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Missionskonferencen i Edinburgh i 1910 fik enorm 

betydning for kristen mission i det 20. århundrede. 

Dengang var det Vesten, der kom til Østen og Syden 

med evangeliet. Fra Vesten udgik evangeliet, for 

kristenheden var Vesten. Sådan er det ikke længere. 

Det blev gjort tindrende klart ved Lausanne III i Cape 

Town i oktober måned. Det er i det globale Syd og Øst, 

at kristendommen vokser i dag, mens kristentroen er 

aftagende hos os i den gamle kristenhed i Vesten.

Edinburgh 1910 er blevet kritiseret for at være trium-

falistisk. Det er et minus-ord. Men den vestlige mission 

fulgte undertiden hovmod og selvtilfredshed. 

Men trods missionens fejl og mangler lod Gud sin kirke 

i Østen og Syden vokse.

Ved åbningsceremonien i Cape Town blev vi mindet 

om, at der er forskel på menneskeskabt triumfalisme 

og den triumf, vi har i Jesu død og opstandelse. Ved 

afslutningsceremonien indgik syndsbekendelse over 

egen triumfalisme, men også et stærkt kald til fortsat 

mission baseret på evangeliets triumf, at Jesus lever! 

Mangler denne triumf, er der ingen missionsglød.

 

Det er muligt, at visse indlæg i Cape Town havde en 

triumfalistisk tone. Men det ændrer intet ved, at Gud er i 

færd med at gøre noget stort. I Østen og Syden tør man 

på en enkelt måde gøre ”den lille bibel” gældende: 

”For således elskede Gud verden...”. Guds mission, som 

vi er del af, udspringer af Guds kærlighed til verden. 

En genopdagelse af Johannes 3,16 kunne få enorm 

betydning i vores egen kontekst. Hvilken kærlighed, 

hvilken triumf!  Al æren tilkommer ham. Den, der tror på 

Jesus, skal ikke fortabes, men have evigt liv. Det er det, 

vi er sat til at sige. Kalder andre dette for triumfalisme, 

kan vi leve med det. Guds kærlighed trumfer alt.

Lausanne III 

Fra triumfalisme til triumf
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Menighedsfakultetet har fra første færd ønsket at 

levere forskningsbaseret teologisk undervisning. Med 

opstarten af vores selvstændige bacheloruddannelse 

i 2005 akkrediteret af University of Wales kom 

Menighedsfakultetet under britisk opsyn, hvilket blandt 

andet har betydet årlige britiske besøg. 

 

UVILDIG VURDERING
Den 1. juli 2010 var tiden kommet for et større obli-

gatorisk 5 års eftersyn udført af en delegation på seks 

personer fra ligeså mange britiske universiteter. Forud 

for deres besøg havde studieleder Carsten Vang skrevet 

en minutiøs rapport om undervisning og eksamen på 

bacheloruddannelsen, så de britiske gæster kunne væ- 

re godt forberedt. Med spænding imødeså vi 5 års efter-

synet, for det er næppe muligt at få en mere uvildig vur-

dering af vores uddannelse end deres. Hvad var deres 

konklusion? 

BESTÅET!
Delegationen anser bacheloruddannelsen for at være •	

”robust akademisk med et ekstremt højt niveau” 

Menighedsfakultetets uddannelse administreres •	

”professionelt på højeste niveau” 

Relationen mellem studerende og undervisere er •	

”fremragende” 

Menighedsfakultetet er ”innovativ i dets brug af IT til •	

skriftlige eksamener”

 

I tillæg til denne positive vurdering kan tilføjes, at 

University of Wales´ tilsynsførende ved samme besøg 

havde lejlighed til at møde en gruppe bachelorstuderen-

de. Han ønskede at vurdere, hvorvidt der var hold i nogle 

løse påstande, der havde floreret om, at de studerende 

skulle være fundamentalister. Efter mødet beskriver 

tilsynsførende de bachelorstuderende således: 

De var ”mere end kompetente” til at indgå i en •	

debat 

De var mere ”reflekterede” end forventet i forhold til, •	

hvor langt de var kommet i deres studier 

Deres svar var i overensstemmelse med ”gedigen •	

mainstream teologi”

 

Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen konkluderer på bag-

grund af rapporten: 

”Denne uvildige vurdering er en meget stor cadeau 

til lærernes og administrationens daglige indsats på 

Menighedsfakultetet og et signal til danske myndig-

heder og universiteter om, at det må være på tide at 

lukke Menighedsfakultetet ind i varmen, når det gælder 

formel dansk godkendelse og bevilling af SU til vore 

studerende.”

Bestået!
BA-uddannelsen til uvildigt 5 års eftersyn  

REPRÆSENTANTER FRA SEKS BRITISKE UNIVERSITETER BESØGTE 1. JULI MENIGHEDSFAKULTETET 

FOR AT UDFØRE ET OMFATTENDE 5 ÅRS EFTERSYN AF VORES BACHELORUDDANNELSE. DERES 

EVALUERING ER YDERST POSITIV.

NILS ANDERSEN

LANDSSEKRETÆR
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4200 kirkeledere fra 198 lande var i efterårsferien 

samlet i Cape Town til Lausannes tredje verdenskongres. 

Formålet kan siges med to ord: Samle og Sende. 

Lausanne-bevægelsen har siden sin første kongres 

i 1974 søgt at samle en mangfoldig, men ofte splittet 

verdenskirke for at sende den med et klart budskab om 

Kristus. 

… I EN KULTUR AF NÅDE …
Det er gigantisk projekt. Den evangelikale kirke 

strækker sig fra megakirker i USA til usynlige huskirker 

i muslimske lande. Fra fattige kasteløse indere til 

velfærdsdanskere. Fra forfulgte personer, der må skjule 

deres ansigt, til populære forkyndere, folk står i kø 

omkring. 

At samle en sådan størrelse kræver ”en kultur af 

nåde”. Udtrykket kommer fra lederen af Lausanne, 

Doug Birdsall, der på kongressen nærmest dagligt 

mindede os om at ”udstrække nåden”. Det er ikke 

nok at tro på nåden; vi skal spejle den på hinanden! 

Splittelsen i verden omkring os trives nemlig også hos 

fromme kristne! 

Lausannes lederskab forsøgte at få os til at se ud  

over vores egen næse og trang at være os selv nok.  

Fx var alle deltagere på forhånd tildelt en seks-

mandsbordgruppe, hvor forskellige nationaliteter, køn, 

alder og arbejdsområder var repræsenteret. Her blev 

alle indlæg diskuteret, og på fantastisk måde blev vi 

tvunget til at opleve konferencen gennem øjne fra 

helt andre kirker og kontinenter. Alle var så at sige i 

mindretal. Selv lovsangsbandet var multikulturelt 

sammensat i en palet af verdens sprog og sangstile. I 

den ”kultur af nåde” må alle bøje sig i ydmyghed mod 

hinanden. 

… MELLEM YDMYGHED OG KLARHED …
Denne ånd og villighed til at forene har altid kendetegnet 

Lausanne, siden Billy Graham kaldte sammen til det 

første møde i 1974.  Men altid på en fast grund med 

et klart budskab. Ydmygheden går hånd i hånd med 

klarheden. 

Lausanne taler klart om Kristus som verdens eneste 

mulighed for frelse og om korset som det nødvendige 

mødested mellem Gud og mennesker. Og samtidigt 

ydmygt om kirkens egne fejltrin, fejlprioriteringer, ja 

ligefrem fejltolkninger af evangeliet. 

Lausannes teologiske leder, Chris Wright, satte dette 

på dagsordenen med bibelsk styrke og klarhed og 

viste os, hvordan trangen til magt, succes og rigdom 

har forfulgt Guds folk hele vejen igennem Bibelen op 

til i dag. 

Vi kommer nemt til at forveksle klarhed med 

ensidighed og kontrol – og ydmyghed med fejhed og 

magelighed. De har brug for hinanden, de to: klarhed 

og ydmyghed.

… FORDI DET ER NØDVENDIGT!
Min konklusion efter denne konference er: Lausanne 

er en gave til vores danske kirke! Vi har brug for at 

møde og stå sammen med Guds menighed ud over 

kloden. Det sætter vore egne problemer i perspektiv. 

Det opmuntrer os til at leve i befalingen om at drive 

mission. Og det hjælper os til at se ud over vores egen 

næsetip, så vi ikke isolerer os eller tror, at vi er de 

eneste kristne i verden. 

Samle og sende …

MORTEN HØRNING JENSEN

LEKTOR I NY TESTAMENTE

 

MORTEN HØRNING JENSEN VAR PÅ LAUSANNE-KONFERENCEN I SYDAFRIKA I OKTOBER OG 

DELER HER UD AF DEN INSPIRATION, SOM HAN FIK MED HJEM
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ENHED
Timothy Keller er en kendt præst i New 

York, der talte om, hvordan kirken kan nå 

storbymennesket. 

Keller overraskede mig her: Kirken kan 

kun nå byen, hvis den samarbejder på 

tværs af traditionelle kirkeskel. Keller er 

ellers kendt for at være meget lærebevist, 

men som han sagde med et smil: ”Indtil jeg 

finder ud af, hvorfor ikke alle vil være som 

mig, må jeg anerkende, at andre kirker når 

mennesker, jeg ikke kan nå”. 

En splittet kirke er en svag kirke. Det 

gjorde Femi fra mit bord også opmærksom 

KORSET
Hans ansigt var sløret, og videoklippet var 

kort. Hans deltagelse på konferencen var 

forbundet med livsfare. Alligevel var hans 

NØDEN
En spinkel indisk pige berettede om kas-

tesystemets grusomme virkelighed for 200 

millioner indere med livslangt slavearbejde 

fra morgen til aften. 

Et besøg i en slumby uden for Cape 

Town konfronterede mig med den ekstreme 

fattigdom: splittede og sultne familier kan 

ikke sikre deres børn en tryg hverdag; børn 

uden familiestøtte kommer ikke i skole; 

børn uden skole får ingen uddannelse og 

forbliver fattige.

Fattigdommen i verden er urimelig. Når vi 

danskere kan lukke øjnene for det, skyldes 

det, at vi lever i et eventyrligt beskyttet 

hjørne af denne klodes virkelighed. 

på. Hun er fra Sierra Leone, hvor 85 % er 

muslimer. Indtil for nyligt var der et fredeligt 

forhold mellem kristne og muslimer, men 

en voksende muslimsk missionsindsats fra 

arabiske lande skaber stigende spænding. 

Kirken står splittet og er ude af stand til at 

modgå presset.

Enhed betyder hverken enshed eller 

ophævelse af kirkeskel. Men Paulus’ for-

maning til enhed i Efeserbrevet, som vi 

begyndte med hver morgen, er konkret. En 

af bibeltimeholderne talte om, at enheden 

skal ”outworkes”. Den skal ’workoutes’. 

Der skal svedes for den. 

Lausanne mindede mig ikke alene om 

missionsbefalingen, men også befalingen 

til enhed. Og faktisk: De to befalinger 

hænger sammen! Kirken skal samles for at 

kunne sendes!

Hvad fik vi 

med hjem?

DISCIPELSKAB
Folkemordet i Rwanda i 1994 kom som et 

chok for både verden og kirken. Landet var 

nemlig kristent. Som en af landets førende 

teologer, Antoine Rutayisire, fortalte os,  

blev Rwanda indtil 1994  fremhævet som 

mønstereksempel på missionsindsatsens 

succes.

Hvordan kunne kristne hutuer slå 1 million 

kristne tutsier ihjel på 100 dage? Antoines 

svar får det til at isne koldt ned ad ryggen: 

”Missionærernes evangelium var defekt”. 

Missionærerne forkyndte nok syndernes 

forladelse i landsby efter landsby, men tog 

ikke hånd om splittelsen og hadet mellem 

stammerne. Det var et evangelium uden 

discipelskab, der slet ikke kunne modgå 

kulturens bagside. 

Lausanne mindede mig om, at vi ikke  

opfylder missionsbefalingen ved at ’om-

vende sjæle’. Vi skal ”gøre disciple”. 

I Danmark hugger vi ikke hovederne 

af hinanden, men skraber vi i vores egen 

discipelskabsoverflade, når vi hurtigt 

ned til den vestlige kulturs forbrugs- og 

nydelsessyge. 

Et evangelium uden discipelskab vil altid 

tabe i kampen mod en kulturs bagside. 

Lausanne mindede mig om, at Jesus ikke 

blot forkyndte for fattige – han mættede 

dem også. 

Kun en indskrænket kirke kan lukke 

øjnene for verdens nød og nøjes med at 

forkynde et spinkelt og afkortet evangelium 

om syndernes forladelse – alene. 

budskab enkelt: ”Bed ikke Gud om at tage 

forfølgelserne fra os. Kirken vokser under 

forfølgelse”. 

Kun en dyb glæde over korsets evan-

gelium kan få en mand til at sige sådan. 

For ham er korset daglig virkelighed.

Lausanne mindede mig om, at evangeliet 

er selv døden værd. Som en mødeleder 

sagde: ”Nogle her i salen vil efter al sand-

synlighed være blevet martyrer, hvis vi 

holder en sådan konference igen om 21 år”. 

MORTEN HØRNING JENSEN

LEKTOR I NY TESTAMENTE
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At ”verden er så stor, så stor”, og at Lasse er så lille, 

fik jeg bekræftet, da jeg i oktober var sammen med 

mennesker fra næsten hele verden til den tredje 

Lausannekonference om verdensmission i Cape Town. 

Jeg var med som en af ti danske stewards og havde 

derfor forskellige praktiske opgaver under konferencen 

i indregistreringen og serviceafdelingen. Teamet af  

stewards var en broget forsamling af forskellige natio-

naliteter, og det var med til at gøre rutinearbejde som 

at flytte kasser og indskrive flyafgange i deltager-

databasen til en interessant oplevelse, som i øvrigt be-

kræftede mig i, at asiatere er arbejdsomme som få, og 

at afrikanere har bedre tid end de fleste andre. 

MØDTE FORFULGTE KRISTNE
Blandt mange overvældende indtryk var det mødet 

med forfulgte kristne fra Kina og Centralasien, der 

gjorde størst indtryk på mig. Disse kristne ville med på 

konferencen for at lære om udfordringer og muligheder 

for mission, selv om de derved løb en stor risiko for at 

møde forfølgelser, når de kom hjem. Da jeg de første 

dage hjalp til med at indregistrere deltagerne, kunne jeg 

ikke andet end nære dyb respekt for de deltagere, hvis 

landenavn vi måtte fjerne fra deres navneskilt, og som 

derudover fik en markering på skiltet for at beskytte 

dem. At blive genkendt af folk fra deres hjemland fx 

på fotos ville være decideret farligt for dem. Men de 

var indstillet på, at deres Kristus-tro kunne betyde 

forfølgelse. Det gjorde indtryk!

DU STORE BROGEDE VERDEN
Jeg fik også bekræftet, at uddannelse bør ske i en 

vekselvirkning mellem teori og praksis og mellem 

enetale og samtale. De temaer, som konferencen 

var bygget op om, fx partnerskab, prioriteringer i ver-

densmission, forholdet mellem kirkens sociale ansvar 

og evangelisation, var ikke nye i sig selv, men det var 

nyt, at de blev formidlet i et forum med så stor en 

spredning, når det gælder alder, konfession, kultur og 

erhverv. Verden ser nu en gang forskellig ud, alt efter 

om du er afrikansk bispefrue eller amerikansk læge. Og 

endnu mere forvirrende bliver det, når en studerende 

fra Singapore også blander sig i snakken. Der er meget 

mindre, jeg kan tage for givet, for vi må først lytte 

os ind til hinanden for at være sikre på, at vi forstår 

hinandens udgangspunkt. Den kultur og den historie, 

som ligger bag min teologiske tænkning giver ikke 

nødvendigvis mening i andres sammenhæng. Derfor 

var det særdeles lærerigt at møde kristne fra helt andre 

kulturelle sammenhænge end min egen.

Jo, verden er stor, og Lasse er lille!

Mage til mangfoldighed!

LASSE HOLMGAARD IVERSEN

TEOLOGISTUDERENDE 

MF-bladet  05 2010

MENIGHEDSFAKULTETET VAR REPRÆSENTERET MED BÅDE EN LEKTOR OG EN STUDERENDE 

BLANDT DE 30 DANSKE DELTAGERE PÅ LAUSANNEKONFERENCEN OM VERDENSMISSION I SYD-

AFRIKA I OKTOBER. STUD. THEOL. OG BACHELOR I TEOLOGI LASSE HOLMGAARD IVERSEN VAR 

MED SOM MEDHJÆLPER OG BERETTER HER OM SINE INDTRYK

MF-bladet  06 2010
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Prædikant i både puslingeklub 

og ved plejehjemsgudstjeneste

VIRKELIGHEDEN ER DEN BEDSTE LÆREMESTER, OG MAN LÆRER IKKE KUN VED AT LÆSE BØGER 

OG GÅ TIL FORELÆSNINGER. DERFOR FORLOD DE TEOLOGISTUDERENDE FRA ÅRGANG 2007 I 

TRE UGER DE VANTE LÆSEPLADSER PÅ MENIGHEDSFAKULTETET FOR AT KIGGE NÆRMERE PÅ  

DET PULSERENDE KIRKELIV UDENFOR. HER GIVER VI ET INDBLIK FRA PRAKTIKKEN FRA DELS EN 

SOGNEKIRKE I ÅRHUS OG DELS EN PIONERKIRKE I LONDON.

Filip Bodilsen valgte Helligåndskirken i Århus V som 

praktiksted, hvor han var tilknyttet den ene af kirkens 

præster, Henrik Oest. Filip fortæller: ”Jeg valgte 

Helligåndskirken, fordi jeg havde lyst til at opleve et rigt 

og varieret menighedsliv ud fra en århusiansk sognekirke.” 

Ved at følge Henrik Oests opgaver fik Filip et godt indblik 

i kirkens aktiviteter. Langt det meste af tiden brugte Filip 

på at være iagttager, men heldigvis fik han også lov til at 

prøve kræfter med præstegerningen på egen hånd, bl.a. 

ved at prædike til to plejehjemsgudstjenester og holde 

andagt i kirkens puslingeklub. 

245 FRIVILLIGE MEDARBEJDERE
Det gjorde stort indtryk på Filip, at kirken har en stor bred, 

folkelig opbakning. Helligåndskirken er i høj grad baseret 

på frivilliges indsats, og hele 245 frivillige er med til at 

virkeliggøre kirkens vision om at være et aktivt, synligt, 

opsøgende og åbent fællesskab. Derudover blev Filip 

igennem praktikopholdet mindet om, hvor alsidigt jobbet 

som sognepræst kan være.  Den sociale berøringsflade er 

stor, og man kan potentielt knytte både unge og gamle 

til kirken. 

MF-bladet   06 2010

MICHAEL KASTRUP NIELSEN

BACHELORSTUDERENDE (2009)
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Christian Lavdal Jerup, Simon Poulsen og Hans-

Henrik Lærke og var i praktik i St. Pauls Shadwell 

(SPS) i London. Kirken er en del af Church of England, 

som er en pendant til den danske folkekirke. SPS er 

udsprunget fra Holy Trinity Brompton (HTB) i det 

centrale London, som har plantet flere nye menigheder 

i gamle kirkebygninger i London. 

FRA 100 TIL 350 MEDLEMMER PÅ 5 ÅR
For ca. fem år siden sendte HTB et team bestående af 

100 mennesker til SPS for at puste nyt liv i kirken, der 

efterhånden kun samlede nogle få ældre mennesker. 

Resultatet er ikke til at tage fejl af; i dag har SPS ca. 

350 medlemmer fra lokalsamfundet. De fleste af 

de nye medlemmer har fået deres indgang til kirken 

gennem det grundlæggende kristendomskursus kaldet 

ALFA eller andre aktiviteter, som arrangeres af kirken. 

Simon, Hans-Henrik og Christian fortæller, at noget af 

det vigtigste for SPS er at få mennesker, ligegyldigt 

hvem de er, til at føle sig velkomne i kirken og lade 

dem mærke Jesu kærlighed. 

At puste nyt liv i en ældre og hensygnende menighed 

kræver både mod, visdom og respekt. SPS har 

formuleret tre grundsætninger som nyttige pejlemærker: 

ære fortiden, navigere i nutiden og lægge planer for 

fremtiden. 

De tre praktikanter giver SPS følgende skudsmål: ”Det 

er en kirke i fremdrift med passion for mennesker, drevet 

af kærligheden fra Jesus”. Smittet af denne vision rejste 

de hjem efter tre spændende uger i London.

Vi mødte en kirke i fremdrift 

drevet af Jesu kærlighed

MF-bladet  06 2010

Studerende prøveprædiker på Menighedsfakultetet
Det er ikke så let at forkynde evangeliet klart, inspi-

rerende, forståeligt og opbyggeligt. Det kræver både 

nådegave og skal læres. Nådegaven deler Gud ud, 

som han vil, men den praktiske del, har vi indflydelse 

på. Derfor har lektor i Praktisk Teologi, Leif Andersen i 

efteråret undervist i prædikenlære, hvor de studerende 

selv prøver opgaven af og får respons efterfølgende.
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Genbrug

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

Bøger & bibler
Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler

fra alle danske kristne forlag

www.prorex.dk · tlf. 7456 3343

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

Tlf. 98 17 04 00

Lindholm Auto

Den røde tråd er 

et kursusforløb i 

Bibelens tekster 

om Jesus og Guds 

frelse.

Kurset kan af-

holdes i to udgaver:

- basis; til nye og ikke så erfarne bibellæsere

- bonus; til erfarne bibellæsere

Den enkelte underviser kan sammensætte den udgave, 

der passer til de aktuelle kursister.

For at afholde et kursus skal du bruge en kursus-cd, der 

indeholder dias-serier, underviservejledning og del-

tagermanual.

Se mere på: www.denrødetråd.lohse.dk

Vi har også plads til din annonce. 

Ring 8616 6300.
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ØKONOMI 

FORRETNINGSFØRER

WALTHER PLAUBORG HANSEN
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På Menighedsfakultetet (MF) har vi rigtigt meget at 

glæde os over for tiden. Det gælder især den store skare 

af mennesker, som støtter MF med gavebidrag, og som 

er vokset betydeligt det seneste år. Fra juli til oktober 

modtog vi 1,9 mio. kr. i gaver, hvilket er 300.000 kr. 

mere end sidste år. 

Med underskud i 9 af de seneste 10 regnskabsår er 

MF’s økonomiske reserver i banken brugt op, og derfor 

er vi opmuntrede over denne fantastiske start på det 

nye regnskabsår. Vi beder om jeres fortsatte støtte, så 

arbejdet kan fortsætte og økonomien blive styrket til de 

mange kommende udfordringer, som vi ved ligger rundt 

om hjørnet.

4 BACHELORER PÅ STUDIEOPHOLD I USA
For halvandet år siden blev de første bachelorer 

uddannet på Menighedsfakultetet. De fleste studerer 

nu på Teologisk Fakultet i Århus for at blive teologiske 

kandidater. Christoffer, Peter, Poul og Kristian har 

valgt som et led i deres uddannelse at tage på stu- 

dieophold i efterårssemesteret på et af verdens førende 

uddannelsessteder, når det gælder forskning og un-

dervisning i kirketænkning og mission, nemlig Fuller 

Theological Seminary ved Los Angeles. Christoffer hæv- 

der, at deres arbejdsbyrde er næsten femdoblet, men 

de suger til sig af inspiration og kommer hjem med 

nye kompetencer og topmotiverede til at engagere sig 

i kirkens arbejde med udbredelse af evangeliet i netop 

vores kultur.

BIRTHE RØNN HORNBECH PÅ BESØG

Den 15.11. holdt kirkeminister Birthe Rønn Hornbech 

offentligt foredrag på Menighedsfakultetet om Grundt-

vigs frihedssyn. Ministeren betragter folkekirken som 

en ideel ramme om kirkens liv og udfoldelse, blot er 

det vigtigt, at både politikere og kirkelige aktører formår 

at skelne mellem, hvad der hører kejserens rige til, og 

hvad der hører Guds rige til. Foredraget blev optaget 

og kan høres på vores hjemmeside. Aftenen samlede 

omkring 120 mennesker, og foredraget blev fulgt op 

af en engageret debat, som kom omkring væsentlige 

frihedsrelaterede spørgsmål.
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JEPPE BACH NIKOLAJSEN FORSVARER SIN 
PH.D. 10.-11. DECEMBER

Menighedsfakultetet har i tre år finan-

sieret Jeppe Bach Nikolajsens ph.d.-

studier om kirkens egenart og opgave i 

et moderne, pluralistisk samfund. 

Afhandlingen bærer titlen Redefining 

the Identity of the Church: 

A Constructive Study of the Post-Christendom Theologies  

of Lesslie Newbigin and John Howard Yoder. Jeppe for-

svarer sin ph.d.-afhandling på Menighedsfakultetet i Oslo 

den 10.-11. december.

Han har allerede på basis af sin ph.d.-afhandling vundet 

en prisopgave udskrevet af Dansk Missionsråd og desuden 

undervist præster om kirkens egenart og rolle i et moderne 

samfund på Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster. 

Så hans studier er allerede ved at sætte frugt og kommer 

formodentlig til at inspirere kirkens missionsindsats i de 

kommende år.

Mandag den 31. januar holder vi her på Menighedsfakultetet 

reception for Jeppe kl. 16.00-17.00, og forinden kan man få 

et indblik i Jeppes forskning til hans forelæsning kl. 14.30. 

Alle er velkomne!

ÅRETS TEOLOG 2010
Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen begrunder valget af 

ÅRETS TEOLOG således: ”Han havde gjort det nemt for os 

i Menighedsfakultetets bestyrelse. Nemt at træffe et valg. 

Over en del år har mange kunnet glæde sig over velskrevne 

og udfordrende klummer i Kristeligt Dagblad fra hans hånd. 

En dygtig hånd og et klart teologisk hoved har senest, her i 

2010, været i spil i det vigtige udvalgsarbejde om eventuelle 

kirkelige ritualer vedrørende registrerede partnerskaber.  

Jens Ole Christensen er navnet på ÅRETS TEOLOG. 

Han er i det daglige general- 

sekretær i Luthersk Missions-

forening. Vi lykønsker hermed  

- og påskønner en meget stor  

indsats.” Med udnævnelsen føl- 

ger en check på 5000 kr.

 

 


