. Guds nådeshandling i 

Kristus på korset gælder hele verden, og alle skal høre 

vores opfordring: ”Lad jer forlige med Gud!”.

Engelsviken understregede, at forsoningen med Gud 

ikke kan adskilles fra forsoningen mellem mennesker. 

”Kristne er kaldede til at være fredsskabere i verden 

og har ressourcer for fredsarbejde, som andre ikke har, 

nemlig tilgivelsen.” 

Engelsviken sluttede med ønsket: ”Må også TORVET 

være en del af Guds mission og bidrage til forsoningen. 

Guds nådeshandling i Kristus på korset 

gælder hele verden, og alle skal høre vores 

opfordring: ”Lad jer forlige med Gud!”.

Tormod Engelsviken understregede, at forsoningen med 

Gud ikke kan adskilles fra forsoningen mellem menne-

sker. 
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Der er virkelig kommet forår i luften. På den hyggelige 

læsesal i kælderen sidder bag mig en ung kvinde og 

surfer efter sommertøj for gravide. På andre skriveborde 

bliver der læst i biblia hebraica og kommentarer til Ho-

seas bog, fordi vi i disse dage skriver semesteropgave. 

Men selv sidder jeg og stråler af forelskelsesrus - ikke 

over de hebraiske gloser, men over den søde pige, som 

fornyligt gav mig sit JA, da jeg gik på knæ. Så der er 

virkelig kommet forår i luften, og for at det ikke skal 

være løgn, har der netop været en vinduespudser forbi 

vores læsesal. Så med lyset ind gennem de nyvaskede 

vinduer, der på ny skinner ind på de store bøger, vores 

kaffekopper og min nye ring, kan jeg glæde mig over, at 

MF med TORVET virkelig er gået i offensiven! 

FØLELSEN AF LIV
Det første indtryk, som rammer mig, når jeg kommer 

ind i den oplyste hall er en glædelig følelse af liv - der 

sker virkelig noget her! Bag de mange forskellige ruder 

kan jeg se folk, der arbejder og samtaler på tværs af 

skrivebordene / organisationerne, alt i mens det sidste 

inventar bliver opstillet. Det røde gulv giver mig en fø-

lelse af varme og nærvær - en følelse af, at her er man 

velkommen! Rummets højde giver en følelse af, at der 

foregår store ting i disse lokaler. Her tør tænkes store 

tanker.

OP I EN HØJERE ELITE
Jeg har primært to forventninger til TORVETs ledere 

og daglige brugere. Den første er, at vi med TORVET 

kan løfte hinanden op i en højere elite. Jeg håber, at  

både studerende og ansatte frimodigt vil tage del i 

samtaler og samarbejde. Både ved frokostbordene, til 

vores ugentlige debatarrangement: Speakers Lounge, 

til opgaveskrivningerne, til de løse diskussioner i sofa-

erne, måske til de store opgaver, til praktikker, til at give 

nye vinkler på svære overvejelser. Med de to missions-

selskaber i huset, har vi studerende direkte adgang til 

ressourcepersoner med opdateret kendskab til mis-

sionsarbejdet i både Mellemøsten og Afrika. Det skal 

vi udnytte! Jeg tror på denne synergi: at vi må bruge 

hinanden til at løfte hele stedet og tankerne op i en 

højere elite!

ET STED FOR ALLE
Min anden forventning, som er mindst ligeså vigtig, er, 

at jeg håber og forventer, at TORVET bliver 

mere end blot et elitested! Hvilket netop er 

det, som ligger i navnet: TORVET - at det er 

et sted, hvor alle kan komme! Et sted, hvor 

der er plads til også at være menneske 

uden, at det skal være på et elitært niveau. 

Det skal være hyggeligt og rart at være her 

til daglig. Det skal være nemt og oversku-

eligt at komme her, selv om man ikke har 

sin daglige gang her - eller har den samme 

teologiske rygsæk, som mange andre bag 

skrivebordene! 

Så jeg forventer stor imødekommenhed, 

åbenhed og mange invitationer til arrange-

menter og hverdagssamtaler. For TORVET 

er for alle, uanset om man er jøde eller 

græker, helt uafhængigt af ens teologiske 

interesse eller indsigt.

TORVET 
- mere end blot et elitested! 

KRISTOFFER SIMONSEN
STUD. THEOL.
FORMAND FOR STUDENTERRÅDET PÅ MF

Refleksioner over udvidelsen af et studiested
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Journalist Anders Laugesen:
”Jeg værdsætter virkelig jer. I 

er også jordens salt. På et torv 

kan man købe mange ting, fx 

salt. Men saltet må ikke klumpe 

sammen i valg- og frimenigheder. 

Teologien står i fare for at blive 

saltstøtter, og jeg hører ofte 

teologi, der ikke kommer fra hjertet – ”formelteologi”. Jeg 

håber, at TORVET bliver et sted, hvor I inviterer mennesker 

ind til samtale.”

Sognepræst Peter Østergaard Jacobsen: ”Kære Far! (MF). 

Vi lærte af dig at kombinere bøn og viden. Fra i dag er 

vores hjem blevet helt. Mor (TORVET) er skudt op af jorden 

i forhaven. I har dog altid hørt sammen. Alle som er børn 

af jer vil bede om, at Guds hellige vind må blæse gennem 

jeres gemakker.”

Advokat Aksel Holst Nielsen:
”DEM, DIM og MF er tre sider af 

samme sag. Som et prisme. Gud 

vil, at alle skal frelses, og denne 

kerneværdi og kerneopgave er 

fælles for alle tre parter. Brug 

jeres kræfter på dette. Ikke på 

internt kævl”.

Åbning af TORVET den 9. marts 2012
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Generalsekretær for DIM, Bodil 
Skjøtt: ”TORVET har et gæsterum. 

Vi håber, at gæstfriheden vil 

råde, at der bliver plads til fx en 

afrikansk gæst eller en messiansk 

leder, der kan blive en del af 

fællesskabet 2-3 uger.”

Generalsekretær for DEM,
Sune Skarsholm: ”Der er brug 

for teologer, der laver grundigt 

analysearbejde. DEM har ikke 

tid til fordybelse, som forskerne 

har det. TORVET skal også være 

et sted for menigheden, et sted I 

bruger, som fx til de kommende 

foredrag om ”Jesu mange ansig-

ter”. Vi ser gerne, at en partner mere rykker ind, TORVET 

er for flere end os selv.”

Gymnasielærer
Kurt Westh Rønne: 
”Mit ønske er, at der kom-

mer rigtig mange mis-

sionærer ud fra TORVET 

til Ishøj, Israel, Lolland 

og Ethiopien. Jeg ved af 

erfaring, at missionærer 

gør en forskel”.

Kommunikationschef Peter Fischer-Nielsen: ”For 4 dage 

siden blev der lagt en youtube-video ud. Den er nu set 

af 46 mio. mennesker. De nye medier indebærer mange 

muligheder. Men budskabet må ikke blive tomt, og her er 

I godt stillet på TORVET. Tag den nye medieudvikling til 

jer og brug den til at nå længere ud med evangeliet.”

Åbning af TORVET den 9. marts 2012
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Nedergaard
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Bøger & bibler
Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler
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LÆGERNE AXELSEN & FAUSHOLT
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VI STIKKER 
LIDT DYBERE

Reparation 
af alle bilmærker

Thistedvej 121 
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v. Morten Warncke Olesen
Tlf. 98 17 04 00

Lindholm Auto

BEST WESTERN HOTEL HEBRON
Helgolandsgade 4, 1653 København V
Tel.: +45 33 31 69 06 
www.hebron.dk • info@hebron.dk
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gunhild@barak.dkwww.barak.dk

Psykoterapeut

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen

Konsultation:
Århus, Bramming, Torshavn
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Israel - fortid & nutid                          8.5,  12 dg. 
Israel - rundrejse m. Samaria        11.5,  11 dg. 
Tyrkiet - I Paulus’ fodspor             29.5,  10 dg. 
Bibel- & badeferie - Tyrkiet             31.8,    8 dg. 
Italien - Rom m. Pompei & Assisi   13.9,  10 dg. 
Israel - Klassisk rundrejse              15.9,  10 dg. 
Tyrkiet - I Paulus’ fodspor              23.9,  10 dg. 
Israel - løvhyttefest rundrejse        28.9,  11 dg. 
Egypten - m. Nilkrydstogt   10.10,  12 dg. 
 

Ta´ på bibelskole
Tid til Gud
Tid til andre
Tid til dig selv

”Vi vil vise 
eleverne Jesus, 

så de aldrig 
glemmer ham”

Henrik Nymann 

Eriksen, forstander

Ansgarvej 2 · 3400 Hillerød · Tlf. 4826 0766 · lmh@lmh.dk · www.lmh.dk
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Efterlønneren Peter Steen Pedersen fra Ans 

samlede før jul over 28.000 kr. ind til TORVET. 

Som far til en studerende på MF hørte han, at 

de beløb der i en særindsamling før jul blev 

samlet ind til TORVET, ville blive doblet op 

af en anonym ven af MF. Den chance skulle 

udnyttes. Så efter 30 private besøg hos de 

andre i Indre Mission i Ans stod han med godt 28.000 kr. til TORVET. 

Redaktionen har spurgt Peder Steen Pedersen, hvorfor han støtter MF 

på denne måde. Svaret kom prompte:

”Vi skylder MF så meget og kan ikke undvære MF. MF er en nødvendig 

åndelig saltvandsindsprøjtning til den danske kirke. TORVET ser godt 

ud, og projektet giver de studerende mere kød og blod på deres boglige 

studier. Det bliver rigtigt godt”.

Én mands initiativ gav godt 28.000 kr. 

VI HAR NÅET TO TREDJEDELE

TORVET står færdigt, og de nye lokaler er fyldt med liv. Kontor-

pladserne er indtaget af medarbejdere fra Menighedsfakultetet og 

de nye ”kolleger” fra Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen. 

I de nye auditorier på 1. sal bliver der undervist og afholdt åbne ar-

rangementer. Vi glæder os meget over de nye rammer og det nye 

samarbejde. 

Vi er taknemlige over den opbakning, vi har fået gennem hele pro-

cessen. Vi mærkede det ved det store fremmøde til indvielsesfesten 

den 9. marts, og vi har mærket det ved jeres økonomiske støtte til 

1.977.000

605.000

1.168.000
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3.000.000
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Lån til byggeri

Gaver til byggeri

Resterende

DU KAN STØTTE I FORM AF:

Engangsbeløb•	
 Støt byggeriet med et engangsbeløb, stort eller lille, alt efter 

hvad du har mulighed for.

 Indbetal via netbank til gironr. 817 7600 (korttype + 01 <) mær-

ket ’Byggeri’.

 Du kan også støtte via www.teologi.dk.

Byggegavebrev •	
Tegn et gavebrev og støt byggeriet med et årligt beløb de 

næste 10 år eller mere.

Rentefrit lån •	
Hjælp med finansieringen af byggeriet ved at yde MF et ren-

tefrit lån. 

Faste gavebidrag•	
 Støt byggeriet med et fast månedligt beløb via Betalingsser-

vice. 

Kontakt mig på tlf. 8616 6300 eller wph@teologi.dk, hvis du vil 

gøre brug af eller have uddybet disse støttemuligheder.

byggeriet. Vi har modtaget knapt 2 mio. kr. i gaver til byggeriet og 

0,6 mio. kr. som rentefrie lån. Det er vi dybt taknemlige for.

MF’s andel af byggesummen og inventar er på knap 3,8 mio. kr., 

hvoraf vi altså har modtaget 2,6 mio. kr. som gaver og lån. Det re-

sterende beløb på 1,2 mio. kr. er pt. finansieret ved en byggekredit. 

Der er endnu mulighed for at støtte byggeriet, og vi håber på en 

god ”indflytningsgave”, som kan reducere det beløb, MF må optage 

som lån.

Indsamling til TORVET
WALTHER PLAUBORG HANSEN
FORRETNINGSFØRER



BESTIL MF-BLADET 
SMS ”MF-bladet” til 21521044. 

3 dobbeltforedrag om 

JESU MANGE ANSIGTER

Onsdag den 25. april, kl. 19.30-21.30

Jøden Jesus i Ny Testamente og blandt jøder og 
kristne i dag
v/ Kai Kjær-Hansen, formand for Israelsmissio-

nen

Onsdag den 2. maj, kl. 19.30-21.30

Jesu mange ansigter i Afrika 
– en missionsteologisk udfordring
v/ Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder på MF

Onsdag den 9. maj, kl. 19.30-21.30

Den etiopiske Jesus – et frugtbart møde mellem 
ortodokse og evangeliske kristne
v/ Sune Skarsholm, generalsekretær for Dansk 

Ethioper Mission

Pris: 150 kr. for alle tre aftener; 50 kr. pr. dobbelt-

foredrag (MF-studerende deltager gratis)

Tilmelding er nødvendig: mf@teologi.dk

 

3 dobbeltforedrag om 

KUNSTEN I KIRKEN, 
FORKYNDELSEN OG LIVET

Mandag den 16. april, kl. 19.30-21.30

Angstbideriet i mødet mellem kirke og kunst må 
ophøre
v. Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder på MF

Mandag den 23. april, kl. 19.30-21.30

”Han ligner Jesus lidt” 
– om kunsten i forkyndelsen
v. Leif Andersen, lektor på MF

Mandag den 30. april, kl. 19.30-21.30

Det åbne menneske 
– om kunsten og livet i glæde, angst og sorg
v. Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder på MF

Pris: 150 kr. for alle tre aftener; 50 kr. pr. dobbelt-

foredrag (MF-studerende deltager gratis) 

Tilmelding er nødvendig: mf@teologi.dk

RECEPTION FOR LEIF ANDERSEN 11. MAJ
I forbindelse med Leif Andersens 60 års fødselsdag den 5.5. afholder 

Menighedsfakultetet reception fredag den 11.5. kl. 15.30-17.30, hvor alle er 

velkomne. Leif Andersen har siden 1998 arbejdet som halvtids rejsepræst 

i Indre Mission og som halvtidsunderviser på MF, hvor han er lektor i 

Praktisk Teologi.


