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Gudstjenesten er en sejlivet størrelse. Skal vi lykkes 

med at gøre dét, som overskriften opfordrer til, kræver 

det dyb tro og sund teologisk indsigt – og ja, en hel 

del mere i form af sans for spiritualitet, kulturel og 

samfundsmæssig forståelse, pædagogisk dømmekraft 

og kommunikativ formåen. 

Gudstjenesten er aldrig adskilt fra verden, fra dets 

mennesker og deres åbne søgen eller mere stålsatte 

uagtsomhed i forhold til de åndelig-eksistentielle 

spørgsmål. En gudstjeneste kommunikerer ikke neutralt. 

Den er ingen isoleret ø. Er der blot nogle tommer af 

sandhed i det, som lektor Anita Hansen Engdahl fra 

Pastoralseminariet i København hævder i dette blad, 

at mange oplever den traditionelle gudstjeneste som  

 

stiv, kold, anonym og umenneskelig, så står vi med en 

mega udfordring.

Problemet kan beskrives eller afdækkes på mange 

måder. Selv tvivler jeg ikke på, at gudstjenestens 

manglende evne til at tiltrække nutidens mennesker er 

et reelt problem, som fortjener mange gode og kreative 

gensvar, dvs. løsninger, man må forsøge at udvikle 

på det lokale sted. Gudstjenesten må bringes ud over 

kanten, så den virker dragende og tiltrækkende. Et 

idékatalog til løsning af problemet kan gøres langt, 

men selv tror jeg, at omdrejningspunktet for alle disse 

idéer er, at vi i tro, tænkning og praksis virkelig forstår, 

at gudstjenesten på et dybt plan er mission, sendelse. 

Kristen gudstjenestefejring, forstået som mission, 

giver liv og åndedræt på en fantastisk måde i kirke og 

teologi. Også gennem uddannelsen til tjenesten som 

gudstjenesteleder, underviser, præst og missionær. 

Sendelsens perspektiv forvandler og fornyer – og 

bringer os ud over kanten, også med gudstjenesten! 

Den skal åbnes for alle mennesker, så de siger: Gud er 

virkelig her!

Ud med gudstjenesten!
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TEOLOGI FOR KIRKENS SKYLD
Menighedsfakultetet vil fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem teologisk forskning og uddannelse. Vi 

tror, at indholdet i kirkens præste- og lederuddannelse er af fundamental betydning for livet i kirken, og at det i høj 

grad er menigheden selv, der må tage ansvar for sin præste- og lederuddannelse. 

Vores 4-årige internationalt akkrediterede BA-uddannelse rummer klassisk teologi, praktik, mulighed for mentoring 

og giver adgang til videre studier på universitetet. Vi optager nyt hold studerende i ulige år. Vi tilbyder de studerende 

læseplads og et spændende studiemiljø, hvor også teologistuderende og religionsvidenskabsstuderende fra Aarhus 

Universitet er meget velkomne. Desuden afholder vi foredrag og temadage, som er åbne for alle interesserede. Find 

flere oplysninger om Menighedsfakultetet på www.teologi.dk

RED BARNETS INDSAMLINGSDAG
5. SEPTEMBER
Som et led i ”Giv dig rig”-projektet opfordrer Menigheds- 

fakultetet alle gode kræfter til at støtte Red Barnets 

landsindsamling søndag den 5. september.

Indsamlingen går til projekter i Uganda, Ethiopien og 

Bangla Desh med henblik på overlevelse, beskyttelse 

og uddannelse af udsatte børn. Man kan støtte ved at 

give en gave eller ved at melde sig som indsamler. Læs 

mere på www.givdigrig.dk

LAUSANNE MISSIONSFEST PÅ 
MENIGHEDSFAKULTETET  6. OKTOBER
Som optakt til den tredie store Lausanne Kongres 

inviterer vi til missionsfest på Menighedsfakultetet 

onsdag den 6. oktober. Dagen vil give et overblik over 

Lausannes arbejde, se på de vigtigste problemstillinger 

for mission i dag og fortælle, hvad Lausanne har be- 

tydet for missionsarbejdet på verdensplan og i Danmark. 

Dagen falder i to dele:

Første del kl.11-17 vil stå i teologiens tegn med 

foredrag.

Anden del kl. 19-21 bringer indlæg fra tidligere deltagere 

og nøglepersoner i Lausannebevægelsen.

Se program på http://teologi.dk/programmer.html

KOM TIL FYRAFTENSMØDER
I samarbejde med Israelsmissionens Unge inviterer 

Menighedsfakultetet alle interesserede til fire 

fyraftensmøder i efteråret. Første møde er den torsdag 

d. 16. september, hvor generalsekretær for Kristeligt 

Forbund for Studerende, Robert Bladt taler om emnet: 

”Den jødiske lov og Jesus – hvor meget anti er der over 

antiteserne?”. De resterende fyraftensmøder ligger 25. 

oktober, 22. november og 7. december. Alle møder 

afholdes kl.16.30-18.

KOLLEKTDAG DEN 3. OKTOBER
Menighedsfakultetets (MFs) officielle kollektdag er søn- 

dag den 3. oktober, og her vil der blive samlet ind til 

vort arbejde i mange af landets kirker. Det vil i et vist 

omfang være muligt at få besøg fra en studerende eller 

en ansat fra MF til at informere om vort arbejde, evt. 

også at prædike. Spørg gerne din præst, om I ikke skal 

samle ind til MF den dag og evt. også få besøg. Kontakt 

os på tlf. 8616 6300 eller na@teologi.dk

MØD NY FAKULTETSLEDER 30. AUGUST 
Mandag den 30. august bliver der lejlighed til at møde Menighedsfakultetets nye fakultetsleder Jørn Henrik Olsen. 

Kl.14.15 er der velkomstreception og kl. 15.30 holder Jørn Henrik Olsen forelæsning over emnet ”Er der flere veje til 

Gud? - den religionsteologiske udfordring fra den globale virkelighed”.

Kl.17-18 er der cykelsponsorløb i kvarteret omkring Menighedsfakultetet, hvorefter der er uformel grillmad på 

terrassen. Alle er velkommen til hele arrangementet, og vi håber, at mange benytter lejligheden til at ønske Jørn 

Henrik Olsen velkommen.
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Blandt oplægsholderne var Ruben Dalsgaard, som 

er frimenighedspræst for Søhøjlandets Evangelisk 

Lutherske Frimenighed i Silkeborg. Ruben talte om 

temaet: ”Missional Gudstjeneste - ekklesiologisk 

tænkning omkring gudstjenestefornyelse”. Selv om 

denne titel kan skræmme ikke-teologer langt væk, var 

der stof til eftertanke.

GUDSTJENESTENS FORMÅL
Ruben betragter gudstjenesten som den troende 

menigheds sammenkomst. Det betyder ikke, at Ruben 

glemmer kirkefremmede. Tvært imod. Han har blot 

gjort den erfaring, at det nemt falder til jorden, hvis 

man forsøger at lave særlige gudstjenester specielt 

møntet på mennesker, der ikke ellers går i kirke. Vi 

kan alligevel ikke konkurrere med de professionelle 

underholdningstilbud, som vores kultur bugner med. 

Derfor må vi være realistiske og forsøge at være skarpe 

på, hvad vi som kristen kirke kan byde på, og som den 

moderne dansker ikke finder andre steder.

ÅBENBARING AF KRISTUS
Ifølge Ruben længes mennesker i dag næsten desperat 

efter en åbenbaring af det fremmede, noget åndeligt, 

som vores kultur ikke kan tilbyde, og som de ikke selv 

kan finde frem til. Denne åbenbaring, som kan give vort 

liv en dybere mening, er det gudstjenestens opgave at 

formidle. Her er vi inde ved evangeliets kerne: Kristus 

selv. Gudstjenesten skal frem for noget andet formidle 

en åbenbaring af Kristus. Det har vi alle brug for – 

uanset om vi er disciple af Jesus, åndeligt søgende 

eller noget midt imellem.

FORKYNDELSE OG LEGEMLIGGØRELSE
Hvordan kan gudstjenesten åbenbare Kristus? Her 

peger Ruben på to lige vigtige elementer. Kristus kan 

åbenbares gennem forkyndelse og gennem legemlig- 

gørelse. Det som teologer kalder kerygma og inkar-

nation. En gudstjeneste skal indeholde begge dele, hvis  

den skal være missional – et redskab i Guds mission. 

Kristus selv åbenbarede sig for 2000 år siden gennem 

både sine ord og gennem sine gerninger, og således 

ønsker Kristus også i dag i den kristne gudstjeneste 

at åbenbare sig i både forkyndelse og det kristne 

fællesskab. Derfor spiller ikke kun præsten og hans for-

kyndelse en vigtig rolle i gudstjenesten. Der skal også 

gives reel plads til, at bekendende kristne kommer 

på banen, blandt andet med deres vidnesbyrd. 

Modne kristne er vigtige spejle og rollemodeller for 

moderne mennesker, der er på jagt efter en identitet. 

Mødet med bekendende kristne kan betyde et vigtigt 

vendepunkt i søgende menneskers liv, fordi de ser 

Kristi kærlighed legemliggjort. Derfor vil Ruben have 

kristne frem på banen som rollemodeller, så de midt i 

deres skrøbelighed kan være med til at afspejle, hvem 

Kristus er i en kultur, som ikke kender ham. Det handler 

ikke om at fremhæve nogle kristne som værende mere 

end andre, men om, at gudstjenesten skal anvise dens 

deltagere en retning at gå.

Gudstjenesten 
- en åbenbaring 
af Kristus

NILS ANDERSEN

LANDSSEKRETÆR

Indtryk fra temadag om gudstjenestefornyelse  
 på Menighedsfakultetet 28. maj 2010
Godt 80 % af befolkningen er medlemmer af folkekirken, men gudstjeneste-

deltagelsen ligger på kun  2-3 %. Danskere er ikke ligefrem verdensmestre i 

at opsøge kirken om søndagen. Det er en udfordring, som kirken må forholde 

sig til. Derfor arrangerede Menighedsfakultetet en temadag om gudstjeneste-

fornyelse. Oplæggene kom som perler på en snor, da præster fra vidt forskellige 

typer menigheder gav hvert deres bud på, hvad der skal til for, at en gudstjeneste 

kan kommunikere til almindelige danskere. MF-bladet var på pletten og samler 

nogle af trådene op.
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Lektor Anita Hansen Engdahl fra Pastoralseminariet i 

København vil gerne arbejde på at gøre gudstjenesterne 

mere menneskelige, for mange danskere oplever 

den traditionelle gudstjeneste stiv, kold, anonym og 

umenneskelig. Med den ensidige og utidssvarende 

orgelmusik og en præstedragt fra 1500-tallet opleves 

gudstjenesten uvedkommende og isoleret fra det 

omgivende samfund. Dette harmonerer ikke med det 

gode budskab, som vi forkynder og tror på, hævder 

lektoren.

DIALOG NØDVENDIG
Anita spørger, om kirkens fastansatte kan være en 

hindring for, at menigheden udfolder sig. Menigheden 

vænner sig til at være passiv og blive betjent. Hun 

opfordrer til større dialog mellem menighed og præst i 

form af fx prædikengrupper og liturgigrupper. Men også 

borgergrupper kan inddrages i arbejdet med fornyelse 

af gudstjenesten således, at afstanden mellem den 

gudstjenestefejrende menighed og folkekirkens mange 

passive medlemmer mindskes. 

PLADS TIL BARNET
En lakmusprøve, på om gudstjenesten er menneskelig, 

er at se på barnet. Hvis ikke barnet finder sig hjemme 

i gudstjenesten, er det et signal om, at den ikke er 

menneskelig nok. Anita slutter med en opfordring til at 

væbne sig med tålmodighed. Ændringer skal indføres 

gradvis, for gudstjenestefornyelse er en lang proces, 

som måske strækker sig over 30 år eller mere.

Mere menneskelige 
gudstjenester

Hvis ikke barnet finder sig hjemme i gudstjenesten, er det 
et signal om, at den ikke er menneskelig nok. 
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NILS ANDERSEN

LANDSSEKRETÆR

Det er en misforståelse at tro, at arbejdet med gudstje-

nestefornyelse kun foregår i større byer. I Skarrild syd 

for Herning har man de sidste 5-6 år holdt såkaldte 

frimesser. 

FRUSTRATIONEN
For sognepræst Morten Meiner begyndte det med en 

frustration over, at gudstjenestedeltagelsen dalede. 

Moderne mennesker oplever højmessens form stiv og 

kedelig, måske fordi de ikke længere lever i det, som 

Morten kalder et kristent betydningsunivers. Guds- 

tjenesten er blevet for uforståelig og opleves fremmed 

af moderne mennesker, der søger oplevelse og in-

derlighed. 

UD MED ORGLET
I Skarrild Kirke overvejede de nøje, hvordan de kunne 

vende den negative udvikling. Morten havde ikke tro på 

enkeltstående eventgudstjenester, han foretrækker en 

kontinuitet af gudstjenester, som sigter på menighedens 

opbyggelse. Resultatet blev dannelsen af frimesser 

hver 14. dag på højmessens plads. I frimesserne har de 

bevaret højmessens søjler: dåb, forkyndelse og nadver, 

men de har foretaget en sproglig forenkling og skiftet 

salmer og orgelmusik ud med enkle, rytmiske lovsange 

med el-klaver. Sigtet er at give mere rum for glæde, 

oplevelse og inderlighed. Præstekjolen er dog bevaret, 

sådan at alle straks kan se, at de er kommet til en 

dansk folkekirke, ligesom man nu bruger powerpoint 

som en mulighed for at visualisere budskabet.

FLERE GUDSTJENESTEDELTAGERE
Noget tyder på, at fornyelsesarbejdet virker, for fri-

messerne samler 2-3 gange så mange mennesker 

som højmesserne, ligesom det viser sig, at folk hellere 

vil have barnedåb ved frimesser end ved højmesser. 

Sognepræst Bo Knudsen i Møborg vest for Holstebro 

har ladet sig inspirere af Skarrild og har indført 

frimesser i sit sogn. Han oplevede, at menigheden ikke 

rigtigt var med i højmessen, så nu bruger de også her 

i deres frimesser powerpoint og synger nyere salmer 

til akkompagnement af guitarmusik. Målgruppen er 

blandt andet konfirmander og deres forældre.

Frimesser overhaler 
højmesser i jysk landsogn
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Fra 16. august til 5. december 2010 er jeg ansat af 

Dansk Ethioper Mission til at undervise på Ethiopian 

Evangelical Graduate School of Theology (EGST) i 

Addis Abeba. Jeg er derfor fritaget fra at undervise på 

Menighedsfakultetet (MF) i efteråret samt på Fjellhaug 

Misjonshøgskole i Oslo, hvor jeg normalt har et bijob.

Mens de forskellige protestantiske kirkeretninger i 

Ethiopien hver driver deres egen bacheloruddannelse, 

er EGST en forholdsvis ny institution, hvor kirkerne er  

gået sammen for at etablere en fælles masteruddan-

nelse, en uddannelse omtrent på niveau med en dansk 

cand.theol.-uddannelse.

Jeg kan frikøbes til at undervise i Addis Abeba, 

fordi alle involverede parter ser det som en fordel, 

at den viden og kompetence, som vi lærere på MF 

efterhånden har oparbejdet, også bliver brugt i ydre 

missions tjeneste. Og mens jeg givetvis ville gøre en 

særdeles dårlig figur, hvis jeg skulle ud at forkynde 

evangeliet på det lokale sprog, så kan undervisningen 

(på engelsk) inden for mine fagområder være en måde, 

hvorpå jeg kan bidrage til opbygningen af den kristne 

kirke i Ethiopien.

MF mødekommer hermed også et mere generelt 

behov. Det er nemlig et problem mange steder i den 

tredje verden, at menighederne vok-

ser langt hurtigere end mængden af 

præster, som man har kapacitet til at 

uddanne.

Konkret skal jeg undervise i ”Nu- 

tidige problemstillinger i relationen 

mellem muslimer og kristne” samt  

i ”Kristen etik”. Hvad det første emne  

angår, vil mange måske spørge, hvad en dansker dog  

kan vide om denne problematik. Men bortset fra, at jeg i 

adskillige år har beskæftiget mig med dette spørgsmål, 

har jeg netop været på en måneds studieophold i 

Kenya og Tanzania for at få et østafrikansk perspektiv 

på problemerne.

Det bliver første gang, at jeg skal gennemføre et 

større undervisningsforløb på engelsk så samtidig med, 

at det bliver spændende, regner jeg også med, at det 

bliver en stor udfordring.

KNAP ER KURT CHRISTENSEN KOMMET HJEM FRA STUDIEOPHOLD I KENYA, FØR MENIGHEDS-

FAKULTETET LÅNER HAM UD TIL PRÆSTEUDDANNELSE I ETHIOPIEN. DERMED IMØDEKOMMER 

VI ET STORT BEHOV FOR UNDERVISNING I HURTIGT VOKSENDE MENIGHEDER I AFRIKA. KURT 

CHRISTENSEN UDDYBER HER, HVAD HAN SKAL LAVE.

Professor Kurt Christensen 
udliciteres til Ethiopien

KURT CHRISTENSEN                                                    

PROFESSOR I ETIK OG 

RELIGIONSFILOSOFI    
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Fra Statskundskab til Teologi

”Jeg ønsker et teologistudie, der hænger sammen med 

kirken og har som mål at uddanne teologer, der ønsker 

at få en tjeneste i kirken,” siger Brian Hansen, og derfor 

læser han teologi på Menighedsfakultetet (MF). Men 

da han de første gange kom i huset, var det dog af helt 

andre grunde. 

GIK I STÅ MED KORANEN
Brian Hansen har en bachelor i statskundskab, og 

havde planer om at fortsætte sin uddannelse med en 

kandidatgrad i mellemøststudier. For at forberede sig til 

det kom han på MF, hvor han havde en læseplads og 

kunne låne Koranen. 

”Jeg har siden gymnasiet tænkt på teologi som et 

spændende fag, og jeg har da overvejet det ind imellem. 

Men jeg har ikke følt, at jeg havde et direkte kald. Men 

lige pludselig, mens jeg sad på min læseplads her 

på MF, så gik jeg i stå med at læse i Koranen. Og jeg 

tænkte, at jeg skulle læse teologi. Det havde jeg en helt 

klar fornemmelse af. Jeg talte med forskellige folk om 

det og bad over det i nogle uger. Derefter ringede jeg til 

Center for Mellemøststudier og sagde, at jeg ikke kom, 

og så startede jeg her,” fortæller Brian.

Årene på Statskundskab har dog langt fra været spildte. 

Brian bruger meget fra sin tidligere uddannelse – både 

på MF og i missionshuset Eben-Ezer i Århus, hvor han 

er ansat på deltid som volontør.  

”Jeg oplever, at Gud peger på ting, som jeg skal gå 

ind i, og som jeg skal lægge noget arbejdskraft i. Det er 

især nogle steder, hvor han kan bruge mig med den lidt 

specielle kombination af fag, jeg har med mig.” 

INDIVIDUALISTER ELLER ÉT LEGEME
På MF har han skrevet en projektopgave om kirke-

tænkning med perspektiver fra samfundsvidenskaben. 

Sociologer taler om, at der i nutidens samfund hersker 

en flydende modernitet, hvor der ikke findes ægte 

fællesskaber. Mennesker kan godt mødes og kalde 

det et fællesskab. Men reelt er det bare en masse in-

dividualister, der mødes og er i samme rum og bagefter 

skilles igen. 

”Det, synes jeg, er en stor udfordring, for Bibelen taler 

jo om kirken som ét legeme. Det er en udfordring for 

os at holde fast i tanken om, at vi er et fællesskab i 

NILS ANDERSEN

LANDSSEKRETÆR

26-ÅRIGE BRIAN HANSEN HAR TAGET EN OMVEJ FOR 

AT NÅ TIL TEOLOGISTUDIET. MEN DET HAR IKKE VÆRET 

SPILDTE STUDIEÅR. FOR HAN LADER DE FORSKELLIGE 

VIDENSKABER SUPPLERE HINANDEN. 
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Men lige pludselig, mens jeg sad på min læseplads 
her på MF, så gik jeg i stå med at læse i Koranen. Og 
jeg tænkte, at jeg skulle læse teologi.

’
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kirken, at vi ikke bare er mennesker, der tilfældigvis 

er sammen. For vi er bundet sammen af Kristus! Det 

kan være et vidnesbyrd for mennesker, der ikke tror på 

Gud,” siger Brian.  

De tanker tager han med sig i arbejdet i Eben-Ezer, 

hvor han kobler sin viden om organisationsteori fra 

Statskundskab med teologien. 

”Vi har i IMU (Indre Missions Unge) fokus på det krist-

ne fællesskab. Konkret kan jeg bidrage med en viden 

om, hvordan man er leder i en klynge, og hvordan man 

arbejder med visioner,” forklarer Brian. 

FREMTIDEN
Brian Hansen har tænkt over, hvad der skal ske, når 

han er færdig med teologiuddannelsen. ”Jeg vil gerne 

have et job, hvor jeg kan kombinere de ting, jeg har 

med fra statskundskab med teologien. Måske noget 

organisatorisk lederarbejde inden for kirken.” 
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Dødsboer tømmes

Vi afhenter og sælger 
gode brugte møbler, 

ting og sager samt tøj.

Tlf. 8616 6930

Åbningstider:
Ma.- fr. 11 - 17, lø. 11-15

Vi støtter 
Mission Afrika og

 Menighedsfakultetet

www.lonedalsgaard.dk
mail@lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

Psykoterapi 
& supervision 

af ledere 

Dorthea
Nedergaard

Begravelsesforretning

for Silkeborg og omegn

Vestergade 37 8600 Silkeborg

8681 6411
www.dnbegravelse.dk

HEGNSVEJ 17 • 9970 STRANDBY • TLF. 98 48 10 99

KOM FØRST TIL MØLLER, FÅ FØRST MALET

Bøger & bibler
Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler

fra alle danske kristne forlag

www.prorex.dk · tlf. 7456 3343

Lindholm Auto

Reparation 
af alle bilmærker

Thistedvej 121

9400 Nørresundby

v. Morten Warncke Olesen

Tlf. 98 17 04 00

LÆGERNE AXELSEN & FAUSHOLT

Vestre Strandalle 56 

8240 Risskov 
Tlf. 8617 7674 

VI STIKKER 
LIDT DYBERE

Her på siden er også plads til din annonce
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støtter de studerende på Menighedsfakultetet
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NILS ANDERSEN

LANDSSEKRETÆR

Som ung måtte Orla Ervolder arbejde et halvt år hjem-

me for at kunne finansiere sin egen realeksamen. 

Ervolder har således på egen krop mærket, hvad det vil 

sige at skulle betale sin egen uddannelse. Derfor følte 

han med det samme, at Indre Mission i Viborg skulle 

tage henvendelsen fra Menighedsfakultetet seriøst om 

at støtte de studerende uden SU.

ØJENÅBNER AT MØDE DE STUDERENDE
Ervolder har som eksamensvagt til skriftlige eksamener 

på Menighedsfakultetet mødt de studerende på tæt 

hold. ”Det har virkelig været en fornøjelse at mærke 

de studerendes engagement, de ved, hvad det drejer 

sig om. For mig har det været en personlig øjenåbner 

at mærke med hvilken alvor, de studerende går til 

studierne. Det er prisværdigt, at så mange studerende 

vælger at studere teologi på Menighedsfakultetet.”

LET AT ORGANISERE
Med sin baggrund som vicepolitikommissær og civil-

forsvarsinspektør var det en smal sag for Ervolder at 

organisere Viborg Indre Missions støtte. Han spurgte 

først på et samfundsmøde, om der var nogen, der havde 

noget imod, at spørgsmålet om støtten til MF-studerende 

kom på dagsordenen til generalforsamlingen. Ingen 

protesterede, og til selve generalforsamlingen var der 

også 100 % opbakning. Derfor overfører Viborg Indre 

Mission nu hvert år fra sin samfundskasse 25.000 kr. 

til Menighedsfakultetets stipendiepulje, ligesom man 

også opfordrer den enkelte til at støtte personligt.

FLERE KAN VÆRE MED
Foreløbig støtter 3 Indre Missions samfund og 1 

valgmenighed stipendiepuljen med hver 25.000 kr. 

årligt. Det årlige behov til SU-erstatning til vore BA-

studerende er på ca. 1.000.000 kr. For Orla Ervolder 

at se, kan mange flere menigheder støtte den gode sag 

at uddanne unge målrettede præster. Selv små Indre 

Missionssamfund kan bære med ved at gå sammen 

med andre små samfund, eller ved blot at dække en del 

af de 25.000 kr. Endelig peger Ervolder på muligheden 

for at støtte via kredsarbejdet i Indre Mission.

MF-bladet takker for støtten og opfordringen. Forret-

ningsfører Walther Plauborg Hansen står gerne til 

rådighed for flere oplysninger og vejledning på telefon: 

8616 6300 eller wph@teologi.dk.

Viborg Indre Mission giver årligt 25.000 kr. til Menighedsfakul-

tetets stipendiepulje. Vore bachelorstuderende, som ikke får SU 

fra staten, får fra denne pulje udbetalt 2500 kr. om måneden i 

de 10 studieaktive måneder. Viborg IM dækker således et fuldt 

stipendium for 1 studerende. MF-bladet har spurgt pensioneret 

vicepolitikommissær Orla Ervolder, hvorfor de i Viborg støtter 

de studerende.
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