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MF OG SPØRGSMÅLET OM 
KVINDELIGE PRÆSTER

Det har vakt opsigt i baglandet, at MF’s 

bestyrelse har overgivet spørgsmålet 

om kvindelige præster til lærernes bord. 

Hvad vi på MF har betragtet som et na-

turligt og udramatisk skridt, er af nogle 

i MF’s bagland blevet opfattet som et 

skridt i retning af teologisk udglidning. 

Det er en reaktion, som vi på MF tager 

alvorligt, og derfor helliger vi det meste 

af December-nummeret til at klargøre, 

hvor MF står. Vi håber, at det vil være 

med til at berolige ængstelige MF-ven-
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ner og forsikre dem om, at MF fortsat 
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 Det har ikke være nogen let beslut-

ning, fordi vi på forhånd vidste, at det 

ville afføde kritik fra dele af baglandet. 

Den kritik har været markant og frem-

ført med en intensitet, som har overra-

sket os. 

 Debatten viser tydeligt, at alle syns-

punkter til spørgsmålet kan problema-

tiseres. Derfor giver det god mening, at 

vi ikke angriber hinandens bibeltroskab 

eller integritet med argumenter om, at 

de, der når til en anden konklusion end 

en selv, giver efter for tidsånden. Lad 

os fortsætte en respektfuld teologisk 

samtale om et følsomt spørgsmål, som 

kan få store personlige konsekvenser, 

uanset hvor man stiller sig.

 Desværre må vi konstatere, at en 

række støtter har valgt at opsige deres 

medlemskab eller fastgiverordning eller 

gavebrev. Det gør ondt! Det er ikke et 

stort antal, men det er betydningsfulde 

venner, som har støttet med trofast 

forbøn og betydelig økonomisk hjælp i 

mange år. De fortjener stor tak!

 Det bekymrer os, at vi mister ven-

ners værdifulde støtte. MF kan ikke 

Bestyrelse, lærerråd og studenterråd på MF er nået til enighed om, at vi 

som forskningsinstitution ikke skal have en bindende officiel holdning 

til spørgsmålet om ordningen med kvindelige præster.

overleve uden vort baglands fortsatte 

opbakning. Vi kan derfor ikke andet 

end bede Gud fortsat give os alt, hvad 

vi trænger til. Og melde klart ud til 

vores bagland, at vi i denne svære 

situation har brug for en ekstra økono-

misk håndsrækning. Måske har nogen 

mulighed for at forhøje deres gavebre-

ve. Andre kan måske hjælpe os med at 

finde nye medlemmer. Andre igen kan 

måske betænke os med en god julega-

ve. 

 Det næste hold studerende afslutter 

deres eksamen i januar-februar 2020. 

Derefter skal de læse videre ved et 

dansk universitet, før de kan træde ind 

i et præsteembede eller en anden mis-

sionsopgave i kirken. Bed for dem og 

for alle andre studerende på MF – også 

dem, som for længst har påbegyndt 

studierne ved universiteterne i Aarhus 

eller København. De læser alle på MF 

med et formål: At blive klædt på til at 

kunne skabe gode vilkår for den kristne 

menigheds liv og vækst. Og de glæder 

sig til at træde ind i en konkret tjeneste i 

kirken.

LEDER

EN OMKOSTNINGSFULD
OG RIGTIG BESLUTNING 
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

Beslutningen indebærer ikke – sådan 

som det har været fremlagt i flere me-

dier – at MF nu har vedtaget et helt nyt 

syn på spørgsmålet. Det betyder heller 

ikke, at vi på nogen måde har fraveget 

vores grundlag på og forpligtelse over 

for Bibel og bekendelse. Og heller ikke, 

at vi nu er blæst over ende af tidsånden.

 Det, vi har gjort, er at formulere et 

papir, som beskriver, hvordan vi i prak-

sis vil håndtere en uenighed, som efter 

flere årtiers teologisk debat på MF fort-

sat eksisterer. Samtidig har vi forpligtet 

os selv på fortsat at føre en saglig og 

informeret debat om dette spørgsmål.

 At vi nu justerer vores måde at 

håndtere spørgsmålet på, skyldes en 

opfordring fra studenterrådet tidligere 

på året. Studenterrådet har opfordret 

bestyrelsen til at overveje, om tiden 

ikke var inde til udelukkende at håndte-

re spørgsmålet i et fagligt rum, frem for 

at lade det være en politisk beslutning. 

MF’s officielle holdning med et nej til 

ordningen med kvindelige præster blev 

oplevet som forstyrrende for en åben og 

fordomsfri dialog om spørgsmålet.
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MF’S BIBELSYN OG 
BIBELTOLKNING – ET ÆRLIGT 
SVAR PÅ ÆRLIGE SPØRGSMÅL

Kurt E. Larsen, akademisk leder og professor i kirkehistorie

MF’s bestyrelse har besluttet ikke længere at have en officiel holdning 

til ordningen med kvindelige præster. I stedet overlades spørgsmålet 

til lærerne, der med deres faglige kompetencer er bedre klædt på til at 

forholde sig til spørgsmålet. Dette skridt har vakt opsigt og såvel glæde 

som bekymring i MF’s bagland. 

 Nogle er bekymret for en teologisk udglidning og tolker situationen 

sådan, at MF nu er mere styret af tidsånden end af Guds Ånd. 

 I denne artikel svarer akademisk leder Kurt E. Larsen på et par kon-

krete spørgsmål, som formand for Evangelisk Luthersk Netværk har 

rettet til MF.

Jens Lomborg, formand for Evan-

gelisk Luthersk Netværk, spørger 

Menighedsfakultetet:

Når man siger, at spørgsmålet om kvin-

delige præster ikke er et spørgsmål om 

bibeltroskab, men at bibeltro teologer 

kan nå til forskellige, men ligeværdige 

tolkninger, hvordan vil man så fasthol-

de, at fx alles frelse og homoseksuelle 

ægteskaber er spørgsmål, der har med 

bibeltroskab at gøre? Hvor går grænsen?

Eller kan forskningsfriheden på MF føre 

til, at man godt kan være bibeltro sam-

tidig med, at man lærer alles frelse eller 

går ind for homoseksuelle ægteskaber?

Kurt E. Larsen, akademisk leder og 

professor i kirkehistorie

Alles frelse

En forkyndelse af alle menneskers 

endelige frelse strider imod Jesu klare 

ord om, at bred er den vej, der fører til 

fortabelsen, og at der er mange, der går 

ind ad den. (Matt. 7,13). Paulus lærte 

også, at de, der begav sig af med utugt 

og urenhed osv., ikke skal arve Guds 

Rige (1 Kor. 6,19-21), og at han selv var 

hård ved sin krop, for at han, der havde 

prædiket for andre, ikke selv skulle blive 

forkastet (1 Kor. 9,27). Når nogle allige-

vel går ind for denne lære, kommer de 

i modstrid med klare bibelord. Det er 

nogle måske ligeglade med ud fra deres 

bibelsyn, mens andre griber til fortolk-

ningsmetoder, der ikke holder. Læren 

om alles frelse strider i øvrigt også mod 

den Augsburgske Bekendelse, som den 

lutherske folkekirke er forpligtet på. 

Vielse af homoseksuelle

Ifølge Jesu klare ord har Gud skabt men-

nesket som mand og kvinde, og derfor 

skal en mand forlade sin far og mor og 

binde sig til sin hustru, og de to skal 

blive et kød (Mark. 10,6-8). Der er ikke i 

Ny Testamente skyggen af argumenter 

for andre samlivsformer eller vielser. Når 

nogen alligevel går ind for vielse af to af 

samme køn, kommer de i modstrid med 
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klare bibelord. Det er nogle måske lige-

glade med ud fra deres bibelsyn, mens vi 

andre føler os forpligtet af Jesu ord.

Kvindelige præster 

Når det gælder spørgsmålet om kvinder 

som præster, vil mange i vort land ud 

fra en almindelig ligestillingstanke gå 

ind for dette. De ryster på hovedet af 

folk som os på Menighedsfakultetet, 

der finder, at der er tale om et teologisk 

spørgsmål, der skal finde sin løsning ud 

fra Bibelen, der er vores autoritet i tro, 

lære og liv. 

 Imidlertid er det et gammelkendt 

faktum, at der selv blandt kristne, der 

regner Bibelen for deres autoritet, har 

været draget ret forskellige konklusio-

ner med hensyn til kvinders offentlige 

rolle. Fx har mange evangeliske frikirker 

haft kvindelige prædikanter og præster 

længe før folkekirken. Ikke fordi disse 

havde et lavere syn på Bibelen, men 

snarere fordi de havde en anden forstå-

else af menighed, embede, nådegaver 

og almindeligt præstedømme. 

 Jeg må også indrømme, at der er 

bibelord i Ny Testamente, som er svære 

for mig at forstå. Hvordan skal vi forstå 

det, når Paulus siger, at kvinder ikke 

må optræde som lærer i menigheden 

(1 Tim. 2,12) og skal tie i menigheden 

(1 Kor. 14,34) samtidig med, at kvinder 

gerne må profetere (1 Kor. 11,5), og når 

kvinder efter alt at dømme havde vigti-

ge poster i de første menigheder (ApG. 

16,40 og 18,26. Rom. 16,6)?

 Personligt finder jeg det mest tungt-

vejende argument i denne sag deri, at 

Paulus sondrer mellem tilsynsmænd 

(biskopper) og ældste (præster), der 

skal være mænd, mens embedet som 

diakon kan beklædes af begge køn (1 

Tim 3 og Titus 1,5-9). Jeg finder det selv 

mest naturligt at forstå disse bibelord 

på den måde i dag, at tjenesten som 

biskop og præst bør varetages af en 

mand, mens både mænd og kvinder 

kan varetage alle menighedens andre 

opgaver, side om side, med hver deres 

nådegaver og evner ud fra tanken om, 

at vi alle – mænd og kvinder - udgør et 

kongeligt præsteskab (1 Pet 2,9), også 

kaldet det almindelige præstedømme, 

eller bedre: De døbtes præstedømme. 

Den samlede forståelse nåede jeg frem 

til for snart 50 år siden, og den har jeg 

stadig. 

 Jeg erkender dog også, at det ikke 

er helt enkelt at drage en ligefrem 

slutning fra embederne som ældste 

og tilsynsmand på apostlenes tid og til 

nutidens præster og biskopper – eller 

fra datidens kirkeliv til nutidens. En 

›ældste‹ på Kreta var jo nok ikke optaget 

af begravelsessamtaler og spaghet-

tigudstjenester som en nutidig sog-

nepræst. Kirkens traditionelle syn på 

embedet har nok også bevirket, at der 

blev mindre plads til kvinders offent-

lige virke, end der er i Ny Testamente. 

Som det blev formuleret i min studietid 

på MF tilbage i 1970’erne: Siger man ja 

til kvindelige præster, siger man ja til for 

meget. Siger man nej til kvindelige præster, 

siger man nej til for meget. 

 Derfor har jeg forståelse for, at nogle 

kolleger, der føler sig forpligtet på det 

samme bibelord, drager andre prakti-

ske konsekvenser end mig og ikke deler 

kirkens klassiske syn på, at et præste- 

og bispeembede bør beklædes af en 

mand. Sådan har det i øvrigt været i 

årtier på MF. Vi har kunnet stå sammen 

i kampen mod en lære om alles frelse, i 

kampen mod vielse af personer af sam-

me køn og i forsvaret for Jesu legemlige 

opstandelse. Men vi er ikke nået til helt 

det samme syn på, hvordan de forskel-

lige bibelord om kvinders tjeneste skal 

forstås. Fordi selve bibelteksterne har 

en form, så i hvert fald jeg sidder tilbage 

med nogle åbne spørgsmål. Dem må 

der være plads til at tale om og diskute-

re og have forskellig mening om, især 

i et teologisk fagmiljø som på MF. Det 

har der i praksis været i årtier, og nu har 

bestyrelsen sagt det helt tydeligt. 

De vigtige spørgsmål 

– og de vigtigste

Jeg tror også, at man i debatten om 

kvinder som præster skal bevare pro-

portionerne. Ikke alle spørgsmål har 

samme vægt i Ny Testamente. Paulus 

skrev hårdt til galaterne, når det gjaldt 

selve frelsesspørgsmålet: ›om så vi selv 

eller en engel fra himlen forkyndte jer 

et andet evangelium end det, vi har for-

kyndt jer, forbandet være han‹ (Gal 1,8). 

Når det gjaldt andre spørgsmål, var 

apostlens tone en ganske anden. Det 

gjaldt fx når han til korinterne skrev om 

hårlængde og hårbeklædning: ›Der er 

måske nogen, som har lyst til at strides 

om dette, men vi har ingen sådan skik, 

og Guds menigheder heller ikke‹ (1 Kor 

11,16). Hermed er der ikke taget stilling 

til, hvordan disse ord skal forstås og 

anvendes i dag, men tydeligt er det, at 

dette slet ikke har samme vægt, som 

når det gjaldt forkyndelsens indhold 

hos galaterne. 

 En god tommelfingerregel er givet 

Til kirkens sande enhed er det tilstrækkeligt at 
stemme overens om evangeliets lære og sa-

kramenternes forvaltning, og det er ikke nødvendigt 
overalt at have de samme menneskelige overleverin-
ger eller kirkeskikke eller ceremonier, som er indstiftet 
af mennesker.
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Siger man ja til kvindelige præster, siger man ja 
til for meget. Siger man nej til kvindelige præ-

ster, siger man nej til for meget. 

Derfor skal den, som tror, at han står, se til, at 
han ikke falder.

os i den Augsburgske Bekendelse, hvor 

det hedder: Til kirkens sande enhed er det 

tilstrækkeligt at stemme overens om evan-

geliets lære og sakramenternes forvaltning, 

og det er ikke nødvendigt overalt at have de 

samme menneskelige overleveringer eller 

kirkeskikke eller ceremonier, som er indstif-

tet af mennesker. Som Paulus også siger 

(Ef. 4.6): ›Én tro, én dåb; én Gud og alles 

Fader…‹.

 Spørgsmålet om kvinders tjeneste 

er mere end en kirkeskik. Det er vigtigt, 

fordi Ny Testamente taler derom, og vi 

skal holde os til de ord. Men samtidigt 

må vi bevare proportionerne og lære af 

det lutherske princip om, hvad der er 

det vigtigste. 

Hvor ender det hele?

Kan MF’s beslutning ikke være en 

glidebane, som er begyndelsen til en 

tilsvarende ›rummelighed‹ med hensyn 

til nogle af de helt afgørende spørgs-

mål? Drives vi på MF alligevel ikke lidt af 

tidens ånd? 

 Jeg forstår godt, at Jens Lomborg 

og flere andre rejser dette spørgsmål. 

Teologisk udglidning har vi set rigeligt 

af gennem tiden på andre teologiske 

institutioner. Jeg ser dog personligt ikke 

nogen fare for udglidning i MF’s nye 

beslutning, der er truffet af folk, der er 

enige om at have Bibelen som autori-

tet, og som fortsat vil kæmpe i samlet 

flok i de centrale lærespørgsmål inden 

for kristen tro og etik, som er udfordret i 

dagens samfund og kirke. 

 Men når man kender den menne-

skelige natur, så er der altid grund til 

at være på vagt: Derfor skal den, som 

tror, at han står, se til, at han ikke falder 

(1 Kor 10,12). Fristelser af forskellig art 

kommer til alle kristne, og den kom-

mer også til kirkelige organisationer og 

teologiske uddannelser. Derfor har vi 

hårdt brug for forbøn, støtte og kærlig 

medleven og interesse fra vores venner 

i menighederne. 

Se også landssekretær Nils Andersens blogindlæg på www.teologi.dk: ›En replik til spørgsmålet om kvindelige præster‹
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MARTIN NØRREMARK 
ER ANSAT SOM 
SOGNEPRÆST 
I VIKARIAT I HERBORG 
OG NØRRE VIUM

MF-teologen Martin Nørremark er 

ansat som vikarierende sognepræst 

i Herborg og Nørre Vium Pastorat 

i Ribe Stift. Ansættelsen varer et 

halvt år fra 1.11.2019. Martin har 

tidligere været vikarierende sog-

nepræst i Sejling og Sinding ved 

Silkeborg.

EFTERUDDANNELSE 
OM BØRNENES KIRKE 
FORÅRET 2020

Næste fag i MF’s efteruddannelse 

omhandler ›Børnenes kirke - hi-

storie og nutid‹ og vil inspirere og 

udruste kirkeligt ansatte og andre 

med interesse for kirkeligt børnear-

bejde. Underviserne er cand.theol. 

kirke- og kulturmedarbejder Oline 

Bøndergaard Kobbersmed samt 

professor, dr.theol. Kurt E. Larsen. 

Kurset forløber over seks fredage til 

foråret. Dagsprogrammet løber fra 

kl. 8.30-15.30, og første kursusdag 

er den 10. januar. Se program på 

www.teologi.dk.

ANDREAS ENGEDAL 
BØGE NY MF-PRÆST 
I ANSGARS KIRKEN 
I AALBORG

MF-teologen Andreas Engedal 

Bøge er fra 1. januar ansat som sog-

nepræst i Ansgars Kirken i Aalborg, 

hvor han bliver kollega til MF-te-

ologen Anders Jensen og DBI-teo-

logen Uffe Kronborg. Andreas får i 

Ansgars Kirken særligt ansvar for 

kirkens udadvendte arbejde samt 

ungdomsarbejdet, hvor han kan 

trække på sine erfaringer fra sit 

nuværende job som ungdomskon-

sulent i Indre Mission. 

SPONSORLØB 2019 IND-
KASSEREDE 434.000 KR.

I bagende sol løb og cyklede ialt 41 

studerende, ansatte, bestyrelses-

medlemmer og øvrige sympatisører 

til sponsorløb 2019 den 26. august 

godt 434.000 kr. ind til vores 

stipendiepulje. Vi er yderst taknem-

melige for det flotte resultat, som 

skyldes generøs opbakning fra over 

750 sponsorer samt en helhjertet 

indsats fra de 25 løbere og 16 cykli-

ster. Pengene bruges til stipendier 

til vore studerende, som ikke får SU.

KORT NYT
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PETER LEGARTHS 
NYE ROMERBREVS-
KOMMENTAR

Professor emeritus Peter V. Legarth 

har skrevet bind 1 af en større Ro-

merbrevskommentar over kapitel 

1-7 af det brev, som han har under-

vist i i årtier på MF. Kommentaren 

er udkommet på forlaget Kolon i 

CREDO-serien. Første bind er på 

256 sider og koster 249,95 kr. og kan 

bestilles hos Forlagsgruppen Lohse. 

Andet bind udkommer efter planen 

i maj 2020.

MF’S KIRKEHØJSKOLE 
AFHOLDES I HERNING 
OG ESBJERG I 2020-21

For at imødekomme mange 

kristnes ønske om dybdegående 

undervisning, der udruster til at 

leve som kristne i dag, afholder MF 

i samarbejde med lokale MF-præ-

ster en kirkehøjskole rundt om i 

landet. En lærer fra MF og en lokal 

præst giver hver to lektioner per 

kirkeskoleaften, og der serveres 

aftensmad mellem lektion 2 og 

3. I vinterhalvåret 2019-20 holdes 

Kirkehøjskolen i Aalborg, mens den 

i vinterhalvåret 2020-21 flytter til 

Herning. Derudover arbejder vi på 

at vende tilbage med en ny runde i 

Esbjerg ligeledes 2020-21. Program-

mer kommer senere.

JOHANNES ESMARCH 
VENDER TILBAGE

Den pensionerede sognepræst fra 

Videbæk Kirke, Johannes Esmarch, 

er den 1.11. vendt tilbage til præste-

gerningen i en 25% stilling i Vor-

god-Fjelstervang, som er nabosogn 

til Videbæk.

FÆLLES TEOLKURSUS/
JANUARKURSUS PÅ 
DANSK BIBEL-INSTITUT

Hvert tredje år holder Dansk 

Bibel-Institut og Menighedsfakul-

tetet et fælles Teolkursus. Næste 

kursus afholdes på Dansk Bibel-In-

stitut i København den 23.-25.

januar. Temaet er: ›Hvad er et men-

neske‹, og kurset henvender sig til 

teologer, præster, kirkeligt ansatte 

samt alle andre interesserede. Tre 

af MF’s nuværende og tidligere 

lærere er blandt underviserne. Se 

programmet på www.teologi.dk.

Forlaget Kolon udgiver bøger med relevans for det teologiske fagmiljø og for kirke, 
skole og samfund. 

PETER V. LEGARTH 

Romerbrevet I
Credo Kommentaren
Kolon | 256 sider | 249,95 kr.

»Man bliver aldrig færdig med Romerbrevet. Der er altid mere at sige ... Mit anliggende 
har først og fremmest været at sætte fokus på den historiske situation, hvori brevet er 
affattet: Hvad har Paulus ment, og hvorledes har menigheden i Rom forstået Paulus?«
PETER V. LEGARTH I BOGENS FORORD

NY CREDO KOMMENTAR 

TIL ROMERBREVET

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

Dette første bind er en vers for vers-gennemgang 
af Romerbrevet kapitel 1-7. Anden del forventes at 
udkomme i maj 2020. 

MF OPSLÅR PH.D.-STILLING I DET GAMLE TESTAMENTE 

MF’s bestyrelse vil gerne sikre et forsvarligt generationsskifte i Det Gamle 

Testamente og opslår derfor et ph.d.-stipendium. Stipendiet er på fuld tid og 

løber over tre år med ønsket start 1.1.2020. Flere oplysninger fås hos akade-

misk leder, professor Kurt E. Larsen på tlf. 7356 1253 eller mail: kl@teologi.dk.

http://www.teologi.dk
mailto:kl@teologi.dk
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Fire nye studerende fortæller om deres studiestart 

I sommer begyndte 19 nye studerende på den nye teologiuddannelse 

ved Fjellhaug International University Colleges nye afdeling i Aarhus i 

MF’s lokaler. At starte på en ny uddannelse kan være en turbulent tid. 

For nogle er det en forløsning, mens andre føler det som en byrde. Her 

møder du fire nye studerendes oplevelse af studiestarten.

BRÆNDENDE 
UNDERVISERE OG 
FANTASTISK STUDIEMILJØ
Jón Lange Bech, informationsmedarbejder



›Hvordan har du oplevet 
studiestarten?‹ - er det 
første og det mest stille-
de spørgsmål, jeg møder, 
og mine svar har løbende 
ændret sig. De første par uger 
kunne det føles lidt som en høj-
skole: bibelundervisning, fælles 
andagt hver dag, salmesang og 
des lige… Den store ændring kom 
efter to uger, da vi havde den 
første test i græsk grammatik, 
da gik det fra højskole til skole. 
Det tredje step er tiden nu med 
eksamensforberedelse. Men 
processen indeholder det hele: 
glæde, spænding, humor, frygt, 
alt hvad der ligger i at starte et 
nyt sted. Marcus Taulborg

Åben og nysgerrig atmosfære

Jeg blev taget utroligt godt imod, da jeg startede 

på MF. Der er stor opmærksomhed på at give nye stu-

derende en god start og introduktion. Jeg blev meget overrasket over at 

mærke, hvordan underviserne brænder for deres fag og formidling. Der-

udover er jeg så glad for fællesskabet på MF med dets åbne og nysgerrige 

atmosfære. Jeg fik stedet anbefalet af en bekendt og valgte uddannel-

sesstedet, fordi det er en unik blanding af et spændende studie undervist 

af ildsjæle, og én stor hyggeklub, hvor alle kan tale sammen og lære af 

hinanden. Jeg er virkelig glad for MF! Sissel Jørgensen

Hårdere end forventet

Min start på MF har været super fin, dog 

hårdere end jeg havde forventet. Når man 

kommer fra nogle år uden skolegang, skal man 

vænne sig til at få læst og lavet lektier igen! Særligt fa-

get Græsk trækker tænder ud, men forhåbentlig bærer det frugt en dag! 

En af de ting, der har overrasket mig positivt ved stedet, er det fantasti-

ske studiemiljø. Det er dejligt, at man kan gå til de ældre studerende og 

spørge om hjælp; og at vore lektorer altid er tilgængelige og klar på en 

snak, gør det hele meget lettere. Mathias Gottfred Jensen

Underviserne bræn-
der for deres fag

At starte på MF’s nye 
uddannelse har 

været rigtig godt. 
Det er fedt, at jeg kan 

mærke, at professorerne 
virkelig brænder for faget 

og for de studerende! Der er på 
ingen måde et bestemt hierarki, 

hvor man skal passe på, om man 
lige kommer til at sætte sig ved 

det forkerte bord. Vi kan sidde 
og spise madpakker med vores 

medstuderende, lærere og øvrige 
ansatte på MF. Jeg kan komme 

og stille fagrelaterede spørgs-
mål til professorer, lektorer eller 

andre, som ikke nødvendigvis 
underviser mig – det er en KÆM-

PE bonus. Alle vil hjælpe. Og til 
det helt lavpraktiske: alle vil hyg-
gesnakke. Sebastian Amorsen 

Vestergaard
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FORMANDEN SVARER 
PÅ SPØRGSMÅL – OM MF 
OG KVINDELIGE PRÆSTER

Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand

en bestyrelse vedtage, hvilken bibeltro 

tolkning der er den rigtige, vi overlader 

det til hver enkelt at tage stilling og at 

udtale sig. 

Hvilke konsekvenser får den nye 

beslutning?

Vi tror, det vil sætte debatten fri; og det 

er der brug for. Bibelen taler jo åbent 

om køn og tjenestedeling i menig-

hederne. Når ingen nu længere skal 

pålægges at være loyal over for en be-

stemt tolkning, tror vi, at alle bedre kan 

komme til orde, og at debatten bliver 

mere ligeværdig i respekt for forskellige 

fortolkninger. Nu er fokus ikke længere 

på at overbevise de andre om, at de er 

på gal vej. Nu kan vi i ærlig sandhedssø-

gen sætte os ned ved siden af hinanden 

og anerkende, at vi alle søger sandhe-

den i Guds ord og måske kan hjælpe 

hinanden til nye indsigter. 

Hvorfor tillægger nogle kristne 

spørgsmålet om kvindelige præ-

ster så stor vægt? - måske ligefrem 

selve lakmusprøven på, om man er 

bibeltro?

Nogle spørgsmål er bare enkle at forstå: 

For eller imod? Der er ikke så mange 

andre positioner. Dertil kommer, at det 

altid bliver udfordrende, når en gam-

mel praksis med kun mandlige præster 

pludselig bliver ændret, som det skete 

ved en folketingsbeslutning i 1947. 

Beslutningen blev i høj grad trukket ned 

over kirken, og derfor blev der også fra 

mange sider reageret med forståelig og 

velbegrundet vrede. 

Skal MF som forsknings- og uddan-

nelsesinstitution have faste holdnin-

ger til kontroversielle spørgsmål?

Vi kan sagtens have holdninger til 

kontroversielle emner. Vi er ikke bange 

for sandheden! Det er bare vigtigt, at vi 

ikke signalerer en enighed, som vi ikke 

har. MF’s ansatte og bestyrelsesmed-

lemmer er meget velkomne til at udtale 

sig med deres respektive titler, og man 

vil også fremover se MF som arran-

gør eller medarrangør af konferencer, 

møder, udgivelser m.m. om kontrover-

sielle temaer. Det er bestemt heller ikke 

udelukket, at bestyrelsen som samlet 

bestyrelse kan udsende en pressemed-

Bestyrelsesformand Jørgen Jørgensen svarer på landssekretær Nils 

Andersens spørgsmål om MF’s nye håndtering af spørgsmålet om 

ordningen med kvindelige præster.

Har MF nu en officiel holdning til 

spørgsmålet om ordningen med 

kvindelige præster?

Nej. Med bestyrelsens beslutning og 

udmelding til repræsentantskabet den 

21. september afstår vi fra at have en 

samlet officiel holdning. 

Hvad har indtil nu været MF’s offi-

cielle holdning?

Indtil nu har det officielt været et ›nej‹ 

til ordningen med kvindelige præster. 

Den holdning deles stadig af mange 

i bestyrelse og lærerråd, og det er der 

ikke ændret ved. 

Hvorfor melder MF nu anderledes 

ud?

Det gør vi i respekt for, at folk i vores 

midte efter lang og moden overvejel-

se er nået frem til forskelligt resultat. 

Nogle vurderer, at ordningen med 

kvindelige præster er forenelig med 

Bibelen. Andre vurderer, at det ikke kan 

forenes. Hvad er så rigtigt? På en forsk-

ningsbaseret institution kan vi ikke i 
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delelse eller et syn på et bestemt emne. 

Men det kommer nok ikke til at indgå 

som en officiel holdning for eftertiden, 

men snarere som en officiel holdning 

til den aktuelle sag på det aktuelle 

tidspunkt. 

Skal MF være et teologisk fyrtårn og 

vejlede i kontroversielle spørgsmål? 

MF skal være et fyrtårn i vejledning ud 

fra Bibelen. Vi skal fremlægge, hvad 

Gud har sagt og også vove det ene øje 

og sige, hvilken betydning det har eller 

bør have i et moderne samfund på 

2000 års afstand fra tilblivelsen af de 

skrifter, vi tillægger guddommelig auto-

ritet. Vi må aldrig gøre det uklart, som 

Gud har talt klart om. Men vi må heller 

ikke gøre det klart, som vi ikke kan se 

klart, selv om vi tror – med Luthers 

ord – at ›skriften er klar‹. Det er derfor 

også en smerte, at det ikke har været os 

muligt at få større klarhed i dette emne. 

Det har vi taget konsekvensen af. 

Hvad er MF’s trosgrundlag?

Uændret: Tillid til, at Bibelen er Guds 

åbenbarede og forpligtende ord i alle 

spørgsmål, der vedrører vores tro, vores 

liv og vores livsførelse. 

Hvordan udmønter vi i praksis øn-

sket om at være tro imod Guds ord?

Det kan der næppe svares helt enkelt 

på. Men vi har en længsel efter at 

skabe et miljø på og omkring MF, hvor 

vi hjælper hinanden til at forstå, hvad 

Gud taler. Det sker i undervisningen, 

i kaffestuen og til andagter. Og det 

gennemsyrer de møder, som MF’s 

ansatte holder rundt omkring i landet i 

kirker og missionshuse og andre steder. 

Det er grundtonen i den kirkehøjskole, 

som MF afholder regionalt og i den 

efteruddannelse, som MF tilbyder. Og 

vi håber, det lyser ud af de prædikener, 

som præster, der har læst på MF, holder 

i deres kirker. 

Er det muligt at læse Bibelen uden at 

fortolke?

Det korte svar er ›nej‹. Vi kan ikke læse 

en tekst uden, at vores eget udgangs-

punkt spiller med. Når det er sagt, er 

det klart, at nogle ting ikke er til (bort)

fortolkning. Jesu opstandelse kan nok 

omtales med lidt forskellig vægt, men 

det kan aldrig fortolkes sådan at graven 

ikke var tom påskemorgen. Korsets be-

tydning kan fortolkes i lidt forskellig ret-

ning. Sejrede han over døden? Sonede 

han synden? Var det et kærlighedsoffer? 

Man kan lægge vægten lidt forskelligt, 

men korsets afgørende betydning som 

soningens og forsoningens og tilgivel-

sens sted kan aldrig tolkes væk. 

Hvem tegner MF?

Formelt set er det bestyrelsen, men i 

praksis er det jo i lige så høj grad læ-

rerkollegiet, der med deres forskning, 

undervisning og skriftlige udgivelser 

viser, hvad MF er. 

Hvordan forholder MF sig til kritiske 

og ængstelige røster i baglandet?

Vi gør alt, hvad vi kan for at forklare, 

hvad vi står for, og at det ikke er æn-

dret. Vi bygger stadig på Guds ord og 

arbejder i tillid dertil. 

Er MF nu ledt mere af tidsånden end 

af Guds Ånd?

Vi er kede af, at nogle beskylder os for 

dette. Vi ønsker af hjertet, at Guds 

Ånd må fylde MF med kraft og styrke 

til at gøre bibelordet gældende på alle 

niveauer i både kirke, skole og sam-

fund. Men vi er samtidig bevidste om, 

at ingen er 100 % garderet imod at blive 

påvirket af tidsånden og samtidens 

dagsordener, heller ikke vore kritikere. 

Her foregår der en åndelig kamp, som 

skal kæmpes i bøn. Jeg kan kun sige: Vi 

gør, hvad vi kan for at holde kursen og 

bevare en tillid til Guds ord som autori-

tet for os. 

Hvad vil MF gøre for at nære og be-

vare baglandets tillid til MF?

Vi vil fortsætte vores arbejde ufortrø-

dent og håbe, at vi får lov til at bevise, 

at vi er tilliden værdig. 

Hvordan vil bestyrelsen sikre, at MF 

holder sig på sit fundament og ikke 

skrider bort fra bibeltroskaben?

I virkeligheden kan man ikke sikre sig 

for fremtiden. Men lige nu kan vi bøje os 

i ydmyghed for det ord, Gud har talt, og 

vi kan bede med salmens ord:

Led mig frelser ved din nåde, 
også når jeg selv vil råde 

 og vil gå min egen vej. 
Sæt mig hvor jeg bedst kan gavne, 

o, men lad mig aldrig savne: 
 vished at jeg tjener dig.
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LÆGERNE VESTRE STRANDALLÉ 56

ALLAN AXELSEN &

MAJBRIT BRUUN ANDERSEN

Vestre Strandallé 56 · 8240 Risskov · ☎ 86 17 76 74

Vi stikker lidt dybere

Dorthea 
Nedergaard
Begravelsesforretning
for Silkeborg og omegn 

Vestergade 37, 8600 Silkeborg

86 81 64 11
www.dnbegravelse.dk

Chr. 8.s Vej 41, 8600 Silkeborg

www.lonedalsgaard.dk
mail@lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

Psykoterapi 
& supervision 

af ledere 

tjek
djurslands.dk

MÆRK
GULDET
TÆÆÆT PÅ

Det bliver varmere, det bliver 
vaaarmere. Du kommer helt tæt
på og får høj faglighed, givende
øjeblikke, fantastiske venner
oooog Gud tæt på. 

Derfor siger vi #dufårguldmedhjem!

Følg med på felixrejser.dk/paaske 
eller ring på 7592 2022

Fejr påsken i Israel

Mærk den særlige stemning i byen, hvor påskens begiven-

heder fandt sted. Gå ad ’Via Dolorosa’ til den tomme grav i 

Gravhaven. Oplev hvordan Bibelens beretninger udfolder 

sig på en ny måde. 

7. - 14. april. Sæt kryds i kalenderen allerede nu

Salg og rep. af alle bilmærker

Voerbjergvej 35 D. · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 04 00 · www.lhauto.dk

Kæmper du med svære ting?
Hos Center for Familieudvikling kan du få hjælp til livet.

• Parterapi og Parkursus (PREP)

• Skilsmisserådgivning og kurser for skilte forældre (KIFF)

• Psykologhjælp

• Psykiatrisk behandling 

Kort 
ventetid 
i Aarhus

Center for Familieudvikling arbejder for tryghed og trivsel 

mellem mennesker. Vi har høj faglighed og værdisættet i orden. 

Du finder os i både Aarhus, Odense og København.

Bestil tid allerede nu på familieudvikling.dk



MF-BLADET ■ DECEMBER 2019  15

ØKONOMI

VI BEDER OM EN 
RUNDHÅNDET JULEGAVE

Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

som vi meget gerne skal have indhen-

tet. Derfor beder vi med frimodighed 

om en rundhåndet gave til MF i de-

cember. Dit gavebidrag har - uanset 

beløbets størrelse - betydning for MF og 

uddannelsen af præster, der brænder 

for at formidle evangeliet til vort folk. 

 Du kan i 2019 få fradrag på op til 

16.300 kr. for gaver til MF og andre god-

kendte foreninger.

 På forhånd stor tak for din gave. MF 

er helt afhængig af baglandets opbak-

ning. 

 Kontakt mig hvis I har spørgsmål el-

ler har brug for flere oplysninger: wph@

teologi.dk eller tlf.7356 1242.

Årsregnskabet for 2018-19 blev god-

kendt ved repræsentantskabsmødet i 

september og kan læses på MF’s hjem-

meside: teologi.dk/regnskab. Årsregn-

skabet udviser et overskud på 95.895 

kr., og vi takker Gud og MF’s bagland 

for trofast støtte gennem året. 

 I det nye regnskabsår har vi i de 

første fire måneder, juli – oktober, 

modtaget 2,1 mio. kr. i gaver, hvilket er 

godt 200.000 kr. mindre end sidste år. 

Det mærkes - og gør ondt - når trofa-

ste venner stopper deres støtte, men 

overskygger ikke taknemligheden for 

deres mangeårige støtte. Nye givere 

er kommet til, men der er et efterslæb, 

DERFOR STØTTER JEG MF
Jeg støtter MF, fordi jeg selv fik så meget på 

MF. Slidstærk teologi på højeste niveau. 

Og et landsomfattende, inspirerende fællesskab med 

MF’ere. Jeg støtter MF, fordi jeg synes de studerende 

er seje! Da jeg studerede for 25 år siden, fik vi SU og 

havde goood tid. 

 I dag er skruen strammet. Nu er MF’ere tvunget til at 

være både hurtige og fattige. Alligevel bliver de knald-

dygtige. Respekt herfra!

Per Damgaard Pedersen 

Sognepræst i Kristkirken i Kolding

SÅDAN KAN DU STØTTE

Benyt en af nedenstående muligheder: 
Dankort: www.teologi.dk/dankort 
MobilePay: Til nr. 21204. 
Skriv »Gave« og din adresse i beskedfeltet 
Netbank: Overførsel til 
reg.nr. 3409 kontonr. 8177600

Se flere muligheder her: 
www.teologi.dk/stot

http://www.teologi.dk/dankort
http://www.teologi.dk/stot
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GØR SOM 870 ANDRE - BLIV MEDLEM AF MF!

Alle myndige personer, der går ind for MF’s grundlag og formål, kan blive medlem 
af MF. Medlemskabet giver indflydelse på, hvem der skal lede MF. 

Medlemskabet koster kun 100 kr. om året og er en nem og billig måde at støtte 
MF på. Læs mere og tegn medlemskab i MF her: www.teologi.dk/medlem

DERFOR ER VI MEDLEMMER

Jeg er medlem, fordi MF ved at 

uddanne præster og ledere har 

bidraget til mit åndelige og faglige liv

→ ved at tilbyde fordybelse og alterna-

tive perspektiver til læreruddannelsens 

kristendomsundervisning

→ ved at yde bidrag til min undersøgel-

se af grænselandet mellem 

teologi og psykologi

→ og ved fortsat at 

opmuntre og udruste 

gennem tilgængelige 

downloads af solid 

bibelundervisning

Lone Dalsgaard

Psykoterapeut og 

konsulent

Jeg er medlem, fordi jeg gerne vil 

støtte den ultravigtige opgave, 

som MF har, nemlig at forsyne kirken i 

Danmark med præster, der har en robust 

og rodfæstet teologi og dertil evne til at 

formulere evangeliet, så det kan forstås 

og modtages af nutidens danskere.

Og så er selvfølgelig også jeg medlem, 

fordi jeg gerne vil have 

indflydelse og sætte 

aftryk på den retning, 

MF skal tage i frem-

tiden.

Ruben Dalsgaard

Generalsekretær

Dansk Oase

http://www.teologi.dk/medlem

