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LEDER

MENIGHEDSOPBYGNING 
OG KIRKENS IDENTITET
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

ikke vi tager os tid til at gå i dybden med 

disse ting, er der stor risiko for, at folke-

kirken ender med at blive indespærret i 

sit eget indforståede miljø med den kon-

sekvens, at kirken kun når ud til bestem-

En klar forståelse for kirkens identitet hjælper kirken til at agere i en tid 

med store forandringer og til at fastholde formålet: at nå nye med evan-

geliet. Det sigter næste modul i MF’s efteruddannelse på at tilvejebringe.

TAK FOR SIDST TIL MF’S 
50 ÅRS JUBILÆUMSFEST

Vi fra Menighedsfakultetet ser tilbage 

på vores 50 års jubilæumsfest den 23.9. 

med stor glæde og taknemmelighed. 

Tak til alle medvirkende for et fint 

forløb og til alle deltagere for opbak-

ning om vores hovedkald: at uddanne 

engagerede og Kristus-grebne præster 

til kirken.

 Festen begyndte på Katrinebjerg-

skolen i Aarhus med en række oplæg 

og hilsener fra ind- og udland samt 

sang ved koret Mosaik og sluttede med 

KALENDER

5. jan. kl.16-21: Kirkehøjskole i Haderslev

12. jan. kl. 8.30-15.30: Efteruddannelse på MF: ›Menighedens liv og vækst 1‹

16.-19. jan. Teolkursus på MF: ›Gudstjeneste med rødder og vinger‹

30. jan. kl. 10-12: Semesterindledningsforelæsning ved Leif Andersen: ›Er det muligt at forstå sin egen samtid?‹

2. feb. kl.16-21: Kirkehøjskole i Hjordkær

23. feb. kl. 8.30-15.30: Efteruddannelse på MF: ›Menighedens liv og vækst 2‹

24. feb. kl.10-17: Vinterseminar om ›Religionens rolle i konflikter‹ på Aarhus Universitet
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festgudstjeneste og præste-procession 

i Aarhus Domkirke og efterfølgende 

fotografering.

 Oplev eller genoplev situationer 

fra jubilæumsfesten ved at se fotos og 

video fra dagen på teologi.dk/jubifest/

Meget af det arbejde, som udføres i 

kirken, er helliget det korte sigt og de 

små tidshorisonter. Forandringens 

vinde blæser over os, og det kan være 

svært at tænke længere end til næste 

højmesse, næste spaghettigudstje-

neste eller næste arrangement i den 

lokale forening. I en tid, hvor vi hele 

tiden skal være parate til forandring, 

er det vigtigt at kende sin identitet. 

Derfor udbyder MF til foråret et spæn-

dende fag på vores efteruddannelse, 

som sætter fokus på folkekirken med 

dens lutherske tradition, dens kirkelige 

retninger, historie, opbygning og regler. 

De nutidige forhold vil blive belyst af 

den bibelske lære om kirken, så der 

bliver mulighed for kritisk vurdering af 

aktuelle forhold og udviklinger. Under-

viserne er professor i kirkehistorie, Kurt 

E. Larsen, og lektor i Ny Testamente, 

Morten Hørning Jensen. 

 Det er mit håb, at mange menig-

hedsrådsmedlemmer, undervisere i 

kristendomskundskab, præster og andre 

kirkeligt engagerede vil være med. Hvis 

Menighedsfakultetets
akademiske

overbygningsprogram 
i kirke og teologi

Efteruddannelse på masterniveau

Forår 2018

te lag eller miljøer i samfundet. Kirkens 

identitet er i den forstand et helt centralt 

spørgsmål med afgørende betydning for 

kirken og kirkens varetagelse af sit kald: 

at nå verden med evangeliet.

http://teologi.dk/jubifest/
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KRISTENDOMMEN ER 
VIRKELIGHEDSTRO
OM HVORFOR KRISTENT 
TROSFORSVAR ER VIGTIGT
Kurt Christensen, professor og leder af Center for Kristen Apologetik

Ovenstående indvendinger kan vi selv-

følgelig vælge at overhøre, men det ville 

nok ikke være udtryk for rettidig omhu.  

Det ville formentlig af ikke-kristne blive 

opfattet, som om vi kristne slet ikke 

havde noget at sige til vort forsvar. Og 

det ville også lade de kristne i stikken, 

som er anfægtet af indvendingerne. Og 

det er der slet ingen grund til, for vi har, 

når det kommer til stykket, gode grunde 

for at hævde, at den kristne tro er både 

relevant, sand og ›bedre‹ end andre re-

ligioner og livsanskuelser. Det er dette, 

som er apologetikkens (trosforsvarets) 

ærinde, og derfor blev Center for Kristen 

Apologetik etableret i 2014.

og sandhed og i sidste ende er endt 

med at blive kristne. Det mest promi-

nente eksempel på dette er formentlig 

den engelske ateistiske filosof Anthony 

Flew, som efter en debat med William 

Lane Craig udgav en bog, hvor titelbla-

dets There is no God er rettet til There is 

a God – selvom Flew, så vidt vi ved, ikke 

endte op med en klassisk kristen tro.

Tag de kristne briller på

Den engelske naturvidenskabsmand 

og teolog Alister McGrath, som i 

september 2016 gæstede Center for 

Kristen Apologetik, anviser imidlertid 

i sin seneste bog om naturlig teologi, 

Virkeligheden peger 

på Guds eksistens

Når man vil prøve at påvise, at der er 

gode grunde for den kristne tro, kan 

man forsøge på at overbevise ik-

ke-kristne om, at en neutral og objektiv 

vurdering (i den udstrækning en sådan 

neutralitet og objektivitet er mulig) 

af en lang række fænomener i verden 

omkring os og i mennesket selv peger 

i retning af, at Gud er en realitet. Dette 

har været apologetikkens traditionelle 

fremgangsmåde (strategi 1). Og denne 

strategi har da også i adskillige tilfæl-

de resulteret i, at ikke-kristne har fået 

øjnene op for kristendommens relevans 

Hvis vi fokuserer på den vestlige verden, må vi se i øjnene, at udviklin-

gen i retning af sekularisering, ateisme og religiøs pluralisme har taget 

fart siden 2. Verdenskrig. Denne udvikling har dog ikke været helt kon-

stant. I tiden fra omkring 1980 til 2001 kunne vi konstatere en tiltagen-

de åbenhed for både religion i almindelighed og for kristendom. Men 

siden 2001 og ikke mindst efter 2006 har den ›nye ateisme‹ i høj grad 

tegnet billedet. Resultatet er alt i alt, at kristendommen på mange 

måder er kommet i miskredit og nu befinder sig i en konkurrencesitu-

ation med andre religioner og livssyn.  Vi hører i den forbindelse fra tid 

til anden indvendinger, der går ud på, at kristendommen hverken er 

relevant, sand eller bedre end de andre religioner.

Alister McGraths apologetikforelæsninger i Christianskirken i Aarhus 15/9 2016 trak fulde huse
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fra en naturvidenskabelig forklarings-

model er ekstremt usandsynlige. Men 

for mange andre (også for ikke-kristne 

naturvidenskabsmænd) udgør de indi-

cier på, at vores verden synes at være 

skabt af en intelligent magt, Gud. 

 Blandt andet disse to argumenter: 

1) Universet er ikke evigt, men har en 

begyndelse, og 2) De fem usandsynlige 

hændelser, gør, at vi som kristne i dag 

står med meget bedre kort på hånden, 

når vi vil argumentere for, at kosmos 

er skabt af Gud, end man gjorde for 50 

eller 100 år siden.

Evangelierne er troværdige 

øjenvidneberetninger

Hvad angår kristendommens anden bæ-

rende søjle nemlig troen på, at Jesus er 

Guds Søn og verdens frelser, står vi heller 

ikke uden gode argumenter. En lang 

række elementer i evangelierne tyder 

nemlig på, at de er skrevet af personer 

med førstehåndskendskab til forholdene 

i Palæstina på Jesu tid. Og flere facetter 

i evangelierne peger endog i retning af, 

at der er tale om øjenvidneberetninger. 

Dette betyder, at den kritiske forsknings 

påstande om, at evangelierne skulle 

være skrevet længe efter Jesus-begiven-

heden, ikke virker sandsynlig.

Jesu opstandelse 

forklarer bedst fakta

Og hvad angår Det Nye Testamentes 

helt afgørende påstand, nemlig at Gud 

påskemorgen opvakte Jesus fra de 

døde, har en række forskere uafhæn-

gigt af hinanden påvist, at den mest 

overbevisende tolkning af kildemateri-

Re-Imagining Nature: The Promise of a 

Christian Natural Theology, en anden 

fremgangsmåde (strategi 2). Den går 

kort sagt ud på at invitere ikke-krist-

ne til at tage kristne ›briller‹ på og 

så iagttage tilværelsen som helhed 

fra en kristen synsvinkel. Man vil så 

erfare, hævder McGrath vedholdende, 

at tilværelsen set med kristne ›briller‹ 

falder bedre på plads end set med et 

hvilket som helst andet sæt af ›briller‹. 

Kristendommen tilbyder med andre 

ord det store billede af tilværelsen og af 

min plads i verden.  Denne fremgangs-

måde har blandt andet den fordel, at 

den ikke prøver at foregøgle et neutralt 

standpunkt, men vedgår dens kristne 

udgangspunkt.

Kristendommens to søjler

Vi bekender hver søndag i kirken, at vi 

›tror på Gud Fader, den almægtige, him-

melens og jordens skaber, og på Jesus 

Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre …‹. 

Og man kommer efter mit skøn ikke 

udenom, at vi med bekendelsen til Gud 

som himmelens og jordens skaber og 

til Jesus Kristus er inde på det allermest 

centrale i den kristne tro, de to søjler, 

som kristendommen så at sige hviler på. 

Så hvis man vil forsvare det væsentlige 

i kristendommen, bør man ikke mindst 

fokusere på disse to temaer, hvad enten 

man nu vil benytte den ene eller den 

anden af de to nævnte strategier.

Big Bang teorien 

understøtter troen på en skaber

Når det gælder Gud som himmelens og 

jordens skaber, har kristendommens 

kritikere gennem de sidste 150 år hæv-

det, at Bibelens og kristendommens 

tale om, at universet er skabt af Gud, 

strider imod det, som naturvidenska-

ben har påvist. Men efter 2. Verdenskrig 

har billedet ændret sig, således at den 

toneangivende naturvidenskab nu 

faktisk forestiller sig, at kosmos på et 

tidspunkt (Big Bang) er blevet til og 

altså ikke er evigt, således som naturvi-

denskaben og filosofien tidligere i vidt 

omfang antog. 

Selv Richard Dawkins øjner design

Hertil kommer, at selv nyateisternes 

chefideolog Richard Dawkins i sin bog 

Illusionen om Gud indrømmer, at vores 

verden er kendetegnet ved en række for-

bløffende lykketræf. Han nævner fem:

1. Kosmos’ meget heldige sammen-

sætning

2.  Vores klodes fantastisk hensigts-

mæssige placering i solsystemet

3. Livets opståen på vores klode

4. Vores celletypes opståen

5. Den menneskelige bevidstheds 

opståen 

Dawkins vælger ganske vist, når alt 

kommer til alt, en ateistisk forklaring 

på disse hændelser, som tilsammen ud 

alet er, at det faktisk var det, der skete: 

Gud opvakte Jesus fra de døde. Alle 

andre forklaringer er dårligere, selvom 

vi selvfølgelig må indrømme, at det set 

ud fra en normal dagligdags opfattelse 

af tilværelsen ikke er videre sandsynligt, 

at døde opstår.

Kristendommen 

er den bedste tolkningsnøgle

Som et tredje argument, en tredje søjle, 

kunne nævnes det, som Alister Mc-

Grath vedholdende fremhæver, nemlig 

at tager man de kristne briller på, vil det 

vise sig, at tilværelsens facetter falder 

bedre på plads end anskuet med et 

hvilket som helst andet sæt af briller. 

McGrath citerer i den forbindelse med 

forkærlighed C.S. Lewis, der et sted har 

udtalt, at ›Jeg tror på kristendommen, 

som jeg tror på, at solen er stået op - 

ikke blot fordi jeg ser den, men fordi jeg 

ved den ser alt andet‹.

 Der er altså ingen grund til at krybe 

i skjul og afvente, at sekulariseringens, 

ateismens og den religiøse pluralismes 

stormvejr løjer af. Der er tværtimod al 

grund til at sætte sig ind i de gode argu-

menter, som findes for, at kristendom-

men er både relevant, sand og ›bedre‹ 

end andre tilværelsestolkninger, og på 

denne baggrund vove sig ud i stormen. 

Få hjælp til trosforsvar hos Center for 
Kristen Apologetik: www.apologetik.dk 

Jeg tror på kri-
stendommen, som 
jeg tror på, at 
solen er stået op 
- ikke blot fordi 
jeg ser den, men 
fordi jeg ved den 
ser alt andet.

C.S. Lewis



MF-BLADET ■ DECEMBER 2017  98   MF-BLADET ■ DECEMBER 2017

TEOLOGISK FORSKNING
SKAL BRINGES I SPIL

Jeppe Bach Nikolajsen, lektor og forskningsleder

fagmiljø her i landet. Derfor afholder vi 

seminarer og konferencer og udgiver 

teologiske artikler og bøger. Vi er enga-

geret i driften af 

Dansk Tidsskrift 

for Teologi og 

Kirke samt forla-

get Kolon. Mens 

tidsskriftet alene 

drives af Menig-

hedsfakultetet, 

drives forlaget i et 

samarbejde med 

Dansk Bibel-Institut i København og 

Forlagsgruppen Lohse i Fredericia.

Kolonbøger bemærkes 

og anvendes bredt

De seneste fem år har vi arbejdet 

målbevidst med at udvikle forlaget. 

Der er således udviklet tre formater: 

et traditionelt akademisk bogformat, 

et lettere formidlingsformat, og et 

lærebogsformat. Endvidere arbejder vi 

Menighedsfakultetet driver et teologisk 

tidsskrift og et forlag, for at instituti-

onens forskning kan indgå i kirkelige, 

faglige og offentlige drøftelser.

 I dette nummer af MF-bladet har vi 

vedhæftet et katalog med en præsen-

tation af en række af Kolons udgivelser. 

Her kan du finde mange idéer til en god 

julegave. Desuden giver vi et godt tilbud 

på Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke.

MF udgiver teologisk forskning

Menighedsfakultetet investerer hvert 

år millioner af kroner i undervisning og 

forskning for at give kommende præ-

ster den bedst tænkelige uddannelse. 

Men også for at bidrage til den faglige 

og offentlige debat. Derfor må vores 

forskning have gode udgivelseskanaler. 

MF ønsker et inspirerende fagmiljø

Menighedsfakultetet ønsker at bi-

drage til at udvikle og opretholde et 

inspirerede og stimulerende teologisk 

KURT CHRISTENSEN 
FORELÆSTE I KINA

Professor Kurt Christensen har den

26. - 30. 9. på kinesiske universiteter

i Beijing holdt forelæsninger om

dels Luthers to-regimentelære, dels

ondskab og smerte set fra religiøst

perspektiv.

JEPPE BACH NIKOLAJ-
SEN GÆSTEFORSKER I 
TYSKLAND

Lektor Jeppe Bach Nikolajsen er fra 

primo januar til ultimo juni 2018 

gæsteforsker ved Erlangen Univer-

sitet med tilknytning til professor 

Heiner Bielefeldt, der er en af de 

personer i verden, som ved mest 

om religionsfrihed. Jeppe vil i 

denne periode arbejde med religi-

onsfrihed, og det kan måske også 

komme på tale, at han af Bielefeldt 

kan introduceres for FN’s arbejde 

angående religionsfrihed i Genève.

PETER KRABBE-LARSEN 
NY MF PRÆST I STRUER 
KIRKE

MF-teologen Peter Krabbe-Larsen 

er per 1.12. ansat som kombineret 

sognepræst og børne- og ungdoms-

præst i Struer Kirke. Peter kommer 

fra en 75 % stilling som sognepræst i 

Sindbjerg Kirke ved Vejle.

NY MF-PROVST 

MF-teologen Søren Isak Nolsøe, der 

er sognepræst i Rønnevang Kirke, 

er den 1.9.2017 forfremmet til provst 

i Høje Tåstrup Provsti og er med 

sine 35 år måske landets yngste 

provst.

LEIF ANDERSEN FORE-
LÆSER OM SAMTIDS-
FORSTÅELSE 30.1.2018

Ved den offentlige semesterind-

ledningsforelæsning på MF den 

30.1.2018 kl.10-12 forelæser lektor 

i Praktisk Teologi, Leif Andersen, 

over emnet: ›Er det muligt at forstå 

sin egen samtid?‹

NY MF-PRÆST I 
CHRISTIANSKIRKEN 
I AARHUS

MF-teologen Peter Worm Madsen 

er den 1.12.2017 ansat som sogne-

præst i Christianskirken i Aarhus i en 

halvtidsstilling. Han fortsætter som 

diakonimedarbejder samme sted.

DANIEL HENOCH 
RASMUSSEN NY MF-
PRÆST I VIBORG ØSTRE 
PROVSTI

MF-teologen Daniel Henoch Ras-

mussen blev den 6.10. ordineret 

i Viborg Domkirke og er fra 9.10 

ansat som sognepræst i Vam-

men-Bigum-Lindum Pastorat i et 

barselsvikariat.

KORT NYT

KIRKE OG 
ØVRIGHED 
I ET PLURALISTISK SAMFUND

REDIGERET AF 
JEPPE BACH 
NIKOLAJSEN

Særtilbud på Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 

Lige nu kan nye abonnenter tegne abonnement på Dansk Tids-

skrift for Teologi og Kirke for halv pris: 

Studerende. Før: 150 kr. Nu: 75 kr. 

Privatperson. Før: 300 kr. Nu: 150 kr. 

Tidsskriftet udkommer tre gange årligt. Send en mail til dttk@teo-

logi.dk med navn og adresse, hvis du ønsker at tegne abonnement.

Vores erfaring er, at forlagets bøger i sti-
gende grad anvendes som pensumlitte-
ratur på skandinaviske uddannelsesinsti-
tutioner, anmeldes hyppigere i aviser og 
fagtidsskrifter og får større opmærksom-
hed i kirkelige og teologiske debatter.

netop nu med, hvordan bøgerne kan 

synliggøres bedre, så forlaget eksem-

pelvis fylder mere på de sociale medier. 

Vores erfaring er, at forlagets bøger i 

stigende grad anvendes som pensum-

litteratur på skandinaviske uddannel-

sesinstitutioner, anmeldes hyppigere 

i aviser og fagtidsskrifter og får større 

opmærksomhed i kirkelige og teologi-

ske debatter. Det er en stor glæde, da 

vi ønsker, at institutionens udgivelser 

skal bringes i spil. Kig gerne kataloget 

igennem. Forhåbentligt rummer det en 

god julegave eller to.

mailto:dttk@teologi.dk
mailto:dttk@teologi.dk
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TRE AF DE NYE TEOLOGI-
STUDERENDE AFSLØRER 
DERES KALD FRA GUD
Christian Vestergård, studenterrådsformand

ologiens svar jordnære og forståelige, og 

det er nok egentlig meget af overskrif-

ten, for det jeg gerne vil med teologien – 

at gøre Gud og kristendommen jordnær 

og forståelig, uden at det mister dybde. 

 Jeg læser teologi for at finde svar og 

indsigt, men især for at kunne give svar 

og indsigt. Eller, sagt på en anden måde, 

for at kunne hjælpe mennesker med 

Den 28. august begyndte 19 nye bachelorstuderende på et fire et halv 

årigt teologistudium på Menighedsfakultetet. Jeg har spurgt tre af dem, 

hvorfor de har valgt at studere teologi.

Joakim Sode Hjorth

Jeg læser teologi for at 

kunne hjælpe mennesker 

med at finde vej til Gud

Hvorfor teologi, Joakim? Måske 

er jeg lidt en mors dreng. I hvert 

fald har jeg altid beundret min 

mor, som er teolog, for at have 

gode og solide svar på mine 

så umiddelbart uløselige 

spørgsmål til alt det med 

tro, Gud og Bibelen. Hun 

formår ofte at få gjort te-

Karoline Kurtzmann 

Der er ingen drøm, jeg 

hellere vil leve for end at 

se Gud bruge kirken til at 

bringe håb til verden

Jeg er virkelig overbevist om, at Gud 

ønsker at kalde endnu flere ind til en 

relation med sig, og jeg tror på, at 

kirken i Danmark ikke bare har et kald, 

men også et ansvar for at bringe de gode 

nyheder og være salt og lys. 

 Teologi er en god mulighed, for 

at forstå de skuldre vi står på, både 

igennem fordybelse i Ordet, men også 

kendskab til den lange tradition, der 

har formet os til det, vi er i dag. For mig 

er det et kæmpe privilegium at få lov til 

at fordybe mig i nogle af de discipliner, 

som kirken bygger på og ud fra det få 

lov til at drømme om, hvordan kirken i 

Danmark kan se ud. 

 Undervisningen har et højt akade-

misk niveau, men en af de ting, jeg har 

oplevet som en af de helt store styrker 

ved MF, er pauserne mellem under-

visningen, hvor vi som studerende får 

lov til diskutere på tværs af forskellige 

kirketraditioner og praksisser. Og sam-

men drømme.  

 Siden jeg startede på MF, har Gud 

åbenbaret, hvor stor og mangfoldig 

hans kirke er. 

 Der er ingen drøm, jeg hellere vil 

leve for end at se Gud bruge kirken til at 

bringe håb til verden. Derfor læser jeg 

teologi på MF! 

Jonas Nielsen 

Gud er den eneste, det 

giver mening at bruge 

mit liv på

Jeg har vidst i omkring 14 år, at Gud har 

villet noget med mit liv, og jeg har været 

fast besluttet på enten at skulle læse 

teologi eller være i militæret. Gennem 

efterskole og KG blev det mere og mere 

tydeligt for mig, at der var noget, Gud 

ville med mig, og at han er den eneste, 

det giver mening at bruge mit liv på. 

Efter KG tog jeg værnepligten for at slå 

fast en gang for alle, om det var det eller 

teologi, jeg skulle ende med. Jeg elske-

de min tid i militæret fuldt ud og ville 

fra et rent egoistisk synspunkt gerne 

være blevet i militæret. Men samtidig 

blev det også meget tydeligt for mig, at 

det ikke var det, jeg var blevet kaldet til. 

Lige siden har jeg været helt låst fast på, 

at jeg skulle på Menighedsfakultetet, 

og jeg har planlagt mit liv efter det. Jeg 

har altid vidst, at jeg ikke havde lyst 

til at skulle studere teologi på univer-

sitetet. Men hvorfor MF frem for DBI? 

Absolut ingen anelse, jeg har bare altid 

vidst, det skulle være på MF og antaget, 

at det var en del af kaldet, at det var lige 

præcis her, jeg skulle ende.

at finde vej til Gud. At formidle verdens 

bedste budskab videre igennem under-

visning, prædikener, sjælesorg og en 

ærlig tilgang til troen, er noget af det, 

der drev mig til Menighedsfakultetet. 

Jeg ønsker egentlig bare at blive brugt af 

Gud, der hvor jeg bedst kan bruges, og 

det tror jeg, en teologiuddannelse kan 

give mig gode redskaber til.
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FRA BESTYRELSENS BORD

50-ÅRSJUBILÆUMSFESTEN BLEV 
EN UFORGLEMMELIG DAG
Jørgen Jørgensen, formand for MF’s bestyrelse

I et hvert menneskes liv er der flest 

hverdage, men højtidsdage og festda-

ge hører også med, hvis vi skal have et 

godt liv. 

Flest hverdage på 

Menighedsfakultetet

Sådan er det også på Menighedsfakul-

tetet. Der er flest hverdage med studier, 

undervisning, forskning, økonomisty-

ring og den slags. For bestyrelsen er der 

også flest almindelige bestyrelsesmøder 

med opfølgning på strategiplaner, øko-

nomioversigter, drøftelser af prioriterin-

ger og overvejelser angående fremtidigt 

samarbejde med den eller dem. 

Jubilæumsdagen 

blev en stjernestund

Men også på Menighedsfakultetet er 

der festdage og stjernestunder. Vi har 

lige haft én af disse dage: Lørdag den 23. 

september fejrede Menighedsfakultetet 

50 års jubilæum. For mig kommer den 

dag til at stå som et højdepunkt i mit 

engagement på Menighedsfakultetet. 

Det var stort at se menneskemængden 

stimle sammen på Katrinebjergsko-

len i Aarhus, stort at høre hilsener fra 

biskoppen i Aarhus og studielederen 

på Teologi på Aarhus Universitet. Det 

var stort at høre lidt om historien og se 

mange tidligere studerende udtrykke 

deres glæde over tiden, de havde på 

Menighedsfakultetet for kort eller lang 

tid siden. Og det var stort at se menne-

sker fra alle dele af landet stævne sam-

men for at fejre den runde fødselsdag. 

I tjeneste i kirken

Og det var fantastisk at være en del af 

en præsteprocession i Aarhus Dom-

kirke, hvor 80 præster i ornat gik ind. 

Ikke for at udtrykke, hvor ›store‹ vi er, 

Lørdag den 23. sep-

tember fejrede Me-

nighedsfakultetet 50 

års jubilæum. For mig 

kommer den dag til at 

stå som et højdepunkt 

i mit engagement på 

Menighedsfakultetet.

men for at markere: Vi glæder os over at 

være i tjeneste i kirken og ønsker at stå 

sammen i den tjeneste. 

 Når vi nu igen skal have bestyrelses-

møde og tage fat på hverdagens udfor-

dringer, så står jubilæumsdagen som et 

fyrtårn, der fylder os med glæde, men 

også ydmyghed: Tænk at så mange har 

passeret gennem disse rammer – og at 

så mange rundt om i landet, som vi ikke 

engang kender navnene på, gennem 

årene trofast har ofret penge og forbøn 

for, at Menighedsfakultetet kunne kom-

me i gang og fortsat kan eksistere; mere 

livskraftig og levende end nogensinde. 

 For det løfte giver vi jer i baglandet: 

Vi vil gøre, hvad vi kan for at fortsætte 

indsatsen: At fremme bibeltro teologi 

og forkyndelse! Det står vi sammen om: 

studerende, ansatte og bestyrelse – og 

med jeres hjælp i baglandet og Guds 

velsignelse, tro r vi, at det vil lykkes. 

KIRKEHØJSKOLE I 
SØNDERJYLLAND

Nils Andersen, landssekretær

MF rykker ud med opbyggelig undervisning på højt fagligt niveau og til-

byder Kirkehøjskole i Sønderjylland sammen med fem lokale MF-præster.

indføring i Bibelen og det kristne liv. 

Med kaffe, fællesspisning og åbne sam-

taler bliver der rig lejlighed for deltager-

ne til også selv at komme til orde, stille 

spørgsmål og kommentere, som det 

hører til i en højskolesammenhæng.

Lokale menigheder er værter

De fem aftener afholdes i nær tilknyt-

ning til de lokale sognemenigheder i 

Hjordkær, Broager og Haderslev, hvor de 

lokale MF-præster udgør tre af de fem 

medvirkende præster, og hvor lokale fra 

menigheden tager ansvar for bevært-

ningen. Undervisningen de sidste tre 

aftener rummer emnerne: ›1. Mosebog 

1-11 – myter eller historie?‹, ›Velsignel-

sen‹, ›Spejlinger mellem 1. Mosebog. 1-3 

og Johannes’ Åbenbaring‹, ›Trosbeken-

delsen‹, ›Jesus som hovedhjørnesten og 

snublesten‹, ›Menigheden i Ny Testa-

mente‹ og ›Et gaveorienteret liv‹.

 Programmet kan ses på MF’s hjem-

meside: www.teologi.dk, og tilmelding 

er endnu mulig.

 Hvis vi får positive tilbagemeldinger 

fra deltagere og medvirkende på Kirke-

højskole i Sønderjylland, vil vi overveje 

at gennemføre Kirkehøjskolen i en 

anden region i vinterhalvåret 2018-19.

Hvad sker der, hvis man kombinerer en 

lokal præsts kendskab til en menigheds 

åndelige behov med en professors ind-

sigt i Bibel og teologi? Så får man MF’s 

nye Kirkehøjskole! Ideen er at komme 

det vågne lægfolk i møde, som længes 

efter mere fordybelse og oplæring, end 

de kan få fra en relativ kort prædiken 

ved søndagens gudstjeneste.

Formandens ide

Det er Menighedsfakultetets formand, 

sognepræst Jørgen Jørgensen, som 

har opdaget behovet og set mulighe-

den. Som sognepræst i Aabenraa har 

han god føling med sin menighed og 

dens behov, og som formand for MF’s 

bestyrelse har han nært kendskab til 

Menighedsfakultetets ressourcer og 

kompetencer. Hvorfor ikke lade de to 

parter mødes på menighedens hjem-

mebane? Det er også en måde at drive 

›Teologi for kirkens skyld‹ på.

Fem aftener

Kirkehøjskole i Sønderjylland forløber 

over fem fredage fra kl.16-21 i vinter-

halvåret 2017-2018, hvoraf der resterer 

de sidste tre aftener: 5.1., 2.2. og 2.3. En 

MF-underviser og en lokal MF-præst 

underviser i to lektioner hver og giver 

deltagerne en grundig og opbyggelig 

http://www.teologi.dk
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#dufårguldmedhjem
Guldregn gør en forskel så det basker! 

Guld er mange ting - og lad os lige nævne nogle af dem. Guld 

er hver eneste teenager her, de (næsten) daglige skøre ind-

fald, venner for et år (og for livet), sport så du sveder, gejst 

over Gud så du hopper og glæde så du ... ja, hopper igen!

Derfor siger vi #dufårguldmedhjem! 

Kan du mærke, det kalder?

Oplev KAPOOOW og læs mere om guldet på djurslands.dk

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold
Gunhild Aaen Madsen

Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

Tlf: 4036 8459
gunhild@barak.dk

www.barak.dk 

Jørgen Jørgensen

Nådegaver
i brug

Om nådegavernes praktiske brug 

til fælles gavn i menigheden

320 s. indb.  249,95 kr.

www.prorex.dk · tlf 7456 3343

LÆGERNE 

AXELSEN & FAUSHOLT

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

Vi stikker lidt dybere

LINDHOLM AUTO
Thistedvej 121 · 9400 Nørresundby
v/Morten Warncke Olesen
Telefon 98 17 04 00

R
epara

ti
on a

f a
lle

bilm
æ

rk
er

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 


Programmør for HERREN


Software-konsulent med en klar kristen profil

 og indgående kenskab til Bibelen.
Kunder som Logos Bible Software,

 United Bible Socities, German Bible Society, 
Youth with a Mission, Det Danske Bibelselskab, 

Forlaget Scandinavia, Aalborg Universitet, 
2K/Denmark med flere.


Kontakt os for en uforpligtende snak om dine 

udfordringer indenfor software.


Ulrik Sandborg-Petersen, ph.d.


       +4561706850          ulrikp@scripturesys.com



www.scripturesys.com

ØKONOMI

SÅ LANGT – SÅ GODT!
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

 Regnskabet kan læses på MF’s 

hjemmeside: teologi.dk/regnskab

 Diagrammet over indtægterne i 

seneste regnskabsår viser, at 85 % er 

direkte bidrag fra MF’s mange venner. 

MF er menighedens fakultet og bå-

ret af menigheden. Øvrige indtægter 

Årsregnskabet for 2016-17 udviser et overskud 

på 140.924 kr. og blev godkendt på repræ-

sentantskabsmødet i september med stor 

taknemlighed. Vi siger stor tak til de mange 

venner, som gennem forbøn og trofaste gave-

bidrag bærer MF. 

omfatter bl.a. administration for andre 

organisationer på TORVET, foredrags-

virksomhed, genbrugsbutik og indtæg-

ter fra efteruddannelsen og kurser.

 Diagrammet over udgifterne viser, 

at personaleomkostningerne udgør 

65 % af de samlede omkostninger. Det 

stemmer helt overens med, at MF’s 

kerneopgave er at bedrive teologisk 

undervisning og forskning – for menig-

hedens skyld.

 Den næststørste post er stipendier 

til de studerende, som må undvære SU. 

Stipendierne fra MF svarer til knap 40 % 

af den normale SU.

Fortsat helt afhængig af støtte

Vi er kommet godt fra start i det nye 

regnskabsår godt hjulpet af mange ju-

bilæumsgaver på sammenlagt 72.000 

kr. Udfordringen er fortsat stor, især 

pga. generationsskiftet blandt vore 

lærere og stipendier til vore rekordman-

ge studerende. Derfor håber og beder vi 

om, at mange vil sende en rundhåndet 

julegave til MF. På forhånd mange tak.

 Kontakt mig gerne hvis du har spørgs-

mål eller har brug for flere oplysninger: 

wph@teologi.dk eller tlf.7356 1242.

I disse år gennemfører vi et generati-

onsskifte i MF’s lærerstab, og det giver 

øgede udgifter nogle år, men glædelig-

vis undgik vi det budgetterede under-

skud i regnskabsåret 2016-17, fordi det 

lykkedes at gennemføre besparelser på 

andre områder.

Indtægter (regnskab 2016-2017) Udgifter (regnskab 2016-2017)

Lokaleomkostninger 7 % 
(645.000 kr.)

Information og 
fundraising 3 % (274.000 kr.)

Bibliotek 1 % (122.000 kr.)

Akkreditering og ekstern 
undervisning 5 % (466.000 kr.)Off. tilskud 3 % (267.000 kr.)

Øvrige omk. 5 % (499.000 kr.)

Kontoromk. 3 % (298.000 kr.)

Personaleomkostninger 65 %
(6.305.000 kr.)

Stipendier 11 %
(1.101.000 kr.)

Gaver og kollekter 60 %
(5.923.000 kr.)

Øvrige
indtægter 12 %

(1.187.000 kr.)

Gaverbreve 25 %
(2.475.000 kr.)



EFTERUDDANNELSE F2018 OM ›MENIGHEDENS LIV 
OG VÆKST/KIRKEKUNDSKAB‹

Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
Telefon 86 16 63 00
mf@teologi.dk
www.teologi.dk

MF’s nye akademiske efterud-

dannelse fortsætter foråret 2018 

med modul 3: ›Menighedens liv og 

vækst‹. Undervisere bliver professor 

Kurt E. Larsen og lektor Morten 

Hørning Jensen, som vil give en ind-

føring i den danske kirkes virkelig-

hed, herunder de kirkelige retninger 

samt i centrale aspekter i en evan-

gelisk-luthersk forståelse af kirken. 

Jeg har med stort udbytte deltaget på de 

første to moduler af MF’s efteruddannel-

se. Jeg oplever en dybdeborende undervisning, 

som danner baggrund for gode samtaler og re-

fleksioner. Efterfølgende er der mulighed for 

at skrive en opgave. Jeg kan kun anbefale 

at sætte tid og ressourcer af til at del-

tage på de næste moduler i 2018.

Se mere omtale af efteruddannelsen på www.teologi.dk/efteruddannelse

Hans Jørgen Hansen, formand for Foreningen af Kristne Friskoler

Teolkursus 2018 sætter den 16.-

19.1. fokus på den kristne gudstje-

neste, som har rødder helt tilbage 

i Urkirken. Men de senere år er 

der kommet stor opmærksomhed 

på gudstjenestefornyelse ud fra 

ønsket om, at gøre gudstjenesten 

lettere tilgængelig for moderne 

mennesker. 

 Gennem foredrag, works-

hops, debatter og gudstjenester 

vil Teolkursus 2018 inspirere til 

større bevidsthed om, hvad der 

med fordel kan bevares, og hvad 

der bør fornyes i den kristne guds-

tjeneste. Blandt de medvirkende 

er den svenske præst og forfatter 

Peter Halldorf samt den danske 

forfatter Søren Ulrik Thomsen. 

 Teolkurset er åbent for alle 

interesserede. Se programmet på 

www.teologi.dk 

file:///Menighedsfakultetet/MF-bladet/2017-4/www.teologi.dk/efteruddannelse
http://www.teologi.dk

