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”Det skæve Danmark” er et begreb, der nu også er 

aktuelt for kirken. Der er begyndende præstemangel. 

Ofte må embeder længst væk fra de større byer 

genopslås.  

Skal kandidater – også fra Menighedsfakultetet (MF) 

- opleve det meningsfuldt at søge embederne i Ud-

kantsdanmark, må kirken være forandringsparat og i 

dens ydre former tilpasse sig den tid, den lever i. Det 

gælder ganske enkelt kirkens overlevelse! Nogle steder 

er fornyelsen i gang med stor velsignelse til følge. 

Arbejdet med ”frimesser” i vestjyske landsogne har 

betydet øget vækst og ny frimodighed i menighederne, 

ligesom der er eksempler på, at selv små landsogne 

har store, kendte gospelkor – eller bibelundervisning 

for lægfolk. 

Måske virker en middelalderkirke på landet med faste 

bænke og lidt fugt i luften ikke så tiltrækkende på 

embedssøgende teologer. Men den præst, der sætter 

som mål at gøre evangeliet levende for sekulariserede 

mennesker, har rigeligt at gøre med 2000 sognebørn. 

Er man kaldet af Gud til et embede på landet, er der 

intet sted i verden, der er bedre at være.

Men den lokale menighed har et medansvar. Hvis 

den møder en ny kandidat med konservatisme og 

bagstræberisk fastholden ved det bestående, umuliggør 

det fornyelse og forandring. Derfor skal vi i MFs bagland 

signalere til kommende præster: Vi vil samarbejde og 

gå vejen med dig!

Fra MFs side vil vi formidle et kald og kærlighed til 

præstetjenesten til vore studerende, så de personer, 

der har ofret, bedt og håbet på MF også fremover kan 

regne med, at vi står sammen med dem i opgaven. Bed 

sammen med os om, at vi må få både den fornødne 

tilgang af studerende og den fornødne åndskraft og 

udrustning til at præge dem med en god bibeltro teologi. 

Et præstekald begynder med et kald til studium.
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TEOLOGI FOR KIRKENS SKYLD
Menighedsfakultetet vil fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem teologisk forskning og uddannelse. Vi 

tror, at indholdet i kirkens præste- og lederuddannelse er af fundamental betydning for livet i kirken, og at det i høj 

grad er menigheden selv, der må tage ansvar for sin præste- og lederuddannelse. 

Vores 4-årige internationalt akkrediterede BA-uddannelse rummer klassisk teologi, praktik, mulighed for mentoring 

og giver adgang til videre studier på universitetet. Vi optager nyt hold studerende i ulige år. Vi tilbyder de studerende 

læseplads og et spændende studiemiljø, hvor også teologistuderende og religionsvidenskabsstuderende fra Aarhus 

Universitet er meget velkomne. Desuden afholder vi foredrag og temadage, som er åbne for alle interesserede. Find 

flere oplysninger om Menighedsfakultetet på www.teologi.dk

FOREDRAGSRÆKKE OM LOVEN UD-
KOMMET I BOGFORM 

Menighedsfakultetet (MF) afholdt 

i 2009 en foredragsrække over 

emnet »Hvad skal en kristen mene 

om loven?«. Nu er foredragene ud-

kommet på skrift under titlen »Den 

kristne og loven«, og er en del af en 

ny bogserie »Teologiske Studier fra 

Menighedsfakultetet«, som bygger på foredragsræk-

ker om teologiske problemstillinger. Serien udgives i 

et samarbejde mellem Forlaget Kolon og Menigheds-

fakultetets tidsskrift »Dansk Tidsskrift for Teologi og 

Kirke«.

MFs lærerkollegium belyser i disse foredragsrækker 

en problemstilling i en spændende og intens sam- 

tale, hvor nuancer og modsætninger mødes i en fri  

debat mellem lærerne. Foredragene henvender sig 

til alle, der har interesse for at grave dybere ned i 

teologiske emner. 

”Den kristne og loven” kan købes hos Forlagsgruppen 

Lohse. 88 sider, pris 99,95 kr., www.forlagetkolon.dk. 

Næste foredragsrække er programsat til efteråret 

2011 og har »Guds rige« som tema. 

Læs evt. mere på www.teologi.dk

AKTIONSGRUPPE NEDSAT
I lyset af den åndelige kamp i folkekirken har Evangelisk 

Luthersk Netværk (ELN) nedsat en aktions- og arbejds-

grup pe, som skal gennemtænke og udarbejde en række 

forslag og initiativer til, hvad vi kan gøre for at forhindre 

indførelsen af vielse af homoseksuelle par i folkekirken 

– og hvad vi kan gøre, hvis det alligevel sker. 

Tovholder for ELNs aktions- og arbejdsgruppe er 

formanden for Menighedsfakultetets repræsentantskab 

Hans-Ole Bækgaard, der kan kontaktes på tlf. 4157 

7473 eller email: olsen@israel.

Mandag den 31. maj kl.10-15.30 afholder ELN i øvrigt i 

Storbycenter Bethesda i København en konference om 

kirkens nej til vielse af homofile par Se mere på www.

teologi.dk.

AFSKEDSRECEPTION FOR INGOLF HENOCH PEDERSEN 10. JUNI
I anledning af at Ingolf Henoch Pedersen går af som fakultetsleder per 31. juli, afholder Menighedsfakultetet en 
afskedsreception torsdag den 10. juni, hvor det vil glæde os at se huset fyldt med MFs venner. Receptionen begynder 
med kaffe kl. 15.30, og kl. 16-18 vil der være officielle og uofficielle afskedshilsener m.m.. Dagen rundes uformelt af 
med grillpølser på terrassen.

MF-STUDERENDE I TV-UDSENDELSE
Elon Jepsen, som er bache- 

lorstuderende på Menig-

hedsfakultetet, deltog i TV- 

programmet ”De omvend- 

te” på DR2 den 26. april. 

Her fortæller han sin om- 

vendelseshistorie og begrunder sin kristne tro.

Udsendelsen kan ses på 

http://www.dr.dk/dr2/d/de+omvendte

MF-studerende i TV-udsendelse 
Elon Jepsen, som er bachelorstuderende på Menighedsfakultetet, deltog i TV-programmet ”De 
omvendte” på DR2 den 26. april. Her fortæller han sin omvendelseshistorie og begrunder sin kristne 
tro. Udsendelsen kan ses på http://www.dr.dk/dr2/d/de+omvendte 
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Ingolf Henoch Pedersen har efter 10 års tjeneste valgt 

at forlade posten som styrmand på ”skoleskibet” 

Menighedsfakultetet (MF). Men han efterlader på 

ingen måde en synkende skude. Ved Ingolfs kyndige 

ledelse har MF de sidste 10 år hejst storsejlet og lettet 

anker for alvor. Med oprettelsen af vores selvstændige 

BA-uddannelse i 2005 har MF brudt de teologiske 

fakulteters monopol på at uddanne teologer. Vi er på 

MF meget taknemlige for Ingolfs fremsynethed og 

evne til at lede os igennem denne forandringsproces 

uden at tillade værdifuldt arvegods at rutsje ud over 

rælingen. 

 

BEHOV FOR NYTÆNKNING
På grund af forandringer i universitetsverdenen kunne 

vi ikke have fortsat med blot at give den ”supplerende” 

undervisning, som vi ellers havde gjort i de første 

33 aktive år i MFs levetid. Så ville MF være blevet 

reduceret til en mindre båd med stadig færre matroser 

og med stadig mindre fremdrift. 

Vi oplevede det som et skridt ud i en uvis fremtid at 

sende skoleskibet på værft til ombygning. Tilladelse til 

at ombygge og sejle i et større og betydningsfuldere 

skoleskib kunne vi ikke få i vores egen søfartsnation, så 

vi indledte forhandlinger med et britisk universitet om 

akkreditering af vores selvstændige uddannelse. Vi ser 

tilbage på en lykkelig proces og har et godt samarbejde 

med University of Wales; vi har fået mulighed for at 

indrette vores uddannelse, så den sigter på kirke- og 

missionssejlads og uddanner de studerende i de vigtige 

første fire år af teologistudiet. Antallet af nye studerende 

på uddannelsen har oversteget alle forventninger, så 

MF i dag summer af liv og engagement - som det sig 

hør og bør på et skoleskib.

FORANDRINGER I FARVANDET
Den kirkelige virkelighed har også været i forandringer 

de seneste 10 år. I dag tænker mange kristne globalt 

og stifter derfor bekendtskab med andre kirkelige 

traditioner, ligesom nye menigheder fra de voksende 

kirker i det globale syd slår sig ned i vores land. Dette 

giver mulighed for at hente inspiration fra kristne fra 

andre himmelstrøg. Vi har på MF nydt godt af mange 

internationale besøg og kontakter. Da kun ca. 3 %, af 

de kristne i verden hører til den evangelisk-lutherske 

kirke, giver det naturligvis behov for at gennemtænke 

vores forhold til kristne af andre traditioner og prøve 

at bevidstgøre vore studerende på rigdommen i den 

lutherske arv.  

Ungdomskulturen har også ændret sig. I dag får flere 

en højere uddannelse, og mange læser af interesse 

uden at have et erhverv for øje. Man kan også læse 

teologi uden at have tanker om at blive præst. Under 

disse forhold vil vi på MF søge at styrke de unges 

frimodighed til en forkyndende tjeneste. Vi gør mere 

for at hjælpe den enkelte studerende til at finde frem 

til sin gud-villede plads i livet. Studieforberedende 

samtaler, mentorsamtaler og udvidet praktikordning er 

tiltag, som er indført på MF i det sidste årti.

Menighedsfakultetet       
har sat storsejlet

KURT E LARSEN
FORMAND FOR MFS LÆRERRÅD

 

Antallet af nye 
studerende på 
uddannelsen 
har oversteget 
alle forvent-
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sig hør og bør 
på et skoleskib.
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Ikke med for små sko! 

Missionen for Menighedsfakultetet (MF) er at uddanne 

præster. Det fremgår tydeligt af vedtægternes §1: 

”… oprette et menighedsfakultet i Danmark med det 

hovedformål at uddanne præster.” Initiativtagerne til 

MF havde i 1967 en herlig vision for folkekirken: de 

ville befolke præstegårdene med unge teologer, der 

gennem MFs bibel- og bekendelsestro undervisning 

kunne bringe vækkelse og åndelig fornyelse ind i 

folkekirken. 

I dag har jeg siddet i samtale med en af vore unge 

BA-studerende, som er en levende illustration af den 

vision. Han fortalte, at han læser teologi på MF for 

at blive udrustet til at blive sognepræst i folkekirken. 

”Ellers ville jeg ikke have været her”, som han udtrykte 

det. Jeg glædede mig over hans klare udmelding. Han 

vil være sognepræst i den folkekirke, som det store 

flertal i vort folk endnu tilhører, og som derfor rummer 

nogle gode missionsmuligheder.

Andre studerendes drømme går i en anden retning. For 

dem vil tilværelsen i en stråtækt præstegård på landet 

fremstå som et mareridt. De er optaget af helt andre 

ideer til, hvordan kirken skal nå ud blandt mennesker 

i dag. Nogle stiler efter at blive præst i en valg- eller 

frimenighed med et levende menighedsliv, som kan 

udøve en dragende magt på lokalbefolkningen, og med 

en stab af frivillige, som de kan være med til at udruste 

til en tjeneste blandt mennesker i deres hverdag.

Hvad stiller vi op, når nogle MF-studerende ikke vil 

følge den vej, som initiativtagerne til MF tænkte, at de  

skulle gå? Bør vi indstille arbejdet? Nej, vi tager i 

stedet vedtægterne frem og læser dem en gang til. 

Der står jo faktisk ikke et ord om, at det handler om at 

uddanne sognepræster til Folkekirken. Der står hverken 

sognepræst eller folkekirke. Der står kun ”præster”. 

De fleste dengang havde sognepræstestillinger i 

tankerne. Det var deres vision. Og den var god. Men 

de var kloge nok til at formulere sig bredere end 

som så. Menighedsformer og præstestillinger kan 

ændres, og kristne kan vælge at gå forskelle veje 

menighedsmæssigt. Men uanset hvad der sker med 

folkekirken, så er Guds rige uendeligt meget større.

Der er brug for præster med MFs teologiske profil, 

uanset hvad der sker. Vi vil uddanne unge teologer, 

som brænder for bibelsk kristendom og for mission, 

og dem ønsker vi at sende ud herfra i stort tal til at 

virke i kirken. MF er ikke tjener for en bestemt kirkelig 

organisationsform. MF er sat til at tjene evangeliets 

udbredelse i verden. Vi kan ikke bestemme, hvilken 

retning vore studenter eller kirken som sådan skal tage 

i de kommende år. MF skal forske og undervise og 

fremme sund og relevant teologi, som kan tjene kirken, 

uanset hvilken retning den kirkelige udvikling vil tage. 

MFs bacheloruddannelse er et fantastisk godt redskab 

til at fremme det mål, fordi den giver os noget nær 

maksimale muligheder for at præge vore studerende i 

deres åndelige og menneskelige modningsproces frem 

mod en aktiv tjeneste i kirken.

Som afgående leder på MF vil jeg minde os alle om, at 

vi bør undgå at gå i for små sko. Små sko har det med 

at trykke og hindre os i at tage faste skridt. 

Med de ord vil jeg ønske MF en fortsat god gang på 

jorden ind i en for os usikker fremtid, en fremtid, som 

kirkens herre, Jesus Kristus, alene er herre over!             

INGOLF HENOCH PEDERSEN
FAKULTETSLEDER

 

Styrmand Pedersens sidste formaning
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AF JØRN HENRIK OLSEN 
CAND.THEOL. OG PH.D.

Jeg er glad og taknemmelig, fordi jeg ikke selv er årsag 

til mit liv. Jeg holder meget af livet, fordi jeg har fået det 

som gave, og fordi Gud har vist mig hen til næsten og 

verden, og fordi jeg er blevet mødt med en lidenskabelig 

kærlighed, som har givet mig at være et Guds barn. 

Det er det største og mest identitetsskabende, jeg kan 

nævne som svar på, hvem jeg er. 

Det er her, jeg finder udgangspunktet for mit liv. Hver 

dag ser jeg ind i mulighedens spejl, fordi kærligheden 

er stærkere end døden. Jeg er et skabende menneske, 

og det jeg skylder skaberen, tager sigte på mit med-

menneske. Derfor er jeg også kulturelsker med blik 

for kunstens muligheder. Jeg tolker på trætheden 

og kedsomheden, livsleden og skønheden – og de 

menneskelige livsvilkår, som vi ikke kan flygte fra. 

Jeg turnerer rundt i sindets kroge og afkroge, hvor 

fornyelsen og kreativiteten har deres føderum.

Også fra mit barndomshjem fik jeg som gave en stor 

kærlighed til livet og tjenesten. Gaven har jeg forsøgt 

at bære med mig ud på min egen livsrejse. Det er 

nu længe siden, at jeg udtrådte mine barnesko på 

Bornholm, hvor jeg fik en meget ’landlig’ opdragelse. 

Min mor og far sled og slæbte for mig og mine fem 

søskende. Vi fik lært noget om, hvad trofast og 

vedholdende arbejde var. Sorgen over adskillelsens tab 

mærker jeg ofte med tanke på min far, som døde, da vi 

arbejdede i Tanzania. 

I min egen lille familie – i Gilleleje - er pigerne snart 

flyttet hjemmefra. Vi har kun fem af dem. Plus min 

kone. Hun er dygtig, sød og trofast. Lutte hedder hun. 

I øvrigt er hun ualmindelig glad for sit arbejde på 

Arresødal Hospice ved Frederiksværk. Pigerne er midt 

i deres dannelses- og uddannelsesforløb, spredt som 

de er over hele kloden. 

Er man interesseret i flere oplysninger, henviser jeg til 

min hjemmeside www.jornhenrik.com – Her kan man 

måske få en fornemmelse af, at mit liv er hængt ud i alt 

det, der knytter sig til menneskelivet. Præcis dét, som 

kirke, mission og teologi også styrer så hårdt efter.

Det er med stor glæde og forventning, at jeg 1. august 

bliver medarbejder på den store sag og vision, vi kalder 

MF. 

MENIGHEDSFAKULTETET FÅR NY FA- 

KULTETSLEDER 1. AUGUST. 

MF-BLADET HAR BEDT JØRN HENRIK 

OLSEN GIVE ET KORT SIGNALEMENT 

AF SIG SELV SOM PERSON. 

Mødt af 

lidenskabelig 
kærlighed 
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DBI OG MF SAMARBEJDER

Den 5. marts 2010 mødtes Dansk Bibel-Instituts (DBI) 

og Menighedsfakultetets (MF) bestyrelser til et fælles 

bestyrelseskursus og til en samtale om fælles opgaver 

og udfordringer. På nær to dage var det tredive år 

siden, at de to bestyrelser mødtes første gang, nemlig i 

weekenden d. 7-9. marts 1980 på lejren ”Christianssæ-

de” på Lolland. Selv om vi ikke har overrendt hinanden, 

er det ikke et udtryk for mangel på kontakt og 

samarbejde de sidste tre årtier. De to lærerråd har haft 

et årligt møde i mindst tyve år, og der har været en livlig 

erfaringsudveksling og et godt samarbejde mellem 

DBI og MF på mange planer. I 2006 formaliserede 

vi samarbejdet i en konsortieledelse, hvor vi har 

arbejdet med en række emner af fælles interesse. 

Begge institutioner har i dag en bacheloruddannelse, 

akkrediteret af University of Wales. Og begge 

institutioner lægger vægt på, at uddannelsen skal have 

en missional profil. DBI og MF er altså vævet sammen 

og leverer langt på vej det samme produkt: præster, 

kirkelige medarbejdere og missionærer til Danmark og 

udlandet.

RAMMER FOR SAMARBEJDET
I kommissoriet for konsortiesamarbejdet står der: 

Samarbejdet i konsortiet bygger på en erkendelse af  

de to institutioners mange fælles værdier og grund-

læggende fælles målsætninger, herunder som teologis-

ke forsknings- og uddannelses steder på Bibelens og 

den lutherske bekendelses grundlag at ville fremme 

forskning, uddannel se og mission i kirken i Danmark 

og internationalt. Samarbejdet sker i erkendelse af og 

gensidig respekt for institutionernes særpræg og de 

forskelle, som kan gøre sig gældende de to institu ti o ner 

imellem, fx. når det gælder bibelsynet.

 

SAMARBEJDE SÅ LANGT ENIGHED 
RÆKKER
Da DBI og MF blev til sidst i tresserne og først i 

halvfjerdserne, kunne man ikke blive enige i forståelsen 

af bibelsynet. Indebærer en forståelse af Bibelen som 

Guds ord, at Bibelen er uden fejl og selvmodsigelser 

i alle sine udsagn (DBI’s grundlag), eller blot at den 

er uden fejl i sin hovedsag: at meddele den frelsende 

sandhed i gudsåbenbaringen i Jesus Kristus (MFs grund- 

lag)? I praksis betyder det, at man for at være ansat 

på MF ikke nødvendigvis skal kunne tilslutte sig, at 

Bibelen er uden fejl og modsigelser i alle sine udsagn, 

mens det vil være tilfældet på DBI.  En sådan forskel 

 

AF FAKULTETSLEDER INGOLF H. PEDERSEN 
OG REKTOR BØRGE HAAHR ANDERSEN

Sigtet med samarbejdet er dels at 
spare ressourcer ved at gøre tingene 
sammen, men også at gøre tingene 
bedre ved at trække på hinandens 
erfaringer.

’



9

MF-bladet  03 2010

S

V

N

Bed for ...

 Samarbejdet mellem DBI  

 og MF

 Nye studerende på vore  

 uddannelser

 Vækkelse i folkekirken

9

I RESPEKT FOR HINANDENS SÆRPRÆG OG FORSKELLIGHED VIL 
DBI OG MF FORTSAT ARBEJDE SKULDER VED SKULDER

kan måske lyde som teologisk pindehuggeri, men rø-

ber alligevel en forskellighed i forståelsen af, hvordan 

Bibelen som åbenbaringsskrift skal forstås, selv om vi 

er enige om, at Bibelen er den absolutte autoritet i alle 

spørgsmål vedrørende tro, lære og livsførsel (DBI’s og 

MF’s vedtægter). 

 
Ved bestyrelsesmødet d. 5. marts 2010 måtte vi kon-

statere, at hverken DBI eller MF var villige til at ændre 

sin egen grundlagsformulering, så den bliver tilpasset 

den anden. Samtidig var der et stort ønske hos de to 

bestyrelser om, at den uenighed ikke må komme til at 

fylde mere, end den sagligt kan bære, og der var en 

stor vilje og et stort ønske om at styrke og udbygge 

samarbejdet om forskning, undervisning, uddannelse 

og mission. 

EKSEMPLER PÅ SAMARBEJDE
Konsortieledelsen har brugt megen energi på at sam-

arbejde i spørgsmålet om SU til religiøse uddannelser. 

På en række andre områder har vi også med fordel 

kunnet stå sammen: Vi afholder årligt et fælles lands-

konvent for præster og teologer, og hvert tredje år er 

der på skift et fælles januarkursus på DBI eller MF. 

Derudover har vore lærere undervisning på hinandens 

institutioner, ligesom DBI og MF af og til taler med 

fælles røst i teologiske og kirkelige debatter.

Fremover vil vi bruge mere energi på at samle og 

koordinere forskning fra de to institutioner og også om 

muligt at få en fælles aftale med University of Wales 

om akkreditering af de to bacheloruddannelser. Sigtet 

med samarbejdet er dels at spare ressourcer ved at 

gøre tingene sammen, men også at gøre tingene bedre 

ved at trække på hinandens erfaringer.

FREMADRETTET SAMARBEJDE
Der er brug for alle de ressourcer, som DBI og MF i 

fællesskab kan mobilisere.  Der er udsigt til en markant 

præstemangel i Danmark inden for de næste 5-15 år. 

Missionsselskaber mangler teologer til nøgleopgaver i 

de unge kirker, og dansk kirke og teologi har brug for 

teologisk forskning og undervisning med udgangspunkt 

i bibelsk og luthersk tro. I respekt for hinandens særpræg 

og forskellighed vil DBI og MF fortsat arbejde skulder 

ved skulder for at imødekomme dette behov. 
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HEGNSVEJ 17 • 9970 STRANDBY • TLF. 98 48 10 99

KOM FØRST TIL MØLLER, FÅ FØRST MALET

Bøger & bibler
Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler

fra alle danske kristne forlag

www.prorex.dk · tlf. 7456 3343

Lindholm Auto

Reparation 
af alle bilmærker

Thistedvej 121

9400 Nørresundby

v. Morten Warncke Olesen

Tlf. 98 17 04 00

LÆGERNE AXELSEN & FAUSHOLT

Vestre Strandalle 56 

8240 Risskov 
Tlf. 8617 7674 

VI STIKKER 
LIDT DYBERE

S e  m e r e  p å

w w w . l o g o s m e d i a . d k

Mine homoseksuelle venner

Af Espen Ottosen

En udfordrende bog om et følsomt 
og aktuelt emne.
Interviews med homoseksuelle 
kristne, som mener, at et homosek-
suelt samliv strider imod Guds vilje.
Fortællinger om menneskers liv 
og følelser - om at føle sig klemt 
blandt kristne og foragtet i homo-
seksuelle miljøer.

168 sider – Kr. 199,95

Fra Slumstrup Mark til Paradis

Af rektor ved Dansk Bibel Institut, 

Børge Haahr Andersen

Alle har vi længslen efter Paradis! 

Levende og personlige fortællinger 
med dybde og humor, som peger på 
Jesus Kristus som vejen til Paradis!
En inspirerende fortsættelse af bo-
gen Femogtyve tønder land nordvest 

for Paradis.

148 sider – Kr. 199,95

N Y H E D E R 75 92 20 22  
fxr@felixrejser.dk 




Israel 
Danmark 
Norden 

Krydstogter 
Bibel/badeferie 
Oberammergau 
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HJÆLP OS OGSÅ DET SIDSTE STYKKE I MÅL!

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

FORRETNINGSFØRER
WALTHER PLAUBORG HANSEN
8616 6300
WPH@TEOLOGI.DK

Den 30. juni afslutter Menighedsfakultetet (MF) endnu 

et regnskabsår – også denne gang med spænding. Vil 

vi i år få de midler, vi har brug for? I september tog vi 

glade imod 31 nye studerende. Men bagved lurede også 

bekymringen: får vi gaver nok til, at økonomien kan nå 

sammen? Stipendierne til de mange studerende uden 

SU beløber sig til 1 mio. kr., og dertil kommer øgede 

udgifter til bl.a. ekstern sprogundervisning. 

I et forsøg på at skaffe tilstrækkeligt med midler, har 

MF har gennem det seneste halve år ringet til mange 

af jer, som modtager MF-bladet for at lægge vores 

gode sag om teologi for kirkens skyld frem. Vi er 

meget taknemlige for de mange (også nye) tilsagn om 

støtte, vi har fået. De har givet et meget glædeligt løft 

i gaveindtægterne til MF på ca. 1 million kr. om året. 

Men vi er ikke i mål endnu, og derfor beder vi om en 

sidste gave inden regnskabsafslutningen, så vi også 

kan nå de 1,1 mio. kr., som i skrivende stund endnu 

mangler for at få dækket alle udgifter. På forhånd tak 

for trofast opbakning!
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BESTIL MF-BLADET 
SMS ”MF-bladet” til 21521044. 

”Ingolf Henoch Pedersen har efter 10 års tjeneste valgt at forlade posten som 

styrmand på ”skoleskibet” Menighedsfakultetet (MF). Men han efterlader på 

ingen måde en synkende skude. Ved Ingolfs kyndige ledelse har MF de 

sidste 10 år hejst storsejlet og lettet anker for alvor. Med oprettelsen af vores 

selvstændige BA-uddannelse i 2005 har MF brudt de teologiske fakulteters 

monopol på at uddanne teologer.”  

Kurt Larsen s. 4


