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Folkekirkens nuværende krise, tilspidset i sagen om vi-

elsesritual for homoseksuelle, gør ondt. Det er, som hvis 

man i et trygt og velkendt hjem skulle opleve, at nogen 

begyndte at ommøblere alt. Hjemmet bliver mere og 

mere uigenkendeligt. 

Der er noget andet, der også gør ondt i situationen: at 

vi, der grundlæggende er enige om, hvordan det gode 

hjem skal være, er uenige om, hvordan vi skal reagere 

på uordenen.

Jeg tror, at det er af afgørende vigtighed, at vi aner-

kender hinandens forskellige vejvalg: sognemenighed, 

valgmenighed eller frimenighed. Vi må gerne være 

uenige og give udtryk for uenigheden. Vi skal lytte til 

hinanden og lade os belære og justere vejvalgene. Men 

når drøftelserne er taget, anerkender vi, at der i denne 

situation ikke er én bestemt menighedsform, der er det 

rigtige for alle. 

Det giver faktisk god mening, at forskellige strategier 

prøves af på samme tid. Nogle vejvalg peger måske 

fremad på en ikke alt for fjern fremtid, hvor folkekirkens 

medlemstal kan blive så lavt, at ordet ”folke” i folke-

kirke bliver en overdrivelse. Til den tid kan det blive 

helt afgørende, at der findes livskraftige menigheder og 

menighedsnetværk uden for det folkekirkelige system. 

Andre vejvalg fastholder forpligtelsen på den nuværen-

de situation, hvor folk, kirke og stat endnu er stærkt for-

bundet. Atter andre vejvalg tager højde for begge dele 

eller rækker frem mod en ukendt fremtid.

Lad os se hinandens forskellige valg som forskellige 

reaktioner på samme nød, samme kamp, samme glød, 

samme glæde. Og lad os for alt i verden bestræbe os 

på sammenhold midt i forskellige vejvalg.

Paulus’ ord til menigheden i Korinth giver også mening 

i denne situation: ”Vi er ikke herrer over jeres tro, men 

medarbejdere på jeres glæde.”

Frihed til forskel

HENRIK HØJLUND
SOGNEPRÆST OG FORMAND FOR 
EVANGELISK LUTHERSK NETVÆRK
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NILS ANDERSEN
LANDSSEKRETÆR

”I Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa har vi haft den store glæ- 

de at opleve vækst de sidste ti år. Ikke eksplosivt og 

slet ikke i det omfang, vi kunne have ønsket os, men 

dog en (stille) markant vækst, hvor stadig flere har taget 

stafetten op og engageret sig i menighedslivet med op-

timisme, medarbejderskab og glæde til følge”, skriver 

Jørgen Jørgensen i forordet.

FOLKEKIRKE ER OGSÅ VÆKST
I medierne er vi vant til at høre om vigende guds-tje-

nestedeltagelse, messefald og lukningstruede sog- 

nekirker i København. Men folkekirken er ikke kun til-

bagegang, krise og stagnation. Rundt om i landet blom-

strer menighedsarbejdet i både sogne- og valgmenig-

heder. Og et af de steder er altså Sct. Nicolaj Kirke i 

Aabenraa, hvor formanden for Menighedsfakultetet har 

været præst siden 1990.

JESUS HAR BANKET PÅ
”Kirke for folket” er opdelt i 12 kapitler og rummer en 

række spændende personlige vidnesbyrd fra menne-

sker i menigheden. ”Jesus har banket på, men først 

nu har jeg åbnet døren. Det er det bedste, der er sket 

i mit liv”, fortæller en. Det er tydeligt, at menigheden 

bestræber sig på at nå længere ud med evangeliet, og 

nogle af de tiltag, som Sct. Nicolai Kirke har haft gode 

erfaringer med er kristendomskurset ”Alpha”, som både 

giver en letforståelig indføring i kristendommen og et 

menneskeligt spisefællesskab.

HVAD VAR DET DOG, DER SKETE?
MF-bladet har spurgt Jørgen Jørgensen, hvorfor han 

har skrevet en bog om deres oplevelser i Aabenraa: ”De 

sidste 10 år er der sket meget i vores sogn. Meget mere 

end jeg turde forvente. Jeg havde derfor efterhånden 

et behov for at tænke igennem, hvad det er, der er sket 

– og også overveje: Hvad er godt, og hvad er uhensigts-

mæssigt. I bogen forsøger jeg at fortælle vores historie 

– og at give en teologisk og åndelig overvejelse over, 

hvad vi har oplevet af Guds ledelse og velsignelse; og 

dertil en overvejelse om, hvordan vore erfaringer, stem-

mer overens med mere principielle overvejelser om at 

være i mission/missional kirke.” 

I SCT. NICOLAI KIRKE I AABENRAA OPLEVER DE MENIGHEDSVÆKST. STEDETS 

PRÆST JØRGEN JØRGENSEN, SOM OGSÅ ER MENIGHEDSFAKULTETETS FOR-

MAND, AFSLØRER I BOGEN: ”KIRKE FOR FOLKET”, HVAD DE HAR GANG I.

Tomme kirker, vigende gudstjenestedeltagelse 

– ikke i Aabenraa!

AF JØRGEN JØRGENSEN

KIRKE FOR FOLKET
– fyldt med mennesker og 
muligheder. 

188 s. 149,95 kr. softcover

Forlag: ProRex

Udgivelsesdato: 22.5.2012
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PETER V. LEGARTH
PROFESSOR 
I NY TESTAMENTE

Men midt i problemerne er der også vår-

tegn. Under kirkemedlemmernes uengage-

rede overflade skjuler der sig ofte en velvil-

lig indstilling til kirken. Mange flere, end 

man umiddelbart skulle tro, har et positivt 

forhold til kirken og vil ikke undvære kirken 

i de grænsesituationer, som ethvert men-

neske kommer ud for. Og lykkeligvis er der 

også hos nøglepersoner i folkekirken en 

voksende forståelse for, at kirken må drive 

mission over for danskere, ja, selv over for 

døbte danskere.

VISIONEN
Hvordan skal vi som kirke manøvrere i 

vores brogede kirkelige situation? Vi skal 

holde fast i centrum i vores tro: evangeliet 

om Jesus Kristus. Lige fra kirkens første 

dage har kursen været angivet: budskabet 

om den korsfæstede og opstandne Jesus 

skal forkyndes, så det kan blive til tro og 

bevarelse i troen. Efter alt at dømme sam-

menligner Paulus forkyndelsen med dette 

at bære en plakat rundt i et område. På den 

plakat står: Jesus Kristus og ham som kors-

fæstet. 

GUDS ORD MÅ FORKYNDES
I Romerbrevet kap. 10 peger Paulus på en 

vigtig kædereaktion. Nogen må sendes ud 

for at forkynde evangeliet, så mennesker 

kan høre om Herren Jesus, om hvem det 

hedder; »enhver, som påkalder Herrens 

navn, skal frelses«.

Det er ved at påkalde Jesu navn, at et men-

neske kan blive frelst, og derfor må alt i 

kirken underordnes forkyndelsen af Jesus. 

Paulus betoner i 2. Kor., at evangeliets ord 

ikke er et ord, som man omgås lemfældigt 

med. Skal der komme vækkelse og fornyel-

se, må Guds Ord forkyndes uforfalsket, uden 

der bliver hugget en hæl eller og klippet en 

tå. Evangeliet må ikke reduceres til en ufar-

lig skåltale, men forkyndes i al dets fylde. 

SENDELSE 
Evangeliets forkyndelse er helt afhæn-

gig af, at der er nogle, der melder sig som 

forkyndere. Paulus siger det på den måde, 

at ingen kan høre, hvis ingen prædiker. Og 

der er ingen, der prædiker, hvis ikke no-

gen bliver udrustet og udsendt. Sendelse 

er altafgørende. Der sker ikke vækkelse 

og fornyelse, hvis ikke nogle bliver sendt 

af sted med evangeliet. Det forsøger vi på 

Menighedsfakultetet med vores teologi-ud-

dannelse at bidrage til.

FORKYNDERNE SKAL TALE PÅ 
GUDS VEGNE 
Forkynderne er ambassadører. De taler på 

Guds vegne. Det er store ord, der kan tynge 

en for kyn der i knæ. Men de kan også give 

enhver forkynder frimodighed. Evangeliet er 

dynamisk og en Guds kraft, fordi Gud selv 

står bag dette evangelium. Forkynderen 

fremfører ikke sine egne betragtninger, men 

taler på Guds vegne. Intet mindre.

FORKYNDERNE TALER FOR 
GUDS ANSIGT I KRISTUS
Forkynderen står i sin tjeneste både foran 

menigheden og foran Gud. Forkynderen er 

kaldet af Gud til at være menighedens tjen-

er og kaldet af menigheden til at være Guds 

tjener. Men målet er klart. Løftet til Abra-

ham om velsignelse til alle folkeslag går i 

opfyldelse, når frelsen gennem evangeliet 

rækkes til jøder og ikke-jøder.

Uanset hvordan udviklingen i folkekirken 

kommer til at forme sig, må troens folk 

sætte Jesus på plakaten. Vi må vågent hol-

de os Jesus for øje og følge ham.

Jesus på plakaten
I KIRKEN I SÅVEL DANMARK SOM I VESTEN GENERELT FINDES FLERE MODSATRETTEDE TENDENSER. 

DE GAMLE STATSKIRKER KÆMPER MED STORE PROBLEMER. FOR MANGE MENNESKER FREMSTÅR 

KIRKERNE SOM MASTODONTER ELLER SOM ET KIRKE-VÆSEN PÅ LINJE MED ANDRE SAMFUNDS-

VÆSENER. KIRKEN ER DEN POLITISK KORREKTE KIRKE, EN KIRKE PÅ TIDENS PRÆMISSER.
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KURT E LARSEN
LEKTOR I KIRKE- OG MISSIONSHISTORIE

Det har før været mørke tider i vores kirke, 

så lad os ikke miste modet eller overblik-

ket. Omkring 1800 så det særligt slemt ud. 

Da bad biskop Peder Hansen i Kristiansand 

Domkirke ”Odin den Algode” om udødelig-

hed over kongen og kronprinsen. Og han bad 

regeringen i København stoppe den norske 

lægprædikant Hans Nielsen Hauges væk-

kelse ”på hvilken som helst måde”. Fra 1804 

flyttede Peder Hansen til Danmark som bi-

skop over Fyns stift. Men vækkelsen i Norge 

fortsatte, og Hans Nielsen Hauges navn ly-

ser stadig, mens Peder Hansen heldigvis er 

glemt. 

TEOLOGI TILBAGE FRA VILDSPORET
Også i Danmark var der vækkelse fra lægfol-

kets side i den åndeligt døde tid. Selvom det 

i enevældens tid ikke var tilladt lægfolk at 

samles til møder på egen hånd, rejste gård-

ejer Peter Larsen Skræppenborg rundt i lan-

det på møderejser, og i 1845 blev han sat i ar-

resten i Skjern for den ”forbrydelse” at have 

talt Guds ord ved en offentlig forsamling.      

I dag er der vel trods alt ingen, der beder 

til Odin i danske kirker. Vi har frihed til at 

Ingen panik 
– det har været værre
PÅ MANGE MÅDER SÆNKER MØRKET SIG OVER VORES LAND. DET RUMLER I FORHOLDET MELLEM 

STAT OG KIRKE, OG FOLKEKIRKENS FREMTID ER KOMMET HØJERE OP PÅ DEN POLITISKE DAGSOR-

DEN. STIK IMOD BIBELEN OG HELE KIRKENS TRADITION ARBEJDES DER FOR KIR-

KELIG VIELSE AF HOMOSEKSUELLE PAR, LIGESOM DER PLANLÆGGES AT NEDLÆGGE 

KIRKEBYGNINGER. ALT DETTE GIVER MEGEN URO OMKRING KIRKEN.
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tro Guds Ord og forkynde det offentligt. Vi 

må arbejde for, at der inden for folkekirken 

fort-sat bliver gode muligheder for at prakti-

sere levende kristendom på bibelsk-luthersk 

grund. Teologien har før været på vildspor i  

kirkens historie – og kom dog tilbage på spo-

ret. Det kan ske igen. 

GUDS LØFTER ROKKES IKKE
Hvordan fremtiden end kommer til at forme 

sig for folkekirken og for kirkens ydre forhold 

i Danmark, så er udsigterne dog lyse for Guds 

kirke. Det store lyspunkt i mørket, er nemlig, 

at Guds gerning står fast. Hans ord og løfter 

rokkes ikke.  

Apostelen Paulus’ sidste brev var efter alt at 

dømme det andet brev til Timotheus. På tær-

skelen til sit martyrium skrev den gamle apo-

stel et brev fuldt af håb og mod. Han indledte 

med at sige, at han var udsendt ved Guds 

vilje for at forkynde løftet om livet i Kristus 

Jesus (1,1) og sluttede med en herlig lovpris-

ning til Gud: ”Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt 

og bringe mig frelst ind i sit himmelske rige. 

Ham være ære i evighedernes evigheder! 

Amen”. (4,18) Under dette håbets fortegn lød 

der også en opmuntring til Timotheus om fri-

modigt at holde ud i tjenesten: Folk ville nok 

”vende det døve øre til sandheden og slå sig 

på myter”, men til Timotheus lød det: ”Men 

du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidel-

ser, gør din gerning som evangelist og fuldfør 

din tjeneste!” (4,4-5).

 

Disse ord kan vi tage til os i dag. Lad os fri-

modigt arbejde videre, i troskab mod Guds 

ord og vor folkekirkes evangelisk-lutherske 

lære. I sandhed og kærlighed, under bøn og 

arbejde og uden at gå på kompromis med 

Guds sandhed. Og uden at miste modet og 

håbet. 

Luther skrev engang: ”Således trøster Her-

ren sine disciple og siger til dem: I skal have 

trængsel i verden, men vogt jer, så I ikke bli-

ver bitre og uvillige, men behold et sagtmo-

digt hjerte, da skal sagen snart vende sig”.

Luther skrev engang: ”Således 

trøster Herren sine disciple og si-

ger til dem: I skal have trængsel i 

verden, men vogt jer, så I ikke bli-

ver bitre og uvillige, men behold et 

sagtmodigt hjerte, da skal sagen 

snart vende sig”.
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BESØG MF PÅ TORVET
Selvom 400 mennesker kom til åbningsfesten, er det 

nok de færreste i vores bagland, der har set vore nye 

faciliteter på TORVET. Derfor tager vi meget gerne imod 

besøg fra grupper, der gerne vil have  en rundvisning, 

information om MF/TORVET, måske en andagt eller et 

foredrag og en kop kaffe. IM-samfund, ungdomsgrupper, 

sognemenigheder og andre forsamlinger er meget vel-

komne! Kontakt os på 86166300 eller mf@teologi.dk 

 

HØRINGSSVAR 
OM VIELSE AF HOMOSEKSUELLE
MF har skrevet et høringssvar til kirkeministeriet som 

respons på forslaget om at indføre et officielt kirkeligt 

vielsesritual for homoseksuelle. Høringssvaret anbefa-

ler, at lovforslaget trækkes tilbage. Ligeledes har MF på 

opfordring af Samtaleforum for Kirke og Mission lavet 

en udtalelse om de mulige konsekvenser af at indføre 

et kønsneutralt ægteskab. Begge dokumenter kan fin-

des via forsiden af MFs hjemmeside: 

www.teologi.dk.

KIT JOHANSEN HVERGEL 
TILBAGE FRA BARSEL
Kit, som har været deltidsansat 

kontorsekretær på MF siden 2003, 

er den 2. maj vendt tilbage efter 

endt barselsorlov. Iben Andersen, 

der har afløst Kit  

i hendes barselsorlov er per 1. maj an-

sat som kontorsekretær på 15 timer. 

Iben skal udføre opgaver for både MF 

og Dansk Ethioper Mission, som jo er 

den ene af vore to nye samarbejds-

partnere på TORVET.

STUDERENDE PÅ RETRÆTE

Den 17.-19.3. var 17 bachelorstuderende fra 2009-hol-

det på retræte på Sjørupgaard på Djursland. Her blev 

de taget ud af hverdagens trummerum og oplevede at 

komme ind i stilheden med god tid til at søge Gud i 

bøn, bibellæsning og refleksion. Valgmenighedspræst 

Ingolf Henoch Pedersen guidede os fint igennem de fa-

ste programpunkter af tidebønner, bibelmeditationer og 

nadvergudstjenester. Vi tillægger det stor betydning, at 

vore studerende får denne erfaring af at søge og finde 

Gud i stilhedens rum, for teologi skal både være til ho-

ved og hjerte.
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Kræver kraven kompromis?
Kan Kent aflægge præsteløfte med god sam

ET KLART KALD FRA GUD FIK KENT TIL I 2007 AT LÆSE TEOLOGI PÅ 

MENIGHEDSFAKULTETET. KENT HAVDE DOG 

IKKE NOGET ENTYDIGT SVAR PÅ, HVAD 

STUDIET SKULLE BENYTTES TIL OG 

HAR LÆNGE OVERVEJET, OM HAN 

KAN AFLÆGGE ET PRÆSTELØFTE. 

ØNSKET OM AT TJENE GUDS 

MENIGHED OG NØD FOR KIRKEN 

FÅR TANKEN OM AT BLIVE PRÆST 

TIL AT MODNES.
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æsteløfte med god samvittighed? 

”Det er vigtigt at holde sig for øje, at præsteembedet 

ikke er et erhverv ligesom alle andre. Det er først og 

fremmest Guds kald om at lede en menighed tættere 

på dens relation til Gud,” udtaler Kent.

GLAD FOR FOLKEKIRKEN 
Kent har endnu ikke lagt sig fast på, om han vil være 

præst i en sognekirke eller en fri- eller valgmenighed. 

”Jeg er meget positivt stemt over for folkekirken.  Den 

tradition, som den besidder, bør ikke tilsidesættes. Der-

udover har sognemenigheden en enorm berøringsflade, 

som kan være meget svær at finde i andre sammen-

hænge. Sammenholdt med min begejstring for at se 

mennesker blive omvendt og bekende sig til Jesus er 

jeg selvsagt glad for folkekirken.” 

HYRDE FOR EN MENIGHED
Selv om Kent ikke ser sig selv som en udpræget leder-

type, frygter han ikke at skulle stå i spidsen for en me-

nighed: ”Jeg afviser ikke, at Gud arbejder på at lede mig 

til at være hyrde for en menighed. Samtidig er jeg dog 

åben overfor at stå i en anden tjeneste, men det skyldes 

blot, at jeg ikke føler et direkte kald til at være hyrde for 

andre. Som det ser ud lige nu, ønsker jeg dog at forfølge 

præstegerningen.”

PRÆSTELØFTET
Samtidig har Kent også sine betænkeligheder angåen-

de den florerende debat om vielsesritual for homosek-

suelle. ”Præsteløftet og vielsesritualet er i mine øjne 

ikke foreneligt, men har som sådan ikke noget direkte 

med hinanden at gøre. Derimod mener jeg, at vielses-

ritualet strider imod bekendelsesskrifterne og Bibelen, 

som i mine øjne er udgangspunktet for præsteløftet og 

folkekirken.”

ANSVARLIG FOR GUD
”Efter mange overvejelser er jeg nået frem til, at jeg ikke 

står til ansvar over for hverken politikere eller andre, 

som har en anden holdning end mig.  Den eneste, som 

kan holde mig op på mit præsteløfte, er Gud. I det lys 

kan jeg med ro i sindet se mig selv aflægge præsteløftet 

og blive hyrde for en menighed. Jeg ønsker at være 

præst på det sted, hvor mennesker samles om Gud, og 

hvor Gud vil samle dem.”  

MICHAEL KASTRUP NIELSEN, STUD. THEOL.
JULIE ANASTASIA HEJSLET KAJGAARD, STUD. THEOL.

UDDRAG AF PRÆSTELØFTET

Jeg ..lover for den alvidende Guds åsyn: 

at jeg vil … forkynde Guds ord rent og purt .. med al ærefrygt og sømmelighed forvalte de hellige sakramenter •	

at jeg …. vil modarbejde misbrug af nådens hellige midler og bekæmpe … lærdomme, som strider mod folke-•	

kirkens trosbekendelse….

at jeg vil stræbe efter, ved …granskning af Guds ord…. altid fuldkomnere at danne og dueliggøre mig til dette •	

hellige embede, og beflitte mig på…at foregå menigheden med et godt eksempel……….

Alt dette lover jeg med regnskabsdagen for øje at ville holde…•	
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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

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

d’INTilstd’IN
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

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

VÆRELSER OG MØDELOKALER
– lige i centrum

ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES.
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gunhild@barak.dkwww.barak.dk

Psykoterapeut

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen

Konsultation:
Århus, Bramming, Torshavn www.prorex.dk 

tlf. 7456 3343

KIRKE FOR FOLKET
Læs Jørgen Jørgensens bog om 
at være kirke i det 21. århundrede. 
Bliv inspireret til at finde nye mu-
ligheder for at fylde folkets kirke 
med mennesker. 
En bog til eftertanke og debat.

190 sider · 149,95 kr

ISBN 
9788770680523



7592 2022 ---- fxr@felixrejser.dk 


Tyrkiet - Bibel- & badeferie             31.8,   8 dg. 
Italien - Rom m. Pompei & Assisi  13.9, 10 dg. 
Israel - Klassisk rundrejse              15.9, 10 dg. 
Tyrkiet - I Paulus’ fodspor              23.9, 10 dg. 
Israel - løvhyttefest rundrejse        28.9, 11 dg. 
Egypten - m. Nilkrydstogt  10.10, 12 dg. 
Israel - klassisk rundrejse  12.10, 10 dg. 
Israel, Sinaj & Jordan   23.10, 14 dg.  
2013 
Tenerife - Bibel- og badeferie    24.2,   8 dg. 
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WALTHER PLAUBORG HANSEN
FORRETNINGSFØRER

Når vi helskindet i mål?

Vi nærmer os afslutningen af regnskabsåret, og det har været et 

spændende år. Spændende og gode år har der været mange af 

på Menighedsfakultetet i de 10 år, jeg nu har været ansat her, ikke 

mindst det seneste år med opførelsen af TORVET, som har sat et 

meget synligt aftryk på stedet. De nye lokaler er til stor glæde og 

gavn for os alle nu og vil også være det for de næste generationer.

Med den nærtstående regnskabsafslutning er der brug for et øget 

fokus på den daglige økonomi. Vi er taknemlige over at have mange 

trofaste støtter, som, trods ekstraindsamlinger til byggeri, har båret 

MFs daglige drift også i det forløbne år. 

Vi har i regnskabsåret ind til nu modtaget 6,78 mio. kr. i gaver. Tak 

til alle jer, som har bidraget med gavebeløb - små eller store. Frem 

til regnskabsafslutningen den 30. juni er der per 15. maj brug for 

yderligere 820.000 kr. for at få dækket alle driftsudgifter. Det er om-

kring 150.000 kr. mere, end vi modtog i samme periode sidste år. 

Vi beder om jeres hjælp til også at få dækket det resterende beløb. 

Mulighederne og opgaverne er store for MF - også det kommende 

år. Derfor er det vigtigt at få balance i regnskabet, så vi undgår ned-

skæringer.

Du kan indbetale din gave til MF via:

www.teologi.dk/dankort 

eller

Netbank til reg.nr. 9570 kontonr. 8177600.

Indsamling til byggeri
Mens byggeriet af TORVET er afsluttet, har vi ikke afsluttet 

indsamlingen til byggeriet. Men vi er nået langt. Tak til alle 

som har båret med og dermed været med til at investere i 

rammer, hvor teologi og mission bringes i samspil og udru-

ster unge til tjeneste i Guds rige.

MF’s samlede investering er på 3,75 mio. kr., og deraf er 2,6 

mio. kr. nu givet i form af gaver og rentefrie lån. De reste-

rende godt 1,1 mio. kr. (tal per 1.5.) er pt. finansieret ved en 

byggekredit. Vi håber, at der er flere, som vil investere i dette 

byggeri i form af gaver eller rentefrie lån, så driften ikke bela-

stes af rente og afdrag de kommende år.

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

vil vide mere om støttemulighederne.

Gaveindtægter 2011/12
gavebreve • gaver • kollekter
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BESTIL MF-BLADET 
SMS ”MF-bladet” til 21521044. 

ID-nr. 42.484

Økonomisk slutspurt sat ind!
30.6 slutter regnskabsåret. Lykkes det for os at samle de 150.000 kr. mere 

ind, end vi fik i slutspurten sidste år, som vi behøver for at komme helskin-

det i mål? 

Læs på side 11 Walther Plauborg Hansens opdatering på både den aktuelle 

økonomi og indsamlingen til TORVET


