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de lutherske kerneværdier i dåben og 

nadveren. Thomas Bjerg Mikkelsen sæt-

ter i sin leder konferencen i perspektiv, 

og Peter Søes afslører side 4-7, hvad der 

i hans øjne karakteriserer en god liturgi. 

Derudover røber bestyrelsesformand 

Jørgen Jørgensen side 12, at MF ansæt-

ter en ny ph.d.-stipendiat i Gammel 

Testamente som led i lærernes genera-

tionsskifte. Sekretariatsleder Walther 
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Dåb, nadver og liturgi er til debat i folkekirken. MF har engageret sig på 

forskellig vis, dels ved at Kurt E. Larsen og undertegnede har deltaget 

i hvert sit biskoppelige udvalg, dels ved at MF indbyder til en teologisk 

konference om dåben og nadveren.

LEDER

HJERTESLAGET I
LITURGIEN ER EVANGELIET 
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

ståede miljø, hvis den over tid ikke er i 

stand til at arbejde med gudstjeneste-, 

sprog- og formidlingsformer. Vi passer 

ikke på gudstjenesten og højmessen 

ved at lade den stivne i en tradition, 

som kun de færreste har lyst til at tage 

del i. Derfor skal vi også løbende forny 

gudstjenesten, og hjerteslaget i dette 

arbejde skal altid være det systematiske 

arbejde med evangeliet ud fra Bibelen. 

 Vi håber med denne konference at 

bidrage til, at præster, menighedsråds-

medlemmer og andre i menigheder og 

foreninger får en dybere forståelse af, 

hvad der er på spil i sakramentlæren og 

således bliver bedre klædt på til at del-

tage i debatten. Konferencen afholdes 

på MF fredag den 13. marts kl. 10-16.30, 

alle interesserede er velkomne, se pro-

grammet på www.teologi.dk.

Det er en vigtig konference, for der er 

meget på spil. Den aktuelle debat om 

dåb og nadver handler om selve teo-

logien. Bibelen taler om »Den dåb, der 

frelser jer« (1 Pet 3,21). Det er klar tale, 

som vanskeligt lader sig afvise. Alligevel 

vinder der et helt nyt syn frem i folkekir-

kelig teologi, som ser dåben mere som 

en velsignelse end en Guds handling til 

frelse. Derfor er der behov for teologisk 

besindelse.

 Debatten er på den anden side 

også vigtig, fordi folkekirken risikerer 

at blive indespærret i sit eget indfor-



»Kristi dåb«, malet af Andrea del Verrocchio og Leonardo da Vinci i 1472-1475.
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GUD HANDLER
I DÅBEN OG NADVEREN

Peter Søes, adjunkt, ph.d.

Der er en betagende skønhed i, at den Almægtige har valgt at lægge sit 

frelsende nærvær i blandt os ind i vand, brød og vin.

Ritualer kommunikerer. Det forstod jeg på 

en ny måde, da jeg blev præst for små 

tyve år siden. Jeg vidste det vel godt i 

forvejen, men nu kom jeg pludselig tæt 

på mange mennesker i situationer, hvor 

de deltog i kirkens ritualer, og det talte 

til dem. Ofte på en mere vedkommen-

de og dybere måde, end prædikener 

gjorde, og det skyldtes ikke kun, at jeg 

var nybegynder som prædikant. For 

ritualer kan rent kommunikativt noget 

mere end prædikener. De sætter ord 

på både Guds løfter og vores tro, og de 

gør det på en måde, som vi konkret kan 

deltage i.

 Jeg tror, det gælder alle kirkens 

ritualer, men her koncentrerer jeg mig 

om dåbs- og nadverritualerne. Det er 

også dem, der fylder mest i folkekirkens 

udredningsarbejde, hvor de har fået 

deres egen rapport, selvom hele må-

den, vi holder gudstjeneste på, er inde i 

horisonten.

 Dåb og nadver handler om Guds 

løfter og vores tro. Det er det, Luther 

fremhæver igen og igen, og den luther-

ske bekendelse understreger det ved 

at sige, at »sakramenterne er indstiftet 

for at vække og styrke troen i dem, der 

bruger dem.

Indhold

Dermed bliver indholdet vigtigt. Det er 

først og fremmest indholdet, der gør 

et ritual godt. Og de dåbs- og nadverri-

tualer, vi har i folkekirken nu, er ind-

holdsmæssigt gode, selvom de hverken 

er perfekte eller uforanderlige. Det 

erfarede jeg også som præst, særligt for 

dåbsritualets vedkommende. Jeg har jo 

gennemgået dåbsritualet sammen med 

kommende dåbsforældre hundredvis 

af gange, og næsten hver gang har det 

slået mig, hvor godt et udgangspunkt 

det er for en samtale om, hvad kristen 

tro helt grundlæggende går ud på. Både 

for de børn vi døber, og for de voksne 

der bærer dem til dåben. Det er virkelig 

ægte, slidstærk kristendom, vi bliver 

deltagere i her. Og selvom de færreste 

småbørnsforældre i dagens Danmark 

er særligt fortrolige med troen, kan de 

enkelte led i ritualet sagtens forklares 

og gøres forståelige.

Bønnens sprog

Det betyder ikke, at hele den lutherske 

dåbs- og nadverlære skal afspejles i ri-

tualerne 1:1. Så ville de blive alt for lange 

og temmelig skolemesteragtige, og i 

praksis ville de helt fejlagtigt komme til 

at kommunikere, at tro handler om at 

have de rette meninger om dogmatik. 

Ritualer kommunikerer anderledes. Når 

vi fx i dåbsritualet henvender os til Gud 

og takker for dåben »hvori du gør os til 

dine børn,« så udtrykker ritualet troens 

taknemmelighed i bønnens sprog. Det er 

troens primære sprog, som dåbslæren 

er sekundær i forhold til.

 Omvendt hænger bønnens sprog 

og troens indhold selvfølgelig sammen. 

Det er derfor, nogle i det seneste års de-

bat om dåben har anfægtet netop den 

nævnte formulering. For hvis man ikke 

tror, at Gud gør os til sine børn i dåben, 

fx fordi man er af den overbevisning, at 

alle mennesker helt uafhængigt af dåb 

og tro er Guds børn, så giver ritualet 

ikke længere mening.

Enkelhed

Hvis ritualer skal udtrykke både Guds 

løfter og vores tro på en måde, så vi kan 

gå helhjertet ind i dem, så skal de være 

enkle. Og det er faktisk én af de ting, 

Luther virkelig havde blik for. Hvis man 

læser de ritualer, han fremlagde i 1526, så 

er de påfaldende enkle. Både hvis man 

sammenligner med de meget omfatten-

de ritualer, der havde været standard i 
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kirken før reformationen, og hvis man 

sammenligner med de ganske omfangs-

rige skrifter, han selv forfattede om 

sakramenterne, særligt om nadveren.

 For Luther betød det fx, at han i 

dåbsritualet droppede en række rituelle 

led, hvor man bl.a. rituelt brugte olie, 

salt, lys, spyt osv. Det var ting, han hav-

de med i sit første ritual fra 1523, men 

i sit arbejde med ritualerne havde han 

hele tiden blik for at forenkle tingene. 

Det samme kan vi med fordel have i 

baghovedet både i det store folkekir-

kelige liturgiarbejde og i vores arbejde 

med, hvordan vi konkret forvalter 

sakramenterne i de lokale menigheder. 

Et overlæsset rituelt forløb med mange 

bønner, mange udblik, mange ord og 

mange sange kommunikerer ikke bedre 

eller mere præcist end et enkelt ritual. 

Tværtimod. Jeg tror, det ligger i ritualets 

natur: Det skal være enkelt, og det må 

ikke blive rodet.

Fokus

Det handler om fokus, og jeg kan tage 

mig selv som eksempel. Selvom jeg 

er en rutineret gudstjenestedeltager, 

formår jeg simpelthen ikke på én gang 

at fokusere på alle de mange aspekter 

af troen, som på en eller anden måde 

kan siges at have noget med dåben eller 

nadveren at gøre. Jeg kan ikke have så 

mange ting i hovedet eller hjertet sam-

tidig. Derfor er det vigtigt, at ritualerne 

fokuserer på det, som er dåbens og 

nadverens særlige løfte, altså på det Gud 

giver i sakramentet, og som troen tager 

imod.

 Som eksempel på det modsatte kun-

ne man nævne det nadverritual, som 

går under navnet Lima-liturgien. Det blev 

formuleret i 1982 i forlængelse af en lang 

samtaleproces mellem forskellige kirker, 

som mundede ud i et stort dokument 

om dåben og nadveren og kirkens em-

beder. Interesserede kan let finde både 

dokumentet og liturgien ved at søge på 

nettet. Det karakteristiske ved dette ri-

tual er, at nærmest alle troens aspekter 

er taget med og sat i forbindelse med 

treenighedens tre personer, med skabel-

sen og forvalteransvaret, med kirkens 

bøn for verden og dens solidaritet med 

verdens lidende, med overvindelsen af 

kirkens splittelse og meget mere.

 Og der er jo ikke noget af alt det-

te, jeg er imod. Det meste er meget 

godt. Men midt i det hele drukner det, 

som Jesus selv lagde vægt på: At han 

i nadveren giver os sit eget legeme og 

blod, det der blev givet og udgydt for os 

til syndernes forladelse. Det er det, nad-

»Den Sidste Nadver«, malet af Leonardo da Vinci i 1495-1498.
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veren særligt handler om og efter min 

mening derfor det, som ritualet særligt 

skal fokusere på.

Skønhed

Ritualer bør altså være enkle og præcise 

og fokusere på det, Gud særligt gør i 

dåben og nadveren. For sakramenterne 

er Guds handlinger, hvor han konkret 

deler ud af sig selv. Det, Gud gør i sakra-

menterne, er virkelig det bedste, han 

gør mod os.

 Derfor skal det, vi gør rituelt også 

være smukt! Der er en betagende 

skønhed i, at den Almægtige har valgt 

at lægge sit frelsende nærvær iblandt 

os ind i vand, brød og vin. Den skønhed 

skal afspejles i ritualerne ved at bevare 

dem enkle, præcise og fokuserede.

MERE INFO
Man kan læse om folkekirkens liturgiarbejde på www.folkekirken.dk/aktu-

elt/liturgiarbejde. Her kan man også læse de tre arbejdsgruppers rapporter, 

som bl.a. Kurt E. Larsen og Thomas Bjerg Mikkelsen fra MF har bidraget til.

Alle er velkomne til at indsende kommentarer, forslag og overvejelser 

om folkekirkens liturgi frem til og med den 10. september 2020 til folke-

kirkensliturgi@km.dk. Så kommer ens bidrag til at indgå i biskoppernes 

videre arbejde.

LITURGIKONFERENCE PÅ MF DEN 13. MARTS
Få en dybere forståelse af dåbs- og nadverritualerne ved MF’s éndags-

konference: »De evangeliske grundværdier i sakramentlæren« den 13. 

marts. Der bliver foredrag ved dygtige fagfolk og god tid til drøftelse. 

Man kan se programmet og tilmelde sig her: teologi.dk/liturgikonferen-

ce-om-daab-og-nadver-13-marts/

https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde
mailto:folkekirkensliturgi@km.dk
mailto:folkekirkensliturgi@km.dk
https://teologi.dk/liturgikonference-om-daab-og-nadver-13-marts/
https://teologi.dk/liturgikonference-om-daab-og-nadver-13-marts/
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HUSK AT STEMME TIL 
REPRÆSENTANTSKABS-
VALGET

Alle medlemmer af MF kan stemme 

til repræsentantskabsvalget. Så 

husk at stemme på den kandidat, 

som du ønsker, skal være repræsen-

teret i MF’s øverste organ. Du mod-

tager forud for medlemsmødet den 

18. april en mail fra MF med besked 

om, hvordan du kan stemme.

MARTIN NØRREMARK 
ANSAT SOM PRÆST I 
BERGEN

MF-teologen Martin Nørremark er 

fra 1. februar 2020 ansat som kapel-

lan-præst (hjælpepræst) i Eidsvåg 

og Biskopshavn Kirker i Bergen. 

Martin Nørremark kommer fra en 

vikaransættelse som sognepræst 

i Herborg og Nørre Vium Pastorat 

i Ribe Stift, og han har tidligere 

været vikarierende sognepræst i 

Sejling og Sinding ved Silkeborg.

KONFERENCE PÅ MF
OM DÅB OG NADVER DEN 13. MARTS

I anledningen af biskoppernes og folkekirkens store fokus på liturgi i disse år in-

viterer MF til en endags konference den 13. marts om dåb og nadver. Hovedfor-

målet er at finde frem til og fastholde de lutherske kerneværdier i nådemidlerne. 

MF stiller med nogle af de medvirkende oplægsholdere, og alle interesserede er 

velkomne til at deltage i konferencen. Se programmet på www.teologi.dk

ELON JEPSEN
NY PRÆST I VEJLE

MF-teologen Elon Jepsen er ansat 

som sognepræst i Vor Frelser Kirke 

i Vejle fra den 1. februar 2020. Han 

har taget sin teologiske bachelor-

uddannelse på MF og kommer fra 

en sognepræstestilling i Harte Kirke 

ved Kolding.

RASMUS KIILERICH 
BREINDAHL ORDINERET

MF-teologen, Rasmus Kiilerich 

Breindahl, der afsluttede sin bache-

loruddannelse på MF i 2015, blev 

ordineret i Aarhus Domkirke den 

14. januar. Rasmus blev i november 

2019 ansat som valgmenigheds-

præst i Bykirken i Favrskov nord for 

Aarhus.

KORT NYT

http://www.teologi.dk
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TEOLOGI, MISSION OG FOLKEKIRKE I 2020’ERNE – DEBAT 20. APRIL

Som opfølgning på en debat i Kristeligt Dagblad om bibelsyn og forskningsfrihed i efteråret har MF inviteret professor 

emeritus Viggo Mortensen til en videre drøftelse den 20. april kl. 10-12 på MF. På Viggo Mortensens forslag fokuserer 

vi lidt bredere på den akademiske teologis bidrag til kirke og mission under overskriften: Teologi, mission og folkekirke i 

2020’erne. Der bliver oplæg ved Viggo Mortensen og adjunkt, ph.d. Peter Søes fra MF samt efterfølgende samtale og de-

bat. Der er fri entré, og tilmelding er ikke nødvendig.

ELISA MORBERG WEJ-
SE NY FRIMENIGHEDS-
PRÆST I ODDER

MF-teologen Elisa Morberg Wejse 

er fra den 1. maj 2020 ansat som 

præst i Odder Frimenighed. Elisa 

kommer fra en stilling som sogne-

præst i Harlev vest for Aarhus. Der 

er indsættelse søndag den 3. maj i 

Odder Frimenighed.

›KRISTENDOM PÅ SPIL‹. TEMADAG PÅ MF DEN 24. 
APRIL OM LEGENDE LÆRING

Sognepræst Carsten Riis Jensen underviser den 24. april i, hvordan man i for-

midling af kristendommen kan anvende spil. Han kalder det ›gamificering‹. På 

temadagen vil Carsten motivere til læring gennem inddragelse af elementer 

fra spil. Kurset vil bestå af konkrete eksempler bl.a. fra Carstens eget konfir-

mandforløb ›Mission Konstantin‹ og fra øvrige grene af den kirkelige undervis-

ning, hvor legende læring/gamificering er relevant og motivationsskabende. 

Carsten Riis Jensen modtog i 2019 Viborg Stifts initiativpris for sit pædagogiske 

pionerarbejde. Se programmet for temadagen på www.teologi.dk

MEDLEMSMØDE DEN 18. APRIL

Lørdag den 18. marts afholder MF sit årlige medlemsmøde. Her vil fakultets-

leder Thomas Bjerg Mikkelsen aflægge arbejdsberetning, og valget af nye 

repræsentantskabsmedlemmer vil blive offentliggjort. Der vil blive mulighed 

for at spørge ind til MF’s arbejde. Mødet er åbent for såvel medlemmer som 

ikke-medlemmer. Se program og tilmeldingsinformation på www.teologi.dk

http://www.teologi.dk
http://www.teologi.dk
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I januar aflevere-

de de studerende på 

2015-holdet deres afslut-

tende bacheloropgaver. For 

at give et eksempel, fortæller 

Anders Nexgaard Keseler i 

denne artikel, hvad han 

har skrevet om.
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›VARMEN FRA LYSET‹
BACHELOROPGAVE OM
FÆLLESSKAB I MISSION 

Anders Nexgaard Keseler, BA-studerende på 2015-holdet

I starten kunne jeg ikke se Lyset, men jeg kunne mærke varmen fra Lyset. Så-

dan har en ung københavner fortalt om sit møde med et kristent fæl-

lesskab. I starten delte han ikke troen med de kristne, men han kunne 

mærke varmen fra fællesskabet.  

teologisk tradition. Det kaster mange 

overvejelser af sig, som både sætter sig 

lidt i én, men som også kræver at blive 

delt hurtigt. Så er det godt at have nog-

le interesserede (og tålmodige!) venner 

og en alletiders forlovede.  

 

Kirken som discipelfællesskab  

I min opgave tog jeg udgangspunkt i 

den amerikanske teolog Stanley Hau-

erwas. Han er en sammensat teolog 

med mange inspirationskilder og man-

ge modne overvejelser. Hauerwas for-

står kirken som et konkret discipel-

fællesskab. Han mener, at ethvert 

fællesskabs dyder, etik og væremåde 

springer ud af dets grundlæggende 

fortælling om verden. Derfor vil kirken 

adskille sig fra den måde, andre lever 

på, fordi de har ›Guds fortælling‹ i Bibe-

len som den grundlæggende fortælling 

om verden. Således mener Hauerwas, 

at kirkens levemåde ›afslører‹ og viser 

dens grundlæggende forståelse af 

verden.  

 

Evangeliet har krop  

Der var meget at diskutere, men det 

gav også meget stof til eftertanke. 

Evangeliet kommer ikke bare til os som 

en idé, men igennem mennesker, der 

selv har overgivet deres liv til den Gud, 

der holder verden i sin hånd. Evangeliet 

har en krop. Kirken er ikke et appendiks. 

Kirken er et hospital for syge, men sam-

tidig også evangeliets gestik. Og det er 

ikke blot en udfordring, men også et løf-

te! Kirkelige fællesskabers karakter og 

livsførelse vil uundgåeligt smitte af på 

andres syn på Gud. På godt og ondt. For 

kirken er ›verdens lys‹ (Matt 5,14). Kirken 

er et værktøj i Guds hånd til at pege på 

Lyset, der brød dødens mørke, Jesus 

Kristus. Varmen der drager, overbeviser 

og leder til Lyset. Sådan vidner kirkens 

fællesskab om Gud.

Ovenstående oplevelse har jeg fra en 

anden, men jeg deler erfaringen. Såvel 

større som mindre fællesskaber har haft 

stor betydning for min tro. Fra me-

nighedsfællesskaber, til missionshus, 

IMU, KFS, bedegrupper og medvandrer. 

Derfor ville jeg gerne skrive om det 

kristne fællesskabs betydning i mission 

i min bacheloropgave. Under overskrif-

ten: How the Church as a Community 

forms a Witness in a Post-Secular Society, 

undersøgte jeg hvordan det kristne fæl-

lesskab er et vidne om Gud for menne-

sker, der ikke kender Ham.  

 

Processen  

Processen med en bacheloropgave ad-

skiller sig som sådan ikke fra en mindre 

opgave. Men fordi den er større, tager 

alle dele af skriveprocessen længere tid. 

Og det kom hele tiden lidt bag på mig. 

Men det er også vildt spændende at 

dykke ned i et emne, en teolog eller en 
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FRA BESTYRELSENS BORD

MF ANSÆTTER
PH.D.-STUDERENDE I GT
Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand

havde slået op inden for faget Gammel 

Testamente. Det var en god samtale, og 

en enig bestyrelse besluttede efter-

følgende at ansætte Anja Smedstrup 

Christensen som vores nye ph.d.-stude-

rende fra 1. august 2020. Hun præsen-

terede os for et projekt, der omhandler 

de gammeltestamentlige ofringer og 

deres forbindelse (forbilleder) til Jesu 

offer. Godt og centralt stof. 

 Anja er gift og mor til to mindre 

børn. Vi byder Anja velkommen i fælles-

skabet og ser frem til hendes bidrag til 

miljøet. Samtidig lægger vi hende hen 

til vore venners forbøn. Forskningen i 

Gammel Testamente med et bibeltro 

udgangspunkt er ikke enkelt. Der er 

mange kritiske positioner, man skal for-

holde sig til. Vi er taknemlige for, at Anja 

vil tage opgaven på sig. Anja er thybo, 

og det borger for jysk grundighed og 

udholdenhed…

Der sker altid noget nyt på Menig-

hedsfakultetet. Og vi mærker Guds 

velsignelse og trofaste venners opbak-

ning i det alt sammen. Samarbejdet 

med Fjellhaug International University 

College er nu godt i gang. Vi er helt 

fortrøstningsfulde over, at det er den 

rette løsning for Menighedsfakultetet. 

Tak til Gud, fordi han lod os finde denne 

nye vej. Når 2015-holdets BA-opgaver 

er blevet rettet her i foråret, afslutter vi 

samarbejdet med University of South 

Africa, som i øvrigt blev et fint kapitel 

i Menighedsfakultetets historie. Vore 

studerende klarede sig fint i eksaminer-

ne, og de har fået en god, gedigen og 

klassisk teologisk uddannelse. 

 Nu peger pilen mod nord i stedet for 

syd, og arbejdet med uddannelse og 

forskning fortsætter nu i positivt sam-

spil med Fjellhaug og Dansk Bibel-Insti-

tut i København. 

 Én af de opgaver, der har fyldt meget 

de sidste år, er ansættelse af nye lærere. 

De gamle, der har bygget Menigheds-

fakultetet op, er pensionerede eller 

nærmer sig pensionsalderen, men Gud 

ske tak: Der er en mængde dygtige 

unge teologer, der har mod og hjerne 

– og hjerte – til opgaven. Nu er turen 

komme til Gammel Testamente. 

På vort sidste bestyrelsesmøde den 

31. januar havde vi en god samtale 

med Anja Smedstrup Christensen, der 

var ansøger til det stipendiat, som vi 
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MF’S EFTERUDDANNELSE 
FORDYBER SIG
I FØRSTE MOSEBOG 
Nils Andersen, landssekretær

Første Mosebog er et enestående skrift, der udgør en væsentlig del af 

fundamentet for kristendommen. Skriftet forklarer med skabelses- og 

syndefaldsberetningen, hvem vi er som mennesker, hvor vi kommer 

fra, hvorfor vi har værdi, og hvorfor vi ikke lever op til vores høje adel. Så 

overvej at deltage på MF’s efteruddannelse til efteråret og bliv klogere 

på Første Mosebog!

moderne læser til at forstå den verden, 

Gud skabte, og som det efter syndefal-

det er hans plan at genskabe.«

Fem undervisningsdage

fra august til december

Forløbet begynder fredag den 21. august 

og slutter den 4. december med under-

visning en fredag hver måned. Efterud-

dannelsen henvender sig særligt til alle, 

der arbejder med kristen formidling 

professionelt eller frivilligt. Men enhver 

interesseret er velkommen! 

 Læs mere på www.teologi.dk/

efteruddannelse

MF’s efteruddannelse for præster, kir-

keligt ansatte og øvrige interesserede 

tager relevante temaer op på stribe. Ef-

ter fagene ›Sjælesorg‹ efteråret 2019 og 

›Børnenes Kirke‹ foråret 2020 kommer 

turen nu til Første Mosebog i efteråret 

2020. 

Fundament for kristen tro

Og hvilket tema! Første Mosebog bidra-

ger væsentligt til grundlaget for kristen 

tro og tænkning og rummer de to første 

af fire grundpiller i fundamentet for 

kristen virkelighedsforståelse: Skabelse, 

syndefald, forsoning og fuldendelse. 

Skabelsen i Guds billede giver menne-

sket det bedst tænkelige udgangspunkt 

for et både positivt og realistisk selvbil-

lede og identitet. Syndefaldet forklarer 

grundlæggende, hvorfor den vidun-

derlige gudskabte verden alligevel ikke 

altid opleves så vidunderlig, hvorfor 

sygdom, død og ødelæggelse hærger, 

og hvorfor mennesket kan handle ondt.

Resten af Første Mosebog rummer med 

udvælgelsen af Abraham og Guds pagt 

med ham kimen til det kristne håb om 

en genoprettelse.

Kompetente undervisere

Undervisere på modulet er de to gam-

meltestamentlige eksperter: professor 

Jens Bruun Kofoed fra Dansk Bibel-In-

stitut samt lektor Carsten Vang fra 

Menighedsfakultetet. De introducerer 

forløbet med disse ord: 

»Gennem nærlæsning af teksterne med 

fokus på deres temaer, struktur, litteræ-

re egenart og missionale teologi er for-

målet med modulet at skabe bedre 

forståelse for teksternes 

betydning for de 

første læsere og 

dermed udru-

ste den 

http://www.teologi.dk/efteruddannelse
http://www.teologi.dk/efteruddannelse
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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

MÆRK
GULDET
TÆÆÆT PÅ

Det bliver varmere, det bliver 
vaaarmere. Du kommer helt tæt
på og får høj faglighed, givende
øjeblikke, fantastiske venner
oooog Gud tæt på. 

Derfor siger vi #dufårguldmedhjem!

Salg og rep. af alle bilmærker

Voerbjergvej 35 D. · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 04 00 · www.lhauto.dk

INDUSTRIVEJ 1 - 8641 SORRING

Forlaget Kolon udgiver bøger med relevans for det teologiske fagmiljø og for kirke, 
skole og samfund. 

PETER V. LEGARTH 

Romerbrevet I
Credo Kommentaren
Kolon | 256 sider | 249,95 kr.

»Man bliver aldrig færdig med Romerbrevet. Der er altid mere at sige ... Mit anliggende 
har først og fremmest været at sætte fokus på den historiske situation, hvori brevet er 
affattet: Hvad har Paulus ment, og hvorledes har menigheden i Rom forstået Paulus?«
PETER V. LEGARTH I BOGENS FORORD

NY CREDO KOMMENTAR 

TIL ROMERBREVET

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

Dette første bind er en vers for vers-gennemgang 
af Romerbrevet kapitel 1-7. Anden del forventes at 
udkomme i maj 2020. 
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ØKONOMI

VENNERS OPBAKNING
BRINGER BALANCE
I HALVÅRSREGNSKAB
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

udgør 33 % af statens SU mod 44 % i 

2006. Stigningen, som er indregnet i 

budgettet, er på 250 kr. om måneden pr. 

studerende. Stipendierne skal forhøjes 

yderligere 3 x 250 kr. om måneden for at 

nå tilbage på det oprindelige niveau, og 

det er målet for den kommende årræk-

ke i takt med, at vi kan øge indtægterne.

 Det er muligt at oprettet en fastgi-

veraftale specifikt til stipendier. Kontakt 

mig eller tilmeld dig her: www.teologi.

dk/om-mf/stot/bliv-fastgiver/

 På forhånd tak for enhver støtte – 

det har MF fortsat brug for.

 Kontakt mig hvis du har spørgsmål 

eller har brug for flere oplysninger: 

wph@teologi.dk eller tlf.7356 1242.

I december-nummeret bad vi om en 

rundhåndet julegave til MF for at opveje 

et fald i gaveindtægterne hen over 

efteråret. Der blev givet rundhåndet i 

en sådan grad, at gaveindtægterne i 

december blev de største nogensinde: 

1.8 mio. kr., hvilket er 396.000 kr. større 

end året før. Dermed blev gaveindtæg-

terne i halvåret det samme som året før 

– på nær 800 kr. Vi er fulde af taknem-

lighed og ydmyghed over igen at erfare, 

at vi er i gode hænder. Tak til Gud og 

tak til såvel trofaste som nye givere, der 

rundhåndet har støttet MF.

 Denne opmuntrende opbakning 

er fortsat i januar, hvor gaveindtæg-

terne satte rekord for januar måned. 

Dermed blev gaveindtægterne i de syv 

første måneder af regnskabsåret godt 

1% større end året før, hvilket svarer til 

budgettet.

 I januar blev stipendierne til MF’s 

studerende hævet for første gang i 14 

år. Det var ikke for tidligt, kan man 

med rette sige, da stipendierne nu kun 

DERFOR STØTTER JEG MF
Jeg støtter MF, fordi jeg er fan af det kald, 

de studerende dagligt bliver mødt med og 

udfordret af, om at tjene Gud og mennesker i hele 

Danmark. Det er fantastisk at kunne flytte til 

en helt ny by og opleve, at man i den lokale 

folkekirke  kan blive mødt af bibeltro for-

kyndelse og præster, der også har øje for 

menighedens trivsel.

Hanna Klitlund Nielsen,  

hjemmegående, Fredericia

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

http://www.teologi.dk/dankort
http://www.teologi.dk/stot
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GØR SOM 913 ANDRE – BLIV MEDLEM AF MF!

Alle myndige personer, der går ind for MF’s grundlag 
og formål, kan blive medlem af MF. Medlemskabet 
giver indflydelse på, hvem der skal lede MF. 

Medlemskabet koster kun 100 kr. om året og er en 
nem og billig måde at støtte MF på. Læs mere og 
tegn medlemskab i MF her: www.teologi.dk/medlem

Blandt nye medlemmer træk-

ker vi lod om bøgerne: Peter V. 

Legarths nye Romerbrevskom-

mentar bind 1 og Jacob Munks 

En langt bedre vej – en ny retning for 

debatten om køn og seksualitet

MF’S EFTERUDDANNELSE
FORDYBER SIG I FØRSTE MOSEBOG 

Første Mosebog er et enestående 
skrift, der udgør en væsentlig del af 
fundamentet for kristendommen. 
Skriftet forklarer med skabelses- og 
syndefaldsberetningen, hvem vi er 
som mennesker, hvor vi kommer fra, 
hvorfor vi har værdi, og hvorfor vi ikke 
lever op til vores høje adel. 

Undervisere er de 
to gammelte-
stament-

lige eksperter: professor Jens Bruun 
Kofoed fra Dansk Bibel-Institut samt 
lektor Carsten Vang fra Menig-
hedsfakultetet. Læs mere 
på www.teologi.dk/
efteruddannelse

http://www.teologi.dk/medlem
http://www.teologi.dk/efteruddannelse
http://www.teologi.dk/efteruddannelse

