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Vores studerende har krav på en uddannelse af høj kvalitet. Derfor ar-

bejder vi løbende med, hvordan kvaliteten kan styrkes, så uddannelsen 

lever op til internationale krav til akademisk uddannelse. 

LEDER

UDDANNELSE
AF HØJ KVALITET
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

Bacheloruddannelsen på MF udbydes af 

Fjellhaug International University Col-

lege (FIUC) i Oslo, og uddannelsen er 

derfor under norsk tilsyn. Mindst hvert 

8. år bliver alle norske højere lærean-

stalter vurderet af et statsligt kvalitets-

sikringsorgan. 

 I efteråret blev vores uddannelse 

gået efter ved et omfattende kvalitet-

stjek. Tilsynet omfatter hovedafdelin-

gen i Oslo og de danske afdelinger i 

Aarhus og København. 

 Konklusionen lyder: 

»Det systematiske kvalitetsarbejde er 

tilfredsstillende: Alle krav i universi-

tets- og højskoleloven, studiekvalitets-

forskriften, studietilsynsforskriften er 

opfyldt. De sagkyndige har tillid til, at 

institutionens systematiske kvalitetsar-

bejde sikrer og videreudvikler uddannel-

sens kvalitet.«

Denne flotte vurdering er en cadeau til 

kvaliteten af de ansattes daglige arbej-

de. Men vi kan ikke hvile på laurbærre-

ne. Kvalitetssikring er en fortløbende 

proces.

Ny generation af undervisere

Det næste skridt er at få flere lærerkræf-

ter bragt i spil. Undervisningsmiljøet 

på MF har et stærkt fokus på kirke og 

mission, en levende og livsnær teologi, 

et højt forskningsniveau, et internati-

onalt udsyn og ikke mindst en gruppe 

ambitiøse og engagerede undervisere. 

Det er et vigtigt fundament, som vi 

også skal bygge på i fremtiden. 

 I disse år har vi en historisk lav 

bemanding af undervisere. Og da flere 

af de nuværende lærere går på pension 

i de kommende år, står vi med en udfor-

dring. 

 Den lave bemanding betyder også, 

at vi er sårbare i forhold til pludselig syg-

dom. Vi har også ringere mulighed for 

at nå ud i baglandet med undervisning 

og forkyndelse. 

 På det seneste bestyrelsesmøde 

har bestyrelsen derfor besluttet at 

slå en ph.d.-stilling op i kirkehistorie. 

Ph.d.-projektet skal have en prak-

tisk-teologisk vinkel, da den kommende 

lærer også skal kunne undervise i prak-

tisk-teologiske fag. 

Økonomisk udfordring

Det koster mange penge at gennemfø-

re et generationsskifte på et fakultet, 

hvor der er behov for medarbejdere på 

højeste akademiske niveau. Men det 

er en nødvendig investering – også i en 

tid, hvor der er ekstra pres på økonomi-

en.

 Den generelle usikkerhed i verden 

med stigende inflation samt et øget 

renteniveau vil få konsekvenser for 

vores økonomiske muligheder. Både på 

kort og på lang sigt. 

 For eksempel må vi forvente, at 

det kommende byggeri ikke vil kunne 

levere det samme overskud, som vi har 

forventet. Vi risikerer også at modtage 

færre private gaver.

 Derfor opleves det som et sats at slå 

en ny stilling op. Men vi har reelt ikke 

noget valg, hvis vi skal sikre kvaliteten 

af uddannelsen. Derfor håber, at mange 

i baglandet vil bakke op med en økono-

misk håndsrækning.
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APOLOGETIK
ER MERE END
JEG TROEDE
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Det var en stor øjenåbner for mig, da jeg i gymnasiet for første gang 

stiftede bekendtskab med den kristne apologetik (trosforsvar). Det 

faldt på et tørt sted. Jeg elskede at diskutere tro med mine studiekam-

merater, men nogle af deres - og mine egne - spørgsmål blev ved med 

at nage. Mødet med apologetik fik mig til at hvile i troen: OK, så er det 

altså ikke helt dumt at tro på Gud. Der findes faktisk noget at sige til 

alle de svære spørgsmål.

min ph.d.-afhandling. Nu havde vi ef-

terhånden arbejdet med apologetik en 

del år, så jeg tænkte, at det måske var 

på tide at finde ud af, hvad det egentlig 

var for noget, og om det overhovedet 

gav mening. Så det blev mit projekt. Er 

apologetik i virkeligheden et levn fra 

oplysningstidens rationalister og deres 

overdrevne tillid til menneskets fornuft? 

Eller findes der en nutidig relevant mo-

del for apologetik?

 Nu skulle jeg så blot finde nogen, 

der havde noget klogt at sige om apolo-

getik. Jeg forestillede mig en skala, der 

bevægede sig fra stor tillid til fornuften 

til lille tillid til fornuften. På denne skala 

skulle jeg så finde tre positioner: en 

rationalist, en mellemvej og en post-

modernist. De tre tænkere blev Richard 

Swinburne, Alister McGrath og Stanley 

Hauerwas. Det skulle dog vise sig, at 

denne skala ikke var den eneste, som de 

tre tænkere kunne placeres på – og da 

slet ikke den mest interessante.

Apologetikkens natur: kristen 

retorik

Evangelikal apologetik hænger ofte tæt 

sammen med feltet erkendelsesteori. 

I første omgang definerede jeg derfor 

apologetik som ›justification of Chri-

stian beliefs‹. Det vil sige: apologetik er 

det at begrunde kristne overbevisninger 

ved at præsentere gyldige argumenter. 

Der var dog noget, der strittede. Mc-

Grath havde et begreb om ›imaginativ 

apologetik‹, som ikke rigtig passede i 

den kategori. Fantasiens apologetik er 

at vise livets skønhed set gennem den 

kristne tradition. Solopgangen over 

Aarhusbugten er i det kristne perspek-

tiv ikke blot en tilfældighed, men Guds 

gave til mig. Skønheden står centralt i 

denne tilgang til apologetik. Skønhed 

vidner om Gud, fordi Gud dybest set er 

skønheden i alt smukt. Dette syn på 

verden er attraktivt, og derfor har det 

evnen til at få mennesker til at tro og 

ændre overbevisning. Og derfor giver 

MIT MØDE 
MED APOLOGETIK

Emil Børty Nielsen, ph.d.-studerende i apologetik og leder af Center for Kristen Apologetik

Mødet med apologetik fødte også en 

interesse i teologien og filosofien: jeg 

ville finde sandheden. Jeg ville dybere 

ned og tage livtag med de store spørgs-

mål. Det var den impuls, der fik mig til 

at søge ind som teologistuderende på 

Menighedsfakultetet tilbage i 2009. 

Efter nogle års studier kom professor 

i Religionsfilosofi, Kurt Christensen, 

og spurgte min medstuderende Jakob 

Laugesen og mig, om vi ikke skulle lave 

et Center for Kristen Apologetik. Og det 

gjorde vi så. 

Et ph.d.-projekt fødes

Siden den tid har jeg holdt mange fore-

drag om apologetik. To af de spørgs-

mål, jeg har fået oftest i den forbindel-

se, er slet ikke apologetiske spørgsmål, 

men omhandler apologetikkens natur 

og metode: hvad er apologetik egent-

lig? Og hvorfor virker den ikke? Begge 

spørgsmål rumsterede således i mit ho-

ved, da jeg i 2017 skulle vælge emne for 
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det da også god mening at kalde det 

apologetik. Men mit problem var, at 

den ikke passede ind i min definition af 

apologetik. Skønhed er ikke en begrun-

delse for, at noget er sandt. Der findes 

trods alt mange smukke løgne. 

 Jeg havde altså svært ved at definere 

apologetikkens natur, indtil den dag 

da jeg faldt over ordet ›persuasion‹. Så 

hvad er ›persuasion‹? Jo, det er det at 

overbevise en anden om noget. Det at 

overbevise andre om noget kan godt 

have en lidt negativ klang i nogles øre: 

det lyder lidt anmassende og manipu-

lerende. Men det er selvfølgelig ikke så-

dan, det er ment. Vi overbeviser nemlig 

hele tiden hinanden om alt muligt, og 

oftest er det helt uproblematisk. 

 Én af de gode grunde til at bruge 

ordet ›persuasion‹ er, at det kobler apo-

logetik med retorik. Retorik kan nemlig 

defineres som studiet af overbevisende 

kommunikation. Apologetik er såle-

des en særlig form for kristen retorik. 

Denne kobling er dog ikke ny. Faktisk 

finder den sine rødder i den antikke 

kultur og i Bibelen selv. Den græske 

term ›apologia‹ bruges en række gange 

i Ny Testamente. Ordet har sine rødder 

i det antikke retssystem. Hvis en borger 

blev anklaget af en anden borger for 

at have begået en forbrydelse, så blev 

der afholdt en offentlig retssag, hvor 

byens borgere afgjorde udfaldet. Den 

anklagede fik mulighed for at holde en 

forsvarstale, hvor han skulle overbevise 

tilhørerne om sin uskyld. Peter og Pau-

lus forsvars taler i Apostlenes Gerninger 

finder sted i denne antikke juridiske 

kontekst. Retorikken har ligeledes sine 

rødder i denne kontekst. Den opstod, 

fordi man forsøgte at blive så dygtig 

som muligt til at overbevise tilhørerne.

Apologetikkens metode: hvordan 

overbevise?

Nu har vi altså bestemt apologetikkens 

væsen: den er forsøget på at overbevise 

andre om kristendommens sandhed. 

Det rejser så straks et nyt spørgsmål: 

hvordan overbeviser apologeten tilhøre-

ren? Her kommer vi til metodespørgs-

målet. Det klassiske evangelikale svar 

er: argumenter! Apologeten præsenterer 

argumenter for at overbevise sam-

talepartneren om kristendommens 

sandhed. Men findes der ikke andre 

metoder? Aristoteles er eksempelvis 

kendt for at identificere tre appelfor-

mer: logos, ethos og pathos (argumenter, 

karakter og følelsesappel) – og af disse 

er ethos og ikke logos den vigtigste! Og 

det er lige netop her, McGrath’s imagi-

native apologetik passer ind: det er en 

anden apologetisk appelform. 

 Og her kommer vi så til min anden 

store opdagelse. Hos mine figuran-

ter fandt jeg ikke blot tre forskellige 

syn på fornuftens styrke, men også 

tre forskellige apologetiske metoder. 

Richard Swinburne
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Er du interesseret i apologetik?

• Følg ›CKA – Center for Kristen Apologetik‹ på Facebook.

• Lær mere om den nyeste og bedste kristne apologetik på efterårets efter-

uddannelseskursus på MF, teologi.dk/efteruddannelse

• Bliv en del af CKA’s fagnetværk Dianoia, der mødes to gange om året for at 

diskutere aktuelle apologetiske problemstillinger. Kontakt ebn@teologi.dk 

for mere information.

Emil Børty Nielsen

Ph.d.-studerende på MF fra 2017. teologi.dk/person/emil-borty-nielsen

Leder af Center for Kristen Apologetik (www.apologetik.dk)

De havde alle tre en argumentativ 

apologetik, og jo højere syn de havde 

på fornuften, jo mere fyldte den. Hos 

Swinburne, der havde mest tillid til for-

nuften, fyldte den alt. McGrath havde 

et mere moderat syn på fornuften, og 

derfor supplerede han sin apologetiske 

tilgang med den imaginative apologe-

tik. Apologeten skal således ikke kun 

vise, at den kristne tro er intellektuelt 

forsvarlig, men også, at den er en smuk 

og attraktiv livsforståelse. Hauerwas 

havde den svageste fornuftsforståelse, 

og derfor spillede argumenter næsten 

ingen rolle for ham. Hans apologetik 

var i stedet baseret på skønheden i den 

kristne livsstil, når kirken lever trofast 

mod evangeliet. Hans apologetiske 

tilgang er således mere nonverbal og 

passiv. Kristne skal først og fremmest i 

trofasthed søge at kropsliggøre evan-

geliet i deres liv. En sådan livsstil vil som 

et biprodukt have en særlig overbevis-

ningskraft, der tiltrækker mennesker til 

kirken og Gud. 

 Apologetik er altså mere end argu-

menter. Apologetikken er nødt til at 

være mere end det rent argumentative, 

hvis den vil overbevise mennesker. Men 

den må aldrig opgive at argumentere, 

for vi har alle en moralsk pligt til ikke at 

tage hovedet under armen. 
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8 NYE MF-KANDIDATER

Otte nye kandidater er blevet færdi-

ge med deres kandidatuddannelse 

i teologi på Aarhus Universitet. 

Dermed er de klar til at søge ind 

på pastoralseminariet til efteråret 

med henblik på at blive sognepræ-

ster eller til straks at søge arbejde i 

kirke og mission. Der er meget stor 

efterspørgsel på teologer fra MF, så 

vi glæder os over, at nye er på vej.

KURT E. LARSEN PÅ 
UNDERVISNIGSTOGT I 
GRØNLAND

Professor Kurt E. Larsen har i marts 

og april været i Nuuk i Grønland for 

at undervise grønlandske teologi-

studerende i kirkehistorie på 

universitetet der. Undervisningen 

er nogle uger fortsat online fra 

Aarhus. Udstationeringen udtryk-

ker MF-lærernes vilje til - så langt, 

som tid og kræfter rækker - at stille 

deres kompetencer til rådighed for 

kirke og samfund. Tidligere har Kurt 

Christensen i flere omgange været 

på tilsvarende undervisningstogter 

til Adis Abeba i Etiopien, men det er 

første gang med organiseret under-

visning ved en MF-lærer i Grønland.

TRE NYANSATTE PRÆSTER

I 2022 er foreløbigt tre teologer med baggrund i MF blevet ansat som præster: 

Michael Henning Olesen Høj, sognepræst i Hedensted Kirke fra den 1.2.2022, 

Lasse Bach Dybdal, frimenighedspræst i Fårevejle fra den 1.2.2022 samt 

Susanne Lubago, sognepræst i Hellevad-Egvad Sogne fra den 15.2.2022. 

Se en oversigt over alle nyansatte præster med MF-baggrund siden 2016 på 

teologi.dk/mf-praester

KORT NYT

ISRAELSTUR 6.-14. JUNI

Akademisk leder, Morten Hørning Jensen, og tidligere generalsekretær i 

Israelsmissionen, Bodil Skjøtt, tager en stor flok MF-studerende med sig til 

Israel den 6.-14. juni for at give topkompetent teologisk undervisning på de 

lokaliteter, hvor Jesus har færdedes. Disse studieture er yderst populære, og de 

studerende kommer begejstrede hjem, væsentligt klogere på Israels historie, 

geografi, religiøse forhold med mere.

https://teologi.dk/mf-praester/
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EFTERUDDANNELSE UDRUSTER TIL TROSFORSVAR

Kristendommen udfordres aktuelt fra mange sider, og det kalder på et kristent 

trosforsvar. Derfor sætter MF apologetik/trosforsvar på programmet til efter-

årets efteruddannelse. Nogle af Nordens dygtigste apologeter vil undervise, 

herunder svenskeren Stefan Gustavsson. Undervisningsforløbet vil beskæftige 

sig med, om man kan og bør drive trosforsvar, og søge at dokumentere, at den 

kristne tro hviler på et solidt grundlag. 

Se flere oplysninger her: 

teologi.dk/efteruddannelse-udruster-til-trosforsvar/

SPONSORLØB 2022 
DEN 15. AUGUST 
– VÆR MED OG BAK OP!

MF’s bagland har til de seneste 12 

års sponsorløb på MF meget trofast 

og generøst støttet MF’s studeren-

de med midler til stipendier. Dette 

udgør en helt essentiel støtte til 

vore studerende, der må klare sig 

uden SU. I 2021 satte vi rekord med 

et indsamlingsresultat på over 

500.000 kr. Vi håber meget igen i 

år at krydse den halve million kr., og 

du kan være med som aktiv (løber/

cyklist/gående) eller som sponsor. 

Se flere oplysninger på 

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

eb2022/

PETER V. LEGARTH

Bliv siddende
296 sider | 249,95 kr.

»Min gode ven og kollega gennem mange år Peter V. Le-
garth er en original. Det er, må man forstå, ikke sagt i ond 
mening. Men der er altså ikke mange af hans slags. Det 
kommer også til udtryk i titlen på nærværende bog: »Bliv 
siddende«, for det er ikke lige det, man forbinder med Pe-
ter.«

KURT CHRISTENSEN, PROFESSOR EMERITUS

VELFORTALT

BIOGRAFI AF

PETER V. LEGARTH

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

https://teologi.dk/efteruddannelse-udruster-til-trosforsvar/
https://teologi.dk/om-mf/stot/sponsorloeb2022/
https://teologi.dk/om-mf/stot/sponsorloeb2022/
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Jeg ser det som 
kirkens profe-

tiske opgave at 
være en stemme 
mod uretfærdig-

hed i verden – det 
er dens pligt.
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Hvordan kan man som kristen være med til at bekæmpe uretfærdighed 

i verden? Læs her, hvordan Marcus Taulborg har fået muligheden for at 

engagere sig gennem FN.

Mange af de studerende på MF bruger 

ud over studierne også tid på at have 

blik for verden uden for læsesalene og 

de støvede bogreoler. For Marcus Taul-

borg, som er studerende på 2019-år-

gangen, kommer dette til udtryk på 

en måde, som kun de færreste får 

muligheden for. Han har nemlig titel af 

Danmarks ungdoms delegerede til FN 

for klima og miljø. ›Jeg repræsenterer 

Danmarks ungdom i FN, og jeg repræ-

senterer FN over for Danmarks ung-

dom,‹ forklarer han.

Med til COP-møder

Konkret betyder det, at Marcus er en 

del af den danske delegation til de store 

COP-møder, hvor han har mulighed for 

at sidde med til forhandlinger sammen 

med klimaminister Dan Jørgensen og 

hans embedsfolk. Marcus har diplo-

matstatus, og til en nylig biodiversitets-

konference kunne hans kollega, som 

har været ungdomsdelegeret et år læn-

gere, forhandle på Danmarks vegne. 

 Det betyder også, at Marcus arbejder 

for at få flere unge inddraget i FN’s ar-

bejde, ikke bare fordi de ser godt ud som 

kransekagefigurer, men fordi de reelt 

skal have indflydelse. Marcus forklarer, 

rundt omkring i verden. Hvis ikke den 

har en stemme dér, hvor så?‹

 For Marcus er klimadagsordenen 

relevant i den sammenhæng. I Etiopien 

har han set, hvordan klimaforandrin-

gerne påvirker verdens fattigste hårdt, 

og derfor handler klimakampen for 

ham også om retfærdighed.

Et inspirerende engagement

Da jeg spørger Marcus, hvilken indfly-

delse hans engagement skal få i FN, 

griner han lidt. Han har ikke de store 

forventninger til, at han kan flytte man-

ge brikker i FN-regi. ›Men‹, siger han, 

›jeg håber, mit engagement kan være 

inspiration til, at flere kirkelige gør no-

get.‹ Står det til Marcus, er der plads til, 

at kirken i højere grad tager sit ansvar 

på sig. Forhåbentlig kan hans arbejde 

være med til at sætte skub i den proces.

EN STEMME MOD 
URETFÆRDIGHED

Simon Højris Mejdahl, informationsmedarbejder

hvordan hans verdensopfattelse natur-

ligt er anderledes end hans forældres, og 

at det derfor er vigtigt, at han selv kan 

være med til at forme den verden, han 

lever i. Nothing about us without us (›intet 

om os uden os‹) er parolen, som ungeen-

gagementet i FN tager udgangspunkt i. 

Kirkens profetiske opgave

Marcus er den første repræsentant 

fra en af de kirkelige organisationer i 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der 

stiller op som FN-delegeret. Og det er 

en kæmpestor mulighed, synes han, 

for det hænger nøje sammen med hans 

forståelse af at være kristen: ›Jeg ser det 

som kirkens profetiske opgave at være 

en stemme mod uretfærdighed i verden 

– det er dens pligt. Kirken bliver irrele-

vant, hvis ikke den er aktiv i samfundet 

og i de problematikker, der er relevante 

Ungdomsdelegeret i FN. I Danmark ligger ansvaret for at udpege ungdoms-

delegerede til FN hos Udenrigsministeriet. Ministeriet har udliciteret opgaven 

til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som udpeger de delegerede blandt sine 

medlemsorganisationer. En lang række kirkelige organisationer er medlem-

mer af DUF, heriblandt Israelsmissionens Unge, hvorigennem Marcus er valgt.
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FRA BESTYRELSENS BORD

RELIGION ER TILBAGE
I DET OFFENTLIGE RUM 
Sune Skarsholm, formand for MF’s bestyrelse

på samarbejde mellem den offentlige 

forvaltning og kirken er meget længe-

re. I kirkeligt regi har samarbejdet fået 

betegnelsen ›samskabelse‹.

Diakoni er en del af kirkens DNA

Kritikkere hævder, at samskabelse 

rykker folkekirken bort fra både beken-

delse, embedssyn og sogneforankring, 

og at samskabelse er i konflikt med 

luthersk teologi. Kritikken levner ikke 

plads for et levende menighedsliv. 

På lange stræk er samskabelse jo en 

opdateret udgave af kirkens diakona-

le opgave og dermed en del af dens 

DNA. Samskabelse er en åben dør til at 

tilbageerobre en del af den sociale dia-

koniopgave, som kirken bortskænkede 

til den fremvoksende velfærdsstat, da 

denne opbyggedes navnlig i efterkrigs-

tiden. 

Præsten er Ordets tjener

Alligevel er der kun grund til at være 

årvågen. For investeringen af tid og op-

mærksomhed på samskabelse kan hur-

tigt flytte præstens opmærksomhed fra 

det, som må være omdrejningspunktet 

i tjenesten: forkyndelsen, undervisnin-

gen og sjælesorgen. Præsten er frikøbt 

til at hellige sig Ordets tjeneste. Min 

kloge kordegn har jævnligt mindet mig 

om, at jeg som præst først og fremmest 

skal gå ind på mit kontor og forberede 

en god, solid og bibelsk prædiken til på 

søndag. Der er andre, som kan tage sig 

af alle de mange opgaver og mulighe-

der, som et menighedsliv kan rumme. 

Præsten skal ikke fylde det hele. Det er i 

al fald ikke luthersk!

Menigheden er Kristi legeme

Menighedsfakultetet er netop stiftet 

med en vision om et engageret me-

nighedsliv omkring en genuin, bibelsk 

forkyndelse. Menigheden er central i 

denne kirkeforståelse. Vi er netop ikke 

et præstefakultet, men menighedens fa-

kultet. Det er menigheden, som kalder 

præsten til at varetage Ordets tjeneste. 

Hele menigheden har en tjeneste. Den 

repræsenterer Kristi legeme i den lokale 

sammenhæng – både til gudstjenesten 

og i hverdagens gudstjeneste over for 

Gud og næsten, som den sendes ud til. 

Præsterne brænder ud og forsømmer 

Ordets tjeneste, hvis de alene skal være 

samskabere i lokalsamfundet. Opgaven 

for præsten er med et bibelsk udtryk at 

›udruste de hellige til tjeneste‹. Ud-

rustningen sker, når præsten er tjener 

for Ordets kraft. Det er netop, hvad en 

uddannelse på MF sigter på.

Kirker inddrages i løsning af samfundsopgaver

Folkekirken oplever en fornyet interesse 

fra politisk hold. Et aktuelt eksempel er, 

at statsminister Mette Frederiksen hav-

de 40 minutter sammen med biskop-

perne på Ribe-mødet i april. Hun havde 

bedt om ›et møde med folkekirken‹, 

hvor hun ville drøfte kirkens samfunds-

rolle. På mødet understregede statsmi-

nisteren vigtigheden af, ›at det danske 

samfund er bygget solidt på kristne 

værdier, og at kirken har en vigtig rolle i 

kampen mod værdirelativismen‹. 

Statsministerens optræden på bi-

spemødet viser tydeligt, at religionen 

ikke længere er forvist fra det offentlige 

rum. Det flugter helt med den virkelig-

hed, som mange præster oplever rundt 

omkring. Der er en voksende efter-

spørgsel på folkekirkens og præsternes 

deltagelse i omsorgsfunktioner, som 

det offentlige ikke kan løfte alene. 

Kommunerne spørger jævnligt kirken 

og præsten om at kontakte og besøge 

ensomme borgere eller mennesker i 

sorg og krise. Forleden fik præsterne i 

mit provsti en forespørgsel om at yde 

åndelig omsorg som et tilbud inden 

for kommunens hjælp til alkoholikere. 

Mange kirker er også involveret i kom-

munernes modtagelse af flygtninge 

og indvandrere. Listen over eksempler 
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MF’S REKREATIVE
BAGHAVE FORVANDLET
TIL AKTIV BYGGEPLADS
Nils Andersen, landssekretær

Gravemaskiner og lastbiler har de seneste uger indtaget MF’s baghave 

og forvandlet den til en stor byggeplads med et gigantisk hul til en ny 

seksetages bygning, der nu er under opførelse.

de ledige kvadratmeter. Beliggenhe-

den kan dårligt være mere central ved 

indgangen til et helt nyt studenterstrøg 

med universitetet og journalisthøjsko-

len som tætte naboer. Her kommer 

man til at mærke Aarhus’ studenterpuls 

på nærmeste hold. Med flere kristelige 

organisationer tæt på i det nye byggeri 

åbnes op for endnu mere værdifuldt 

samarbejde til gavn for hele fællesska-

bet på MF og TORVET. Kontakt Thomas 

Bjerg Mikkelsen (tbm@teologi.dk) for 

flere informationer om lejemål.

Fond bærer risiko for byggeriet

Men er det ikke et risikabelt skridt for 

MF at tage med et så stort byggeri til 

over 80 mio. kroner? Det er et nærlig-

gende spørgsmål at stille. Men nej, det 

er ikke MF, der løber den eventuelle 

økonomiske risiko, men derimod et 

datterselskab til den fond, som ejer hele 

grunden. Skulle et eller andet uforudset 

spænde ben for gennemførelse af byg-

geriet, eller hvis der mod alle odds ikke 

kan findes lejere til alle boliger, trækkes 

MF ikke med i faldet, men kan i de be-

stående rammer fortsætte sin opgave 

med at uddanne kommende ledere til 

kirke og mission.

Færdig i 2023

Hvis ellers entreprenørfirmaet Jørgen 

Friis Poulsen kan få de nødvendige 

leverancer af byggematerialer, skulle 

byggeriet være klar til ibrugtagning 

sommeren 2023. Efter et fuldt driftsår 

forventer MF fra regnskabsåret 2024-25 

at få et værdifuldt tilskud til sin drift. 

Det ændrer dog ikke ved det faktum, 

at MF fortsat vil være helt afhængig af 

gaver fra et trofast bagland.

Så kom der gang i MF’s nye byggeri. 

Siden begyndelsen af april har en vel-

voksen gravko fyldt stribevis af lastbiler 

med jord fra det stadig dybere hul, der 

udgør grunden til MF’s nye seksetagers 

bygning. I maj er støbning af fundament 

og sokkel begyndt, så man nu har en klar 

fornemmelse af bygningens omfang.

Erhvervsfællesskab med plads til flere

Den nye seksetagers bygning kom-

mer til at rumme 55 studieboliger i de 

fem øverste etager, mens stueetagen 

vil danne ramme om et erhvervs-

fællesskab, hvor foreløbigt Kristelig 

Handicapforening, Kristeligt Forbund 

for Studerende (KFS) samt Åbne Døre 

kommer til at have kontorer. Her vil 

disse organisationer have optimale 

muligheder for et frugtbart samarbejde 

a la det, der allerede findes om teologi 

og mission på TORVET, hvor MF, Isra-

elsmissionen, Promissio samt Wycliffe 

Danmark holder til. 

 Der er i det nye byggeri endnu plads 

til flere kristelige organisationer eller 

iværksætterfirmaer, der kan leje en 

større eller mindre andel af de resteren-

mailto:tbm@teologi.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

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

Salg og rep. af alle bilmærker

Voerbjergvej 35 D. · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 04 00 · www.lhauto.dk

SEJERGAARD, HØJLUND 

OG BÆKGAARD

Livets risiko
Himmel og Helvede
208 sider | 249,95 kr.

14 bidragydere giver hver deres vinkel på fortabelsens virkelig-

hed set i lyset af fortidens og nutidens strømninger.

»I en bagvendt opbyggelighed bliver de forskellige perspek-
tiver på fortabelsen en indirekte forkyndelse af frelsen i Je-
sus Kristus.«

H E N R I K  N YM A N N  E R I K S E N, C A N D.T H E O L .

14 INDLÆG OM

FORTABELSENS

REALITET

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk
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Mange mærker en påvirkning af deres 

privatøkonomi. Vi er mange om at bære 

MF, og vi beder Gud velsigne enhver, 

som støtter med forbøn og gaver. MF 

står i en vigtig opgave med at uddanne 

og udruste teologer, som der er stor 

efterspørgsel på. 

Vi har derfor også frimodighed til at 

spørge om en ekstra gave fra dem, 

som kan afse 500 kr., 1.000 kr. eller 

et andet beløb. Ethvert beløb er en 

hjælp til MF. 

På forhånd tak til alle, som har mulig-

hed for at støtte med et ekstra beløb. 

 Se betalingsmulighederne i rubrik-

Stor tak til alle givere for trofast støtte til 

MF gennem regnskabsåret, som nu er 

gået ind i sin sidste måned. Takket være 

god opbakning i foråret har vi indhentet 

det, vi kom bagefter i december, så vi 

nu har modtaget samme beløb som ved 

samme tidspunkt sidste år. Vi har dog 

et budget, som er næsten 300.000 kr. 

større bl.a. som følge af flere studerende 

og især en mangedoblet ejendomsskat.

 Konkret har MF brug for 1,4 mio. kr. 

i gaver inden 1. juli. Det er 260.000 kr. 

mere, end vi modtog i samme periode i 

2021. Vi beder alle med hjerte for MF om 

hjælp til at nå i mål.

 Uro og usikkerhed i verden omkring 

os påvirker os på forskellige måder. 

SÅDAN KAN DU STØTTE

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 synes, det er fantastisk, at en stærk 

akademisk tilgang til Bibelen kan følges ad med 

personlig tro for undervisere og mange af de 

studerende på Menighedsfakultetet. Det virker 

for mig, som den helt rigtige kombination for 

at få uddannet dygtige teologer til tjeneste i 

kirken og helhjertet engagement i samfundet. 

Den kombination gør, at jeg har valgt at støt-

te Menighedsfakultetet månedligt. 

Nanna Kildahl Keseler 

Datakonsulent, Aarhus

ken ovenfor.

 Kontakt mig hvis du har spørgsmål 

eller har brug for flere oplysninger: 

wph@teologi.dk eller tlf.7356 1242.

ØKONOMI

HJÆLP MF 
GODT I MÅL

Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

http://www.teologi.dk/dankort
http://www.teologi.dk/stot


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

sammen med MentalTouch en

efteruddannelse i ledelse

Uddannelsen henvender sig især til dig, som er leder (eller 

overvejer en ledelseskarriere) inden for kristelige organisati-

oner, menigheder, skoler, diakonalt arbejde el. lign.

Flere informationer på 

teologi.dk/uddannelse/lederuddannelse/

http://teologi.dk/uddannelse/lederuddannelse/

