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KURT CHRISTENSEN
TAKKER AF EFTER
41 ÅR PÅ MF

Nils Andersen, landssekretær og ansvarshavende redaktør

Efter 41 år som lærer på MF går pro-

fessor dr.theol. Kurt Christensen på 

pension. Han har været med fra MF’s 

spæde start i begyndelsen af 1970’erne 

og har en yderst spændende historie 

at fortælle, som du kan læse i aktuelt 

interview s.4-7. Læs også bestyrelsesfor-

mand Sune Skarsholms tak til Kurt side 

12. Som optakt til optagelse af et nyt 

hold studerende opfordrer fakultetsle-

der Thomas Bjerg Mikkelsen i sin leder 

side 3 bladets læsere til at opmuntre 

relevante unge til at studere teologi på 

FIUC-Aarhus, og vi fortæller side 13, at 

det går forrygende med ansættelsen af 

nye præster med MF-baggrund. Walt-

KALENDER

4.juni kl.13.30-16.30: Afskedsforelæsning og reception for Kurt Christensen

11. juni Sognekirkekonference i Fredericia (ELN, DBI og MF er arrangører)

11.-12. august Introdage for 2021-holdet

14-15. august Introweekend for 2021-holdet

16. august kl.17-18: Sponsorløb i Aarhus

16. august Studiestart på FIUC-Aarhus

30. august Landskonvent for teologer i Børkop

27.-30. sept. TORVETs Højskole på Virksund Kursuscenter
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Fakultetsleder

Thomas Bjerg Mikkelsen

Akademisk leder 

Morten Hørning Jensen

her Plauborg Hansen redegør side 15 for 

MF’s akutte behov for hjælp med øko-

nomien. Bagsiden peger på et helt nyt 

studietilbud: Netstudier, som muliggør 

at studere enkeltfag online, hjemmefra. 

God læselyst!

Bestyrelsesformand 

Sune Skarsholm
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Walther Plauborg Hansen
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I det seneste år har vi på MF haft ét overordnet mål: At få flere til at søge 

ind på studiet i forbindelse med optaget i 2021. Derfor har vi brugt man-

ge ressourcer på at synliggøre vores uddannelse over for potentielle teo-

logistuderende. 

HJÆLP OS MED AT FINDE 
UNGE, DER VIL GØRE EN 
FORSKEL FOR KIRKELIVET

Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

Heldigvis er der tegn på, at det kan 

blive muligt at optage en stor gruppe 

studerende – men der er fortsat brug 

for omverdenens hjælp til at synliggøre 

muligheden for at læse teologi på MF. 

Derfor denne konkrete opfordring: 

Hjælp os med at finde unge, der har 

mod på at læse teologi! 

 Der er meget på spil. Mange præster 

med MF-baggrund nærmer sig pensi-

onsalderen. Hvis vi skal erstatte alene 

denne gruppe, skal vi have store optag 

på kommende hold. Dertil kommer, at 

folkekirken generelt står over for en stor 

præstemangel. De kirkelige organisati-

oner efterspørger også teologer, som vil 

gøre en forskel i kirkelivet i Danmark og 

internationalt. 

 Med det nuværende antal teologi-

studerende kan vi ganske enkelt ikke 

imødekomme efterspørgslen fra de 

mange menigheder og foreninger, 

som gerne vil ansætte teologer, som er 

uddannet på MF. 

 I forbindelse med det kommende 

optag af nye studerende har vi blandt 

andet udviklet hjemmesiden teologi-

studiet.dk, hvor interesserede kan få et 

overblik over uddannelsen og studie-

miljøet. Her kan de blandt andet læse 

tre begrundelser for at vælge MF:

Vi tilbyder en uddannelse, der 

på en unik måde kombinerer høj 

akademisk faglighed, forankring i den 

kristne tro og mulighed for praktisk 

erfaring og dermed er skræddersyet til 

alle, der vil arbejde for kristen mission 

som ledere, præster og forkyndere

Vi har undervisere, der er fag-

ligt topkvalificerede, og som 

brænder for kirke og mission og gerne 

hjælper den enkelte på vej fagligt og 

menneskeligt

Vi har et studiemiljø, der er 

kendt for at være et attraktivt og 

inkluderende fællesskab af engagerede 

studerende med plads til at undres

Ansøgningsfrist er den 1. juli. Tak for 

hjælpen!
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Hvem 
hører 
kaldet?

file:///Users/finnbrohus/Documents/Menighedsfakultetet/MF-bladet/2021-2/teologistudiet.dk
file:///Users/finnbrohus/Documents/Menighedsfakultetet/MF-bladet/2021-2/teologistudiet.dk
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KURT CHRISTENSEN TAKKER 
AF EFTER 41 ÅRS ANSÆTTELSE PÅ 
MENIGHEDSFAKULTETET

Interview ved landssekretær Nils Andersen

Kurt er den tredje ›grand old‹ professor på MF, som takker af som lærer 

og forsker. I forvejen er Peter V. Legarth og Asger Chr. Højlund taget af 

lønningslisten. I denne artikel giver Kurt et indblik i nogle højdepunkter 

i sin lange karriere, og røber, hvad han brænder for.

Da Kurt som ung overvejede at skulle 

gå videre fra ›realen‹ til gymnasiet, 

sagde en fisker til ham: Du er måske klog 

nok, men i hvert fald ikke rigtig klog. Det 

skulle dog vise sig, at Kurt var klog nok 

til både at klare kravene på gymnasiet 

og en akademisk teologiuddannelse, en 

doktor theol. grad samt en professorbe-

dømmelse. 

 Det, der fik Kurts tanker væk fra 

sine jævnaldrendes levevej med hurtigt 

tjente penge som lokale fiskere, og 

som vakte Kurts interesse for teologi, 

var den lokale pastor Kjærgaard Hous 

klare forkyndelse, hvorigennem Kurt 

fornemmede kaldet til at blive præst. 

Kjærgaard Hou var en af initiativtager-

ne til at oprette Menighedsfakultetet, 

så lidt inde i teologistudiet på Aarhus 

Universitet kom Kurt med i den tidli-

ge opstart af MF og var faktisk den, 

der holdt andagten før den allerførste 

undervisningslektion på MF i missions-

huset Bethania i 1972.

Med i studenteroprøret 

Kurt Christensen fremstår i dag som en 

venlig og fredelig ældre herre på 72 år, 

og man ville ikke have gættet, at han 

faktisk var med i det ungdomsoprør i 

MF’s tidlige historie, som væltede den 

siddende bestyrelse og fik progressive 

yngre teologer ind i en ny bestyrelse. 

Sådan kom der friskt blod til og mere 

skub i oprettelsen af MF. Kurt var både 

med i denne nye bestyrelse og stu-

denterrådsformand og har fulgt MF’s 

Kurt på første række. Fra den første undervisning i september 1972 i missionshuset ›Bethania‹ på Trøjborg i Aarhus.
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spæde udvikling fra allertætteste hold. 

Fra 1970 var jeg med til det hele, som Kurt 

udtrykker det. 

Ikke altid klogt, men sjovt

Efter endt kandidateksamen og et par 

års ansættelse som studentersekretær 

i Aarhus KFS blev Kurt kaldet til lærer på 

MF i 1980 og blev den fjerde fuldtidsan-

satte underviser. Det var ret tilfældigt, 

at Kurts fag blev etik og religionsfilo-

sofi. Min primære interesse var i udgangs-

punktet Ny Testamente og kirkehistorie. 

Men der var i 1980 et behov på MF for en 

lærer i etik og religionsfilosofi, og da jeg un-

der et studieophold i Oslo blev sporet i den 

retning, blev etik og religionsfilosofi mine 

fag. Siden har jeg bredt mig ud over mange 

teologiske og filosofiske emneområder – og 

skrevet bøger om dem. Det har ikke altid 

været klogt at sprede sig så meget, men 

sjovt har det været!

Inspektion af huller i taget

Men hvad er religionsfilosofi egentlig 

for noget? Kurt forklarer: Af og til kan det 

være nødvendigt at tage et skridt tilbage og 

se på troen og kristendommen på afstand. 

Som at gå ud af huset for at inspicere 

husets tilstand. Få øje på eventuelle huller 

i taget. Og så gå tilbage og ind i huset for 

at udbedre skaderne. Hullerne i taget kan fx 

være forårsaget af angreb fra sekulariserin-

gen eller andre religioner. Religionsfilosofi-

en forsøger at finde svar på de spørgsmål, 

samtiden stiller. Og dermed er vi ovre i et 

af Kurts vigtigste initiativer, som lå og 

ulmede i tyve år, før det blev realiseret: 

oprettelsen af Center for Kristen Apolo-

getik (CKA) i 2014.

Kurts passion: Trosforsvar

Med dette nye center ønsker Kurt at 

bidrage til at løse apologetikkens tre 

hovedopgaver:

1 Give kristne en god samvittighed 

intellektuelt

2 Give gode svar på ikke-kristnes ind-

vendinger mod kristendommen

3 Skabe basis for et miljø hvor det er 

intellektuelt legitimt at være troende

Her er vi inde ved Kurts passion: at 

tage udfordringerne op, som samti-

den stiller, og give gode svar på dem.  

Kurt vurderer, at der er så stor brug for 

trosforsvar i Danmark, at han for tiden 

skriver på en større grundbog i apologe-

tik for tænkende kristne. 

Af den tyske skole 

Kurt trives godt med at være lærer og 

mærker de studerendes tillid på flere 

måder. Men han erkender, at han ikke er 

den mest sprudlende eller pædagogisk 

nytænkende, og det kan være en udfor-

dring i fagene etik og religionsfilosofi, 

som typisk kræver, at der arbejdes lidt 

mere med de studerendes motivation 

end i fag som Ny og Gammel Testamen-

te. Kurt betragter sig selv som værende 

af den ›tyske skole‹ med stort fokus på 

det faglige. På grund af utallige uden-

landsophold er han gået glip af en ræk-

ke pædagogiske kurser på MF og kan 

derfor føle sig lidt overhalet af sine yngre 

kolleger, når det gælder pædagogikken.

Usædvanligt harmonisk arbejdsliv

Heldigvis har de pædagogiske udfordrin-

ger ikke taget modet fra Kurt, der i 41 år 

kun har haft tre sygedage som ansat på 

MF. Hemmeligheden bag er nok ikke 

Kurt som nyudklækket dr.theol. mellem Aksel Valen-Sendstad og Asger Chr. Højlund Kurt på rickshaw i Hong Kong i 2005
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udelukkende et jernhelbred eller den 

daglige skefuld levertran, men også 

arbejdsmiljøet på MF, som Kurt giver 

topkarakter: Jeg er gået glad på arbejde 

stort set hver eneste dag i alle disse år. På 

MF har jeg oplevet kammeratskabets ånd. 

Vi trækker alle på samme hammel, ingen går 

med knive i ærmet, ingen misundelse, vi går 

i samme retning. Vi har ikke skullet bruge tid 

på at håndtere konflikter, så mit arbejdsliv 

har været usædvanligt harmonisk.

 En særlig glæde har det været for 

Kurt at møde MF’s bagland til forkyn-

dende møder rundt om. Ofte kommer 

folk hen til mig og siger: ›vi har støttet MF 

i årevis!‹ Den kærlighed og tillid til MF er 

virkelig en gave!

Afstikkere til udlandet

Gode kolleger og et fortrinligt arbejds-

miljø bidrager væsentlig til, at Kurt har 

holdt ud, til han blev 72 år. Men 41 år på 

samme arbejdsplads kan alligevel være 

krævende for selv den bedste, hvordan 

udholder man det? Kurts strategi har 

været at rejse hjemmefra i kortere eller 

længere perioder. Studieophold i Oslo, 

Oxford, Erlangen, Indien, Hong Kong, 

Thailand, Kenya samt adskillige under-

visningsopgaver på Fjellhaug i Oslo og 

på en præsteskole i Addis Abeba har 

givet kærkomment luftforandring og 

nye impulser både personligt og til MF.

Arbejde med vigtige anliggender

Kurt oplever det som et stort privilegi-

um at kunne kaste sig over en række 

påtrængende og aktuelle emner og 

fordybe sig i dem, skrive bøger om dem 

og formidle stoffet videre. Og så oven i 

købet få penge for det! Bevidstheden om 

dette privilegium kalder smilet frem 

hos Kurt. Han har kunnet beskæftige 

sig præcist med det, han brænder for 

og finder vigtigt og har i det store hele 

opnået det, han gerne ville i sit arbejds-

liv, inklusiv en doktordisputats samt en 

vigtig lærebog om islam.

Ned i tempo

Efter 41 år med lange arbejdsdage og 

tæt program glæder Kurt sig til at kom-

me ned i tempo og kunne sige til sig 

selv: jeg har ikke travlt. Alligevel vil Kurt 

forblive i MF-miljøet og gøre brug af 

forskerstuen og skrive videre på sin apo-

logetikbog. Og se tilbage på et langt og 

virksomt liv i Guds tjeneste, hvor hans 

erfaring kan samles i disse ord: Gud har 

givet mig et kompas, så jeg har bevaret 

kursen og troen, trods fejlvalg undervejs. 

Det er en stor gave!

Redskab for kirken

Kurt slutter med at udtrykke dette øn-

ske for MF: at MF må bevare kombinatio-

nen af åbenhed og grundfæstethed og blive 

et mægtigt redskab for Gud og kirken.

 Så jo, tiden har dokumenteret: Kurt 

er rigtig klog! Eller som et yngre barne-

barn udtrykker det: du er en klogemåge!

Afsked den 4. juni

Kurt Christensen holder afskedsfore-

læsning fredag den 4. juni kl. 13.30-

14.45: Teologi i lyset af studenteroprøret, 

postmodernismen og nyateismen. 50 års 

teologi på 45 minutter. Efterfølgende er 

der reception. Der er begrænset antal 

pladser, men forelæsningen optages og 

offentliggøres efterfølgende.

Kurt Christensen født i 1948, ansat som lærer på MF i 1980, dr.the-

ol. i 1994 på afhandlingen ›Erkendelsen af Guds vilje, Et studie i Paul 

Althaus’ teologi‹, professor i 2004. Oprettelse af CKA i 2014. Vigtige 

udgivelser: Døbt, Postmodernismens udfordring til kristendommens sand-

hed, Lydighed eller lovsang? Apologetikbog på vej.

Læs meget mere om Kurt her: teologi.dk/person/kurt-christensen/

Kurt underviser på Evangelical Graduate School of Theology (EGST) i Addis Abeba

https://teologi.dk/person/kurt-christensen/
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STØT OP OM SPONSORLØB 2021 
– DELTAG HVOR DU BOR

Mandag den 16. august afholder MF sit årlige sponsorløb til fordel for de stu-

derende, der må klare sig uden SU. Der løbes og cykles på ruter uden for MF, 

og som noget nyt i år er der en særlig rute for dedikerede racercyklister. Det er 

også fuldt ud muligt at medvirke uden at komme til Aarhus og selv arrangere 

små lokale løb til fordel for stipendier til de studerende. Det er afprøvet med 

stor succes flere steder sidste år. Læs meget mere om Sponsorløb 2021 her: 

teologi.dk/om-mf/stot/sponsorloeb2021/

NETSTUDIER – TAG EN-
KELTFAG HJEMMEFRA

Som noget helt nyt på MF er det 

fra august muligt at følge udvalgte 

fag fra FIUC-Aarhus’ bachelorud-

dannelse som fjernstuderende. 

Til efteråret udbydes disse tre fag: 

Indføring i Bibelen, Kirkehistorie 

og Konfessionskundskab samt 

Examen Facultatum. Hvert fag 

giver 10 ECTS points og koster 1800 

kr. Læs meget mere om netstudier 

på www.teologistudiet.dk

SOGNEKIRKE-
KONFERENCE 11. JUNI
I FREDERICIA

›Sognekirkekonference 2021‹ i Fre-

dericia vil under temaet: ›Frimodig 

kirke i 20’erne‹ give inspiration til 

at være kirke. Geir Otto Holmås 

fra Norge vil tale om temaerne: 

›Menigheden som hvilested‹ og 

›Menigheden, hvor alle tjener‹. 

Programmet indeholder fælles 

foredrag og valgfri workshops. Se 

programmet her: teologi.dk/sog-

nekirkekonference

Arrangører er Evangelisk Luthersk 

Netværk, Dansk Bibel-Institut og 

MF. 

KORT NYT
LANDSKONVENT FOR 
TEOLOGER I BØRKOP 
30. AUGUST

Det årlige landskonvent for teo-

loger afholdes mandag den 30. 

august på Børkop Højskole og har 

temaet: ›Kirkens enhed‹. Jesper 

Bacher, Børge Haahr Andersen 

samt Jørgen Jørgensen medvirker. 

Programmet kan ses her: teologi.

dk/landskonvent-for-teologer-2/

https://teologi.dk/om-mf/stot/sponsorloeb2021/
http://www.teologistudiet.dk
https://teologi.dk/sognekirkekonference
https://teologi.dk/sognekirkekonference
https://teologi.dk/landskonvent-for-teologer-2/
https://teologi.dk/landskonvent-for-teologer-2/
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MF’S KIRKEHØJSKOLE 
KOMMER TIL KØBEN-
HAVN 2021-22

MF’s mobile kirkehøjskole kommer 

til København til efteråret. Ambitio-

nen er at give dybdegående under-

visning i kristentroen og inspiration 

til at leve som kristne i 2021. Der 

bliver 5 aftener fra oktober til marts 

med hver fire lektioner ved fem 

MF-lærere og fem MF-præster. Pro-

grammet kan ses her:  teologi.dk/

mfs-kirkehoejskole-afholdes-i-koe-

benhavn-i-2021-22/

EFTERUDDANNELSE EFTERÅRET 2021 OM ›DIAKONI, 
KIRKE OG SAMFUND‹

Professor i kirkehistorie Kurt E. Larsen og landsleder i Kristelig Handikapfor-

ening, Tove Søgaard står for undervisningen i efterårets modul i MF’s akade-

miske efteruddannelse. Efteruddannelsen er for præster, kirkeligt ansatte og 

alle andre interesserede, der har en uddannelse på mindst bachelorniveau. 

Tilmeldingsfrist er 1. juli. Se program på teologi.dk/efteruddannelse/

TEMADAG OM KVINDE-
LIG PRÆSTETJENESTE 3. 
DECEMBER

Den udskudte temadag om kvin-

delig præstetjeneste fra efteråret 

afholdes fredag den 3. december kl. 

10-14. Der bliver oplæg ved valg-

menighedspræst Henrik Højlund 

og adjunkt på MF Klaus Vibe, der 

har hvert sit syn på ordningen med 

kvindelige præster. Der bliver både 

paneldebat og mulighed for spørgs-

mål og kommentarer fra tilhørerne. 

Programmet kan ses her: teologi.

dk/wp-content/uploads/2021/04/

kvindelig-praestetjeneste-2.pdf

SIDSTE NYE 
PRÆSTEANSÆTTELSER 

Ansættelsen af nye præster med 

baggrund i MF fortsætter med ufor-

mindsket styrke. Siden Marts-num-

meret af MF-bladet er der ansat 

følgende seks nye præster:

Simon Damgaard Bakbo helt ny 

sognepræst i Bøvling-Flynder-Mø-

borg-Nees Pastorat, Lemvig Provsti 

fra 1.4.2021

Christian Primdahl Medom helt 

ny sognepræst i Sankt Hans Kirke i 

Odense fra 1.4.2021

Andreas Sahlholdt Nielsen helt ny 

sognepræst i Kirkerne ved Klitten 

(Hvide Sande) fra 1.5.2021

Simon Dalgas Struntze sogne-

præst i Baunekirken i Tjørring fra 

1.5.2021. Simon er tidligere ung-

domspræst i Kronjyllands Frimenig-

hed

Kristoffer Hjorth Kruse helt 

ny sognepræst i Farum Kirke og 

Stavnsholtkirken fra 1.5.2021 

Klaus Højgaard Laursen helt ny 

frimenighedspræst i Kirken ved 

Tange Sø fra den 1.6.2021

https://teologi.dk/mfs-kirkehoejskole-afholdes-i-koebenhavn-i-2021-22/
https://teologi.dk/mfs-kirkehoejskole-afholdes-i-koebenhavn-i-2021-22/
https://teologi.dk/mfs-kirkehoejskole-afholdes-i-koebenhavn-i-2021-22/
https://teologi.dk/efteruddannelse/
https://teologi.dk/wp-content/uploads/2021/04/kvindelig-praestetjeneste-2.pdf
https://teologi.dk/wp-content/uploads/2021/04/kvindelig-praestetjeneste-2.pdf
https://teologi.dk/wp-content/uploads/2021/04/kvindelig-praestetjeneste-2.pdf


10   MF-BLADET ■ DECEMBER 2020

Jacob Rosenlund Munk, 

stud. theol. og forfatter til tre bøger

EN NY RETNING FOR DEBATTEN OM KØN OG SEKSUALITET

EN LANGT BEDRE VEJ

JACOB MUNK
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STUD.THEOL. OG ALLEREDE 
FLITTIG FORFATTER: ›JEG SKRIVER, 
FORDI JEG IKKE KAN LADE VÆRE‹

Jón Lange Bech, informationsmedarbejder og studerende

I et interview med Jacob Munk Rosenlund, forsøger jeg at komme ind til 

kernen af, hvad der får Jacob til at forfølge livet som forfatter ved siden 

af sit studie på MF.

Allerede i 9. klasse kastede Jacob sig ud 

i at skrive skønlitteratur og digte. Han 

er og bliver fascineret af at skrive; som 

han siger: ›jeg skriver, fordi jeg ikke kan 

lade være‹. Mange undrer sig over, at en 

studerende kan nå at skrive tre bøger 

parallelt med et akademisk studie. Til 

dette svarer Jacob: ›Man har jo lyst til 

at være en flittig studerende, men når 

der så kommer en ny tanke, må jeg bare 

følge den til dørs‹. Det kan være svært 

at kombinere både studiet og forfatter-

skabet, og derfor forsøger Jacob at finde 

inspiration hos andre forfattere, der 

lever i denne kombination. Problemet 

er bare, ifølge ham selv, at når idéen 

kommer, så skriver han som en tsunami; 

dette uddyber han og griner: ›Jeg lavede 

et udkast til en bog på en måned‹.

Uudforsket land 

Jacob beskriver sig selv som en, der var 

›dum nok til at tro, at man vidste det 

hele‹, da han startede på teologistudi-

et. Men glansbilledet blev smadret, og 

en ny virkelighed åbnede sig for ham. 

Jacob uddyber: ›teologistudiet er en 

intellektuel rejse, hvor man lærer nye 

måder at tænke over livets vigtigste 

spørgsmål: om Gud, livet og eksisten-

sen: Biblen blev ny for mig, kristen-

dommen blev noget nyt for mig, en ny 

verden åbnede sig‹. Jacob følte, at der 

var så mange nye horisonter; disse var 

et uudforsket land. Heraf blev han fyldt 

af en enorm skrivelyst. Jacob skriver om 

emner fra forskellige vinkler, og hans 

bøger er et forsøg på at bevæge sig ud i 

det ukendte land. 

Kontroversielle emner

Jacob forsøger at åbne for emner og 

debatter, som ellers ikke er italesat i den 

danske litteratur. Han finder megen 

inspiration i engelsk ungdomslittera-

tur, der indeholder dristige tanker og 

bringer nye vinkler på tingene, og Jacob 

forklarer, at hans bøger ikke er opslags-

værker for én sandhed, men nærmere et 

forsøg på at udvide læserens horisont. 

Erfaring for livet 

Jeg spurgte Jacob, om han ville fortælle, 

hvad han har lært ved at skrive og udgi-

ve bøger. Hertil svarer han: ›Man lykkes 

ikke som menneske, og man bliver ikke 

lykkelig ved at udgive en bog‹. I stedet 

fremhæver han, at skriveprocessen 

og udvikling af bogen er spændende. 

Derudover tilføjer han, at det er sjovt at 

tænke på, at folk sidder derude og læser 

hans bøger. Jacob håber, at hans tre 

bøger kan udvide læsernes horisont, og 

han røber, at der kommer flere. 

Jacob er 28 år, gift og bosat i Aarhus. Til dagligt læser han teologi på FIUC-Aar-

hus på MF. Jacob har udgivet følgende bøger: 

En langt bedre vej. En ny retning for debatten om køn og seksualitet 

Livets træ. At se Gud i evolutionen

I er alle én. Gode nyheder for mænd og kvinder
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FRA BESTYRELSENS BORD

FARVEL OG TAK TIL EN 
PROFESSOR I ØJENHØJDE
Sune Skarsholm, bestyrelsesformand

Holdets mand

Det er både en gave og en gåde, at 

lærerkollegiet gennem mange år har for-

mået at styre uden om ødelæggende og 

tidskrævende magtkampe og splittelser. 

Hemmeligheden er ikke, at lærerne er 

ens, hverken som personligheder eller i 

holdninger. Det er snarere et udtryk for, 

at MF ikke er et one-man-show, hvor 

høje personlige mål forfølges på bekost-

ningen af det fælles mål. ›Vi er et kol-

lektiv. Ligesom Tvind. Bare uden Amdi‹, 

siger en pensioneret kollega til Kurt 

med et glimt i øjet. Kurt Christensen har 

utvivlsomt del i æren for et godt, internt 

forskermiljø på MF. For Kurt er reel og 

går ikke med knive i ærmet. Det betyder 

stor tryghed for alle omkring ham.

Grundig og ukuelig

Som studerende i 1992 traf jeg Kurt 

Christensen for første gang. Mit første 

fag med ham var religionsfilosofi, hvor vi 

sammen læste Skabelse og tilintetgørelse 

af K. E. Løgstrup. Det var ikke en letlæst 

bog, hverken for os studerende eller for 

Kurt. Vi stillede mange spørgsmål, som 

han måtte vente indtil næste gang med 

at svare på. Men så kom der også et vel-

overvejet svar. Netop denne grundighed 

og ukuelighed til at arbejde sig til bunds i 

stoffet er meget karakteristisk for Kurt – 

både som person og som fagmand. 

Professor med glubende læselyst

En tid prydede en tegning af professor 

Tournesol fra Tintin døren ind til Kurts 

kontor. Formentlig var tegningen sat 

op af en vittig studerende, der så en vis 

ydre lighed mellem tegneserieprofes-

soren og Kurt. At Kurt lod tegningen 

sidde længe, skyldtes næppe, at han 

anså sig selv for hverken gal eller genial 

(som Tournesol), men snarere hans hu-

moristiske sans og villighed til at tage 

professoropgaven og ansvaret på sig. 

 Kurt blev professor med stort P. Gen-

nem hele sin karriere har Kurt udvist en 

glubende læselyst og en enorm evne til 

at sætte sig nye mål og dygtiggøre sig, 

hvor han så, at der var brug for det: Kri-

sten etik i et sekulært samfund, mødet 

med Østens religioner, postmodernis-

men og dens udfordringer, ny-ateis-

men og behovet for en genuin kristen 

apologetik, spændinger mellem Vesten 

og islam og endelig kirke og kristendom 

i en globaliseret verden. 

En verdensmand

Som et bestyrelsesmedlem rammende 

siger: ›Kurt blev en verdensmand, der 

med kompetence færdes til konferencer 

og symposier verden over. Han er en 

succeshistorie, hvor succesen aldrig 

steg ham til hovedet‹.

Med udgangen af juni måned går Kurt 

Christensen på pension. Bestyrelsen 

retter en stor tak til Kurt for hans kolos-

sale indsats for MF.

I over 50 år har Kurt Christensen, pro-

fessor på Menighedsfakultetet, raget 

højt op – i mere end en forstand. Som 

en søjle i opbygningen af en akademisk 

institution på MF. Som første mand over 

barren til initiativet til Center for Kristen 

Apologetik. Og så er Kurt høj som et 

fyrtårn. Men hverken som person eller 

professor har Kurt befundet sig i et el-

fenbenstårn. ›Selvom Kurt er høj, kigger 

han ikke hen over hovederne på folk‹, 

siger en tidligere kollega. Vi kender Kurt 

for hans smil, hans hyggelige jargon og 

hans omsorg for andre. Kammeratskab 

og venlighed er blandt de ord, som ken-

dere af Kurt hæfter på ham. 
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MF-TEOLOGER GÅR
SOM VARMT BRØD
I HELE LANDET
Nils Andersen, landssekretær

Nyuddannede MF-teologer er så eftertragtede, at de hurtigt finder an-

sættelse, når de er færdige på Pastoralseminariet. Alene i 2021 er 8 ny-

uddannede MF-teologer ansat som præster: 6 som sognepræster, 1 som 

frimenighedspræst og 1 som valgmenighedspræst.

I en tid med præstemangel i Danmarks 

yderområder og en massiv efterspørgsel 

på præster med MF-profil er det en stor 

glæde, at så mange af vore nyuddanne-

de teologer finder arbejde som præster. 

Ud over de helt nyuddannede MF-teo-

loger, ser vi også løbende eksempler på 

præsteansættelser af MF-teologer, der 

en årrække har arbejdet i andre vigtige 

opgaver samt præster, der flytter til nye 

embeder.

Stor geografisk spredning

De nye præsteansættelser finder 

sted i hele landet fra Frederikshavn i 

nord, Hvide Sande i vest, Kolding i syd, 

Odense i midten og København i øst. 

Så blandt MF-teologer møder vi en 

vilje til at tage fat der, hvor der lyder et 

kald og viser sig et behov. Det gælder 

i sognemenigheder, valgmenigheder, 

frimenigheder og kristelige organisati-

oner. KFS har for eksempel siden nytår 

ansat tre nyuddannede MF-teologer og 

Indre Mission to. Tæller vi alle præste-

ansættelserne sammen i årets første 

fire måneder bliver det til 14 i alt. Det er 

klar rekord i nyere MF-historie. Se en 

oversigt over de seneste års præstean-

sættelse af MF-teologer på teologi.dk/

mf-praester/

MF i fuld gang med at opfylde sit kald

De mange præsteansættelser viser, at 

MF udfylder sin mission: at uddanne 

præster og ledere til kirken og missions-

arbejde. Og det ansporer os til at gøre 

vort bedste for at kalde og rekruttere 

flere til at studere teologi. Vi arbejder 

derfor målrettet på at få et stort hold 

nye studerende her til sommer, så vi 

bedre kan imødekomme efterspørgslen 

på MF-teologer. Vi håber på at nå loftet, 

som er 32 studerende. Ansøgningsfri-

sten er 1. juli, og mange kvalificerede 

har allerede søgt, så vi er godt på vej. Se 

mere om FIUC-Aarhus’ bacheloruddan-

nelse på www.teologistudiet.dk

Bær med - støt et formål med 

evighedsværdi

En af MF’s trofaste støtter i en årrække 

udtaler: ›For mig er der ikke noget bedre at 

støtte end en præsteuddannelse, der ikke 

følger tidens trend, men det, der er sandt. 

Jeg er glad for at støtte et godt formål, der 

giver mening og har evighedsværdi – højere 

kan det ikke blive! Hvis vi skal have en kirke, 

der lever fremover, skal vi have et sted som 

MF. Jeg kan ikke se noget vigtigere formål at 

bruge mine penge på end MF.

 MF er båret af venner i hele landet. 

Med en måned tilbage af regnskabsåret 

kan du nå at give dit bidrag til at flere i 

vort land kan lytte til en klar forkyndel-

se, der leder flere til tro og efterfølgelse 

af Jesus. Højere kan det ikke blive.

 Du kan give en gave på MobilePay 

21204. Se mere om MF’s økonomi på 

side 15.

Tæller vi alle præste-
ansættelserne sam-

men i årets første fire må-
neder, bliver det til 14 i alt.

https://teologi.dk/mf-praester/
https://teologi.dk/mf-praester/
http://www.teologistudiet.dk
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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

DIT, MIT
OG VORES
GUUUULD

Jo meeere vi er sammen, er sam-

men. Vi EEEELSKER at lave skole! 

Simpelthen. Fuld ild, guuuuld og 

gejst. For vi brænder helt ærligt for 

at lave skole. Sammen! #jatakder

Også derfor ... #dufårguldmedhjem

Salg og rep. af alle bilmærker

Voerbjergvej 35 D. · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 04 00 · www.lhauto.dk MW Compounders er en dansk børsnoteret investeringsforening. Foreningen 

er udbyttebetalende og har investeret i 20-30 globale compounder-aktier.

Læs mere på vores hjemmeside: www.mwcompounders.dk

Kontaktpersoner:

Johannes Møller: 61 31 64 85  Dan Wejse: 26 83 37 44

Her er der plads til din annonce. Kontakt os på wph@teologi.dk
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ØKONOMI

VI ER 330.000 KR.
BAGUD – HJÆLP OS
I MÅL INDEN 1. JULI
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

 Det er vigtigt for MF’s arbejde, 

at regnskabsåret ikke ender med et 

underskud. Vi optager et nyt hold 

studerende til sommer og håber, at det 

bliver et stort hold, for der er brug for 

dem. Efterspørgslen på teologer er stor, 

og MF-teologer ansættes på stribe i 

menigheder ud over landet. Det giver 

motivation og frimodighed i arbejdet. 

Lad os stå sammen om også at bære 

økonomien, som vi har gjort det hidtil.

Vi har brug for din støtte. Se beta-

lingsmulighederne i rubrikken til højre.

På forhånd tak for fortsat opbakning! 

 Kontakt mig hvis du har spørgsmål 

eller har brug for flere oplysninger: 

wph@teologi.dk eller tlf.7356 1242.

Det er blevet juni - sidste måned i 

regnskabsåret for MF. Det har været 

et anderledes år. Aflysning af arrange-

menter har reduceret rejseudgifterne, 

og med andre besparelser stiger de 

samlede udgifter i regnskabsåret ikke, 

som vi ellers havde budgetteret. Ga-

vebehovet i regnskabsåret er dermed 

det samme som i sidste regnskabsår. 

Diagrammet nedenfor viser dog, at ga-

veindtægterne har været lavere under 

nedlukningen. 

 Ved udgangen af april havde vi mod-

taget 330.000 kr. mindre end året før. 

Det er en kæmpe udfordring at skulle 

indhente dette efterslæb inden 30. 

juni. Vi beder alle med hjerte for MF om 

hjælp til dette.

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

DERFOR STØTTER JEG MF
Jeg har en vision om et sandt, sundt og blom-

strende menighedsliv i Danmark - både for 

mig selv, min familie og dem, der kommer efter os. Et 

menighedsliv, hvor der forkyndes sandt om Kristus 

som død og opstået til soning for vores synder. Her 

ser jeg MF som et vigtigt fundament. Som der under-

vises, sådan bliver forkyndelsen. Og som der forkyn-

des, sådan bliver troen. Og som der tros, sådan folder 

livet sig ud i menighederne. Derfor.

Peter Frank Nielsen 

Viceskoleleder, Vejle
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FIND OPLYSNINGER OM 
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ENKELTFAG PÅ BACHELORNIVEAU 
ONLINE VED FIUC-AARHUS

NETSTUDIER
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ER FOR DIG
• der gerne vil tage teologiske fag med  

eksamen ved FIUC-Aarhus på  
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