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Vi har to hovednyheder i dette nummer 

af MF-bladet. For det første har vi ud-

dannet et nyt hold bachelorer, som du 

kan læse mere om side 13. For det andet 

er vi i fuld gang med at udvikle Center 

for Praktisk teologi og Religionspæda-

gogik under ledelse af Kurt E. Larsen. Se 

mere side 4-7 og side 12. Men læs også 
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Er folkekirken primært en kirke? Eller skal den være en statsfinansieret 

serviceinstitution på linje med den kommunale forvaltning? Det spørgs-

mål rejser sig i kølvandet på den verserende sag om den nye sognepræst 

i Hedensted, Michael Olesen Høj, som af teologiske grunde ikke ser sig 

i stand til at vie to personer af det samme køn. Dermed gør han brug af 

sin ret til at sige nej til at foretage disse vielser.

LEDER

HVEM HAR BRUG FOR 
MINDRETALSBESKYTTELSE?
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

LGBT+ Danmark mener, at der er tale 

om »statsfinansieret diskrimination« og 

ønsker derfor, at loven ændres, så alle 

præster i folkekirken bliver pålagt at vie 

to personer af samme køn såvel som 

fraskilte. 

 Tillad mig at påpege, at LGBT+ 

Danmark i denne sag vender tingene 

på hovedet. Den nuværende lovgivning 

har til formål at sikre, at et teologisk 

bestemt mindretal i folkekirken har ret 

til at sige nej til at handle imod deres 

overbevisning. I denne sag er det ikke 

LGBT+ Danmark, der har behov for min-

dretalsbeskyttelse, men præster som 

Michael Olesen Høj. 

 Alle mennesker har samme ret 

til at blive viet i en hvilken som helst 

sognekirke. Hvis den stedlige præst af 

teologiske årsager siger nej til at foreta-

ge den kirkelige handling, er gældende 

praksis, at der skal findes en anden 

person til at løse opgaven. Selvom den 

lokale sognepræst afviser at forestå 

vielsen, har parret altså stadig ret til at 

blive viet i deres egen sognekirke. 

 Der er god grund til at holde fast ved 

den nuværende lovgivning. I folkekir-

ken har vi en lang tradition for at sikre 

teologisk rummelighed. Folkekirken er 

nemlig primært en kirke, ikke en stats-

lig serviceinstitution på linje med den 

kommunale forvaltning. Den må først 

og fremmest defineres ud fra sit eget 

åndelige væsen, som bygger på Bibelen 

og kirkens lange tradition. 

 Vi er mange, der er taknemmelige 

for, at skiftende flertal i folkekirken 

historisk set har valgt at forsvare de 

teologisk bestemte mindretals ret til 

at være inkluderet i det folkekirkelige 

fællesskab. Jeg vedgår samtidig, at vi 

fra min fløj ikke altid har formået at 

forvalte denne frihed på en måde, som 

vækker tillid. Det gør blot taknemme-

ligheden større. 

 Personligt har jeg aldrig følt mig på 

tålt ophold i folkekirken. Jeg håber, at 

Michael Olesen Høj må erfare det sam-

me. 
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MF har længe prioriteret den praktiske teologi, men nu forsøger vi at gå 

nogle skridt videre. I denne artikel fortæller professor Kurt E. Larsen om 

tankerne bag oprettelse af Center for Praktisk teologi og Religionspæ-

dagogik

at ændre indholdet i teologistudiet i 

praktisk retning. Men Fjellhaug Inter-

national University College har en rigtig 

god studieordning for bachelorstudiet i 

teologi, så også her i den jyske afdeling 

af Fjellhaug får de studerende undervis-

ning i praktisk teologi. Men vi vil gerne 

længere ad den vej.

 Man kan naturligvis undervise i 

yderligere fag end dem, de studerende 

skal til eksamen i. Det gør vi så også 

i nogen grad. Inden for rammerne af 

Akademi for Praktisk Teologi samles 

mange studerende til frivillig undervis-

ning om praktiske emner – fx liturgi og 

praktisk bibelbrug i forkyndelsen. Men 

lærerkræfterne er begrænsede, og vi 

vil gerne videre ad den vej. Det er i den 

sammenhæng, at tankerne om det nye 

center er opstået. 

Nyt center skal styrke praktisk 

teologi

Vi ser oprettelsen af Center for Praktisk 

teologi og Religionspædagogik som et 

vigtigt nyt skridt i retning af at styrke 

den praktiske side af vores arbejde. Ved 

at organisere det i et center er der bedre 

muligheder for at indgå samarbejde 

med andre. Det ser vi som både natur-

ligt og nødvendigt. 

 Lad mig nævne religionspædagogik 

som eksempel. Siden reformationsti-

den har den lutherske kirke satset på 

undervisning og oplæring. Fra 1536 og 

helt frem til 1950’erne lærte danske sko-

lebørn Luthers katekismus, ofte med 

gode forklaringer til. I dag er virkelig-

heden en anden, og det udfordrer både 

kirke og skole. 

Kirken skal klædes bedre på

Som præst bruger man megen tid på 

at undervise. Konfirmandundervis-

ning er en enestående mulighed for at 

give store børn en grundig indføring i 

kristen tro og kristent liv. Arbejdet med 

mini-konfirmander er vigtigt. Flere og 

flere voksne – både indvandrere og etni-

ske danskere – har brug for elementær 

undervisning om indholdet i den kristne 

tro. I andre lande bruger præster megen 

tid på bibelundervisning i menigheden, 

og det sker heldigvis også nogle steder 

i Danmark. Alt i alt: præster underviser 

meget. Mulighederne er store, men 

desværre lærte vi – og lærer – for lidt 

om det i studieårene. 

NYT CENTER SKAL
FREMME KRISTENDOMS-
OPLÆRINGEN I VORT LAND
Kurt E. Larsen, professor i kirkehistorie

MF er grundlæggende en præsteuddan-

nelse. MF er blevet til, fordi nogle havde 

en vision om en bedre uddannelse af 

præster ved at vægtlægge troskab mod 

Bibelen og kirkens tro. Dertil kom øn-

sket om, at uddannelsen skulle forbere-

de til den praktiske præstetjeneste. 

MF agerer inden for givne rammer

Visioner er en god ting, men man skal 

også være realistisk. I praksis er der i 

Danmark nogle givne rammer, som 

man er nødt til følge, hvis projektet om 

en ny præsteuddannelse skal lykkes. 

Skal man være præst i folkekirken, skal 

man være uddannet teolog fra et dansk 

universitet, for alle andre adgangsveje 

er undtagelser. Og skal man ind på 

kandidatstudiet i teologi på universitet 

på basis af en bacheloruddannelse på 

MF, er der nogle faste indholdsmæssige 

krav, der skal være opfyldt. Man skal 

fx have lært at tolke Bibelen på basis 

af græsk og hebraisk, så derfor har vi 

undervisning i de gamle sprog på MF. Vi 

tror, at kendskab til de bibelske sprog er 

vigtigt. Men pointen er her, at vi heller 

ikke har noget valg. 

 Vi har således ikke fri adgang til 
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rødder og vinger

I de sidste to år har Menighedsfakultetet 
med støtte fra BorgFonden sat skub i en 
nødvendig organisationsudvikling. 

Med rødderne rodfæstede i Bibelen, 
folkekirkens evangelisk-lutherske 
trosgrundlag og vores historiske 
bagland arbejder vi målrettet på at give 
dette vinger gennem en mere 
udadvendt profil. 

Vi vil have en større udveksling med 
kirke og samfund. Næste skridt er 
dannelsen af et nyt center med tilhørende 
konsortium

AKADEMI FOR...

2022

CENTER FOR 
PRAKTISK TEOLOGI OG 
RELIGIONSPÆDAGOGIK

R
e

li
g

io
n

sp
æ

d
a

g
o

g
ik

F
o

rk
y

n
d

e
ls

e
/h

o
m

il
e

ti
k

 

S
jæ

le
so

rg
/r

e
li

g
io

n
sp

sy
k

o
lo

g
i

L
it

u
rg

ik

D
ia

k
o

n
i 

 

Eksisterende Eksisterende Nyt Udvikles Udvikles

KPI

Kursus i etik for 
efterskolelærere

Undervisningsforløb 
for pædagæg- og 
lærerstuderende

Undervisningsmateriale 
for mennesker med 
funktionshæmning

Undervisningsmateriale 
for konfirmander

MF

KRISTELIG
 HANDICAP 
FORENING

ORGANISATION

Faglig ledelse: 
Kurt E. Larsen

 EKSEMPEL

KOnsortium
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MF vil samle religionspædagogiske 

ressourcer

I folkeskoler, friskoler og efterskoler gø-

res der dagligt en stor indsats for at for-

midle viden om kristen tro. Men der er 

behov for flere og veluddannede kristne 

lærere til at tage over i fremtiden. Tænk, 

hvis vi i skole, kirke og foreninger kunne 

styrke udrustningen til at virke på dette 

vigtige felt! Økonomien har indtil nu 

stillet sig i vejen, for MF har aldrig haft 

ressourcer til at løfte denne opgave selv, 

men det håber vi at kunne få gennem 

at oprette et konsortium af forskellige 

organisationer, der har hvert deres 

formål, men en fælles interesse for 

religionspædagogik. 

 Vi håber og tror, at en sådan fælles 

satsning på kristen undervisning i bred 

forstand kan blive til hjælp for mange: 

teologistuderende, skolelærere og 

medarbejdere i det kirkelige arbejde 

m.fl. Alle disse vil kunne trække på 

konsortiets kræfter, når det gælder 

religionspædagogik. Og de ansatte vil 

have glæde af et samarbejde med dem, 

der står midt ude i de vigtige opgaver i 

skoler, kirker og foreninger. 

Sigter efter ph.d.-niveau

MF er et fagligt ambitiøst miljø. Vi ser 

det som vores opgave at forske og un-

dervise på højt fagligt niveau. Vi ønsker, 

at vore lærere underviser forskningsba-

seret og selv arbejder fremad mod det 

højeste faglige niveau, dvs. lektor- og 

professorniveau med ph.d.-grader og 

doktorgrader. 

 Forskning befinder sig bedst midt i 

et levende miljø med studerende og kol-

leger og med tæt kontakt til arbejdet 

›i marken‹. At centeret er tæt knyttet 

til MF, indebærer den fordel, at med-

arbejdere ikke sidder ›mutters alene‹ 

på deres kontorer, men er en del af det 

spændende teologiske miljø og kollega-

fællesskab på TORVET. 

 Tænk, hvis vi på MF kunne få en 

lærer i faget religionspædagogik på 

ph.d.-niveau – gerne den førende i 

Danmark. Vedkommende ville så kunne 

være en stærk ressourceperson i hele 

det danske kirke- og skolemiljø. 

 Kristent Pædagogisk Institut har 

arbejdet med religionspædagogik læn-

ge, og det har andre også, men forhå-

bentligt kan alle parter have glæde af 

at lægge kræfterne sammen og nå lidt 

længere i fællesskab. Et godt samarbej-

de giver bedst mulighed for at fremme 

god tænkning og god praksis, fx når 

der – forhåbentligt – skal udvikles og 

udgives undervisningsmaterialer. 

Religionspædagogik bliver et af flere 

felter, hvor MF’s nye center vil satse. Vi 

håber nu at kunne skaffe de nødven-

dige økonomiske ressourcer til denne 

satsning. Vi er klar over, at der bliver 

tale om et langt sejt træk, men vi tror, 

at frugterne vil blive gode. 

KOnsortium
MATRIXORGANISATION

KPI

Målet er at opbygge en opgavekultur med et minimum af hierarki. Viden og ekspertise står i højsædet 

Kursus i etik for 
efterskolelærere

Undervisningsforløb 
for pædagog- og 
lærerstuderende

Undervisningsmateriale 
for mennesker med 
funktionshæmning

Undervisningsmateriale 
for konfirmander

MF

KRISTELIG
 HANDICAP 
FORENING

ANDRE

Faglig ledelse: 
Kurt E. Larsen

 EKSEMPEL
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VI ØNSKER EN FÆLLES INDSATS 
FOR RELIGIONSPÆDAGOGISK 
UDRUSTNING – DERFOR ER VI 
MED I NYT KONSORTIUM
Hanne Terp Legarth, institutleder af Kristent Pædagogisk Institut

Religionspædagogik er tæt knyttet til 

vores hverdagsliv som kristne, og vi står 

alle i problemstillinger, som hænger 

sammen med religionspædagogik – 

både i familie, skole og menighedssam-

menhænge. Hvordan får vi formidlet 

et kristent livssyn og udrustet vores 

børn til at leve i nutiden med en kristen 

virkelighedsforståelse? 

 Derfor er det meget glædeligt, at der 

nu samles flere faglige ressourcer om 

dette felt. I Kristent Pædagogisk Insti-

tut (KPI) ser vi meget frem til et styrket 

samarbejde om religionspædagogik. Vi 

er gået med i konsortiet under Center 

for Praktisk teologi og Religionspæda-

gogik, fordi vi tror på, at vi ved at samle 

faglige ressourcer og samarbejde om 

projekter kan styrke det faglige niveau, 

være mere effektive og nå bredere ud i 

samfundet. Vi regner med, at konsor-

tiet kommer til at bidrage med mate-

rialer, undervisningstilbud og faglig 

sparring til skoler, kirker og fagperso-

ner, og det er en kerneopgave for KPI at 

tage del i denne udrustning.
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TO NYE PRÆSTEANSÆTTELSER AF MF-TEOLOGER:

Peter Krabbe-Larsen er den 1. december 2021 ansat som sognepræst i Fon-

nesbæk Pastorat i Viborg Stift. Peter kommer fra en stilling som sognepræst i 

Struer Kirke. Michael Høj er ansat som sognepræst i Hedensted fra 1. februar 

2022 og er helt nyuddannet teolog.

MEDLEMSMØDE 
9. APRIL

Lørdag den 9. april kl.10-13 afholder 

MF medlemsmøde. Her vil fakul-

tetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen 

fortælle, hvordan det går på MF, BA 

i teologi, Kasper Bergholt vil holde 

et foredrag om Jesus som den sal-

vede, og det vil blive offentliggjort, 

hvordan valget til repræsentant-

skabet faldt ud. Medlemsmødet 

er åbent for alle interesserede og 

afholdes på Menighedsfakultetet 

kl.10-13. Det bliver også muligt at 

følge med online. Se program på 

bagsiden af MF-bladet.

BYGGERIFORBEREDEL-
SER I GANG

Gravearbejdet til det nye byggeri 

i MF’s baghave er nu gået i gang. 

Byggeriet bliver på seks etager og 

forventes færdigt sommeren 2023. 

Fra sommeren 2024 forventes le-

jeindtægterne at kunne bidrage til 

MF’s økonomi.

KORT NYT

TORVET 10-ÅRS JUBILÆUM

Promissio og Israelsmissionen, og Menighedsfakultetet, der alle står bag TOR-

VET, fejrer 10-års jubilæum den 10. marts kl. 9.30-13 med workshop, frokost 

og lovsang. Den fælles vision er at bidrage til kirkens mission, nationalt og 

internationalt.
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MORTEN HØRNING 
JENSEN 50-ÅRS 
FØDSELSDAG – 
RECEPTION 6. APRIL

Lektor Morten Hørning Jensen fyl-

der 50 år den 6. april, og det fejrer 

vi med en offentlig reception på 

dagen kl. 15-16.30. Alle er velkomne. 

Tilmelding senest den 4.4 på www.

teologi.dk/tilmeld

KIRKEHØJSKOLE I HE-
DENSTED/LØSNING-OM-
RÅDET VINTEREN 2023

MF’s omrejsende kirkehøjskole gør 

holdt i Hedensted/Løsning-områ-

det vinteren 2023. Over fem aftener 

inviterer vi til dybdegående under-

visning ved dels MF’s lærere, dels 

lokale MF-præster. Aftenerne af-

holdes med ca tre ugers mellemrum 

fra januar til marts 2023. Program 

er under udarbejdelse.

NY LEDERUDDANNELSE 
PÅ VEJ

Menighedsfakultetet og firmaet 

MentalTouch udbyder til efteråret 

en ny lederuddannelse med kristent 

værdigrundlag. Uddannelsen 

henvender sig især til nuværende 

og kommende ledere inden for kri-

stelige organisationer, menigheder, 

skoler, diakonalt arbejde og lignen-

de. Se mere på: www.teologi.dk 

eller www.mentaltouch.dk

APOLOGETEN ALISTER 
MCGRATH BESØGER 
AARHUS DEN 15. OG 
16.9.2022 

En af verdens absolut førende 

apolegeter (trosforsvarere), Alister 

McGrath, kommer igen til Aar-

hus, hvor han torsdag den 15.9. 

kl.19.30-21.30 vil undervise i C.S. 

Lewis’ kristendomsforståelse under 

overskriften: ›Surprised by joy‹. 

Fredag den 16.9. vil McGrath fra kl. 

9-14 forelæse om ›Relevance, Joy, 

and Wonder‹. Temadag om narra-

tiv apologetik. Begge dele holdes i 

Aarhus Valgmenighed. Se program 

på Center for Kristen Apologetiks 

hjemmeside: www.apologetik.dk

MF-BACHELOR HAR 
UDGIVET BOGEN ›DEN 
SALVEDE‹ 

Kasper Bergholt, nyuddannet teo-

logisk bachelor har udgivet bogen: 

›Den Salvede: Historiske og teo-

logiske perspektiver på Jesus som 

Israels Messias‹ på forlaget Semper. 

I den anledning har Simon Mejdahl 

interviewet Kasper i MF’s podcast 

›UDBLIK‹. Her kan man få en indfø-

ring i bogen og tankerne bag.

http://www.apologetik.dk
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Hvad lærer man af at tage en bachelor i teologi på MF? Læs med her, 

hvor Peter Højlund reflekterer over de sidste 4½ års studier.

Da jeg startede på MF, var min tanke, at 

nu skulle jeg tage mig en uddannelse. 

Jeg var lige kommet fra tre sabbatår 

efter gymnasiet, som handlede om 

den personlige vækst og dannelse. Her 

drejede det sig om at være undervejs og 

blive formet af nogle andre miljøer end 

den institutionelle skole med karakterer 

og pensum. Så da jeg igen satte mig på 

skolebænken i 2017, gjorde jeg det med 

en tro på, at mine mest formative år var 

overstået, og at alt, hvad der lå foran 

mig, fra nu af blot handlede om at blive 

klogere. Det blev jeg så også. I langt 

mere end én forstand. 

Teologi med kirkelig vinkel

Der er nemlig det ved MF, at mens det i 

én forstand er et uddannelsessted som 

alle andre, så er det på samme tid også 

et laboratorium for teologisk tænkning. 

Her mener jeg laboratorium i den mest 

bogstavelige forstand – nemlig som det 

latinske verbum laborare, der betyder 

pege på netop ét sted, hvor dette er 

kommet klart til udtryk, har det været 

på et af de første semestre, hvor vi lærte 

om korsets vertikale og horisontale 

bjælke. Pointen er, at evangeliet ikke er 

gode nyheder, så længe det kun drejer 

sig om forholdet mellem mig og Gud. 

Det må i lige så høj grad handle om mit 

forhold til min næste.

Følsomhed over for kultur og tid

Det er tæt på flovt, at dette skulle være 

min store åbenbaring på MF. Og dog 

viser det med al ønskelig tydelighed, at 

dette ikke er noget selvfølgeligt for kir-

ken, men at der altid må være en vedva-

rende kamp for at trække (måske endda 

slæbe) kirken ud i verden og verden 

ind i kirken. Ikke nødvendigvis i form 

af kirkelig aktivisme. Men altid i form 

af stor følsomhed over for kulturen og 

tiden, som kirken også undertiden må 

slås med. Ikke som fjender, snarere som 

en slags jakobskamp, hvor både englen 

og manden taber og vinder, og som 

kaster både stor velsignelse og livslang 

invaliditet af sig.

 Nu glæder jeg mig til at træde ud 

af de trygge rammer på MF og invitere 

verden indenfor, netop fordi jeg på MF 

har fået lov til at se, hvor godt det kan 

lade sig gøre.

TEOLOGIENS 
LABORATORIUM
Peter Højlund, BA i teologi fra FIUC-Aarhus

arbejde. Der har på MF været plads til 

at arbejde med teologien, ikke blot ude-

nadslære den. Det har der været særligt 

ved det forhold, at den altid er blevet 

tænkt ind i en konkret kirkelig praksis. 

Ikke altid i en eksplicit forstand, men 

konstant som et bagtæppe for under-

visningen, som sidenhen har forplantet 

sig i vigtige samtaler i kaffestuen og 

for nogles vedkommende givet stof til 

udgivelser i form af bøger, podcasts og 

artikler.

Den vigtigste lærdom

Det giver sig selv, at jeg dårligt kan op-

summere, hvad den vigtigste lærdom 

på MF har været. Alligevel tror jeg, at 

det på en måde kan sammenfattes i 

det, MF rammer med sit slogan ›teologi 

for kirkens skyld‹. Det handler om for-

holdet mellem teori og praksis, ja, men 

det handler i bredere forstand også om 

forholdet mellem ånd og krop, Himmel 

og jord, Gud og menneske. Skulle jeg 

…vi lærte om korsets vertikale og horisontale 

bjælke. Pointen er, at evangeliet ikke er gode 

nyheder, så længe det kun drejer sig om forholdet 

mellem mig og Gud. Det må i lige så høj grad handle 

om mit forhold til min næste
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FRA BESTYRELSENS BORD

MF OPRETTER NYT RELIGI-
ONSPÆDAGOGISK CENTER
Sune Skjold Skarsholm, bestyrelsesformand

selvforståelse. Vi arbejder med teologi 

for kirkens skyld. Vi underviser, forsker 

og uddanner i teologi, fordi der skal 

prædikes for menigheden på søndag. 

Men menigheden omfatter alle genera-

tioner, og søndagens gudstjeneste er en 

forberedelse og udrustning til menighe-

dens liv med Kristus hver dag, i alle de 

sammenhænge vi befinder os.

 For børn og unge er den primære 

sammenhæng hjemmet, skolen og 

fritidslivet. Centret vil øge den op-

voksende generations kendskab til 

grundfortællingerne i den kristne tro og 

derved udruste børn, unge og voksne til 

at leve ud af et kristent livssyn og være 

livsduelige mennesker.

Åbent samarbejde

Center for Praktisk teologi og Religion-

spædagogik er ikke en ny organisation, 

men et konsortium (dvs. forpligtende 

netværk), som danner en ramme for, 

at de medvirkende organisationer kan 

finde løsninger på deres respektive 

kerneopgaver. Centret skal med et 

minimum af hierarki opbygge en opga-

vekultur, hvor viden og ekspertise står i 

højsædet. Professor Kurt Ettrup Larsen 

bliver centrets faglige leder.

 MF’s kerneopgave er fortsat teolo-

gisk uddannelse til en tjeneste i kirken 

som præster, missionærer og ledere. 

Med ekstern finansiering fra fonde hå-

ber vi at kunne ansætte to nye fagteo-

loger, som kan indgå i lærerkollegiet og 

undervise i flere fag.

Udvidet målgruppe

Centret skal derfor ses som en udvidelse 

af MF’s målgruppe til også at omfatte 

pædagoger og lærere – både de stude-

rende og de uddannede. Ambitionen 

er, at de kommer ud i arbejdslivet med 

en højere grad af principiel pædagogisk 

tænkning, præger skoler og instituti-

oner med et kristent menneskesyn og 

indtager ledende roller i lærerkollegier-

ne og institutionerne.

 Kristent Pædagogisk Institut er 

sammen med MF i færd med at etablere 

et konsortium inden for centret, og vi er 

i dialog med en række øvrige organisati-

oner om at indgå i samarbejdet.

Menighedsfakultetet opretter Center for Praktisk teologi og Religion-

spædagogik for at skabe en ramme om et fagligt og projektorienteret 

samarbejde om religionspædagogik, forkyndelse og undervisning.

Det kristne livs- og menneskesyn er et 

vigtigt bidrag til dannelsen af fremtidi-

ge generationer, og centret etableres 

for at imødekomme en række aktuelle 

og presserende behov: 

• Den opvoksende generation af børn 

og unge er mere præget af løsrivel-

se fra tradition og kristendom end 

tidligere generationer

• Dannelsesfag og principielle fag om 

livssyn og menneskesyn er skåret 

betragteligt ned på lærer- og pæda-

goguddannelserne 

• Forskningen inden for religionspæ-

dagogik er begrænset på både de 

teologiske og pædagogiske uddan-

nelser

• Selv om præster underviser meget, 

har de kun modtaget sporadisk un-

dervisning i oplæring og formidling 

til børn, unge og voksne i kristendom

Menigheden skal udrustes

Initiativet til Center for Praktisk teologi 

og Religionspædagogik flugter sær-

deles godt med MF’s eget formål og 
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10 NYE BACHELORER
ER UDDANNET

Nils Andersen, landssekretær

I december afleverede 2017-holdet 

deres afsluttende bacheloropgaver, 

og dermed er det 7. kuld teologiske 

bachelorer blevet uddannet på MF. Vi 

glæder os over, at en ny generation af 

MF-teologer nu er godt på vej med en 

solid teologisk ballast fra MF, og vi ser 

frem til om få år at se dem blive vigtige 

aktører i dansk kirkeliv og missionsar-

bejde på forskellig vis. De fleste vil søge 

ind på kandidatuddannelsen i teologi i 

Aarhus til sommer, hvor vi håber, at der 

er studiepladser til dem alle.

 2017-årgangen er det første hold 

bachelorer, som er uddannet ved FIUC- 

Aarhus, og de har faktisk studeret et 

halvt år længere end normalt, fordi de 

skiftede studieordning undervejs fra 

University of South Africa til Fjellhaug 

International University College i Nor-

ge. Dermed har de fået undervisning i 4 

½ år mod normalt 4 år. 

Efterspurgte i kirken

Teologer fra Menighedsfakultetet er 

stærkt efterspurgte i kirken samt i kir-

kelige organisationer som fx Indre Mis-

sion og Kristeligt Forbund for Studeren-

de. Alene i 2021 blev 13 teologer fra MF 

ansat i deres første embede, og Michael 

Høj fra 2013-årgangen er som den første 

i 2022 blevet ordineret og er 1.2. ansat i 

Hedensted Kirke i Østjylland.

Eksamensfest

Vi holder eksamensfest for de nye 

bachelorer den 28. februar kl. 16-17, og 

uden coronarestriktioner er der of-

fentlig adgang, og alle interesserede 

velkomne.

Tak til baglandet

MF siger stor tak til baglandet for øko-

nomisk og åndelig støtte til, at det kan 

lade sig gøre at uddanne teologer og 

præster på kirkens eget trosgrundlag! 

116 bachelorer fra MF

MF begyndte i 2005 sin egen selvstændige bacheloruddannelse, og siden har 

vi uddannet 116 bachelorer. Mange virker nu som præster, andre i kirkelige 

organisationer eller i international mission, og atter andre er endnu på vej på 

kandidatuddannelsen på universitetet i enten Aarhus eller København. 

De 116 bachelorer fordeler sig således:

2009: 14 bachelorer (under University of Wales)

2011: 14 bachelorer (under University of Wales)

2013: 17 bachelorer (under University of Wales)

2015: 18 bachelorer (under University of Wales)

2018: 24 bachelorer (under University of South Africa)

2020: 18 bachelorer (under University of South Africa)

2021: 1 bachelor (ved FIUC-Aarhus)

2022: 10 bachelorer (ved FIUC-Aarhus)

Hvilken uddannelse er nødvendig for at blive præst?

Den normale uddannelsesvej til at blive præst i folkekirken er denne:

4 års bacheloruddannelse (denne del kan tages ved FIUC-Aarhus på MF)

2 års kandidatuddannelse (på universitetet)

½ års praktisk skoling på Pastoralseminariet
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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

INDUSTRIVEJ 1 - 8641 SORRING

Lederuddannelse
med kristent værdigrundlag

Uddannelsen henvender sig især til dig, som er leder  

(eller overvejer en ledelseskarriere) inden for kristelige  

organisationer, menigheder, skoler, diakonalt arbejde el. lign 
 

Tilmelding 
Senest den 1. september 2022 på www.teologi.dk/tilmeld.dk 
 

Se mere på: www.mentaltouch.dk eller www.teologi.dk

Udbydes af 

Menighedsfakultetet  

og MentalTouch  

Salg og rep. af alle bilmærker

Voerbjergvej 35 D. · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 04 00 · www.lhauto.dk
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jer og Gud retter vi vores tak – og vores 

bøn om fortsat støtte.

 I hverdagen fylder glæden over et 

hus fyldt med engagerede studerende 

heldigvis mere end bekymringer over 

økonomien, men vi vil også være tyde-

lige om, at vi behøver jeres støtte. Med 

faldet i seneste halvår står vi nu med et 

større gavebehov end tidligere år. Der-

for beder vi om en ekstra gave, og også 

dit bidrag gør en forskel.

Kontakt mig hvis du har spørgsmål, 

eller hvis dit firma ønsker at sponsorere 

et beløb. Jeg kan træffes på wph@teolo-

gi.dk eller tlf. 7356 1242.

Det var et godt efterår. 25 nye stude-

rende, rekordresultat for sponsorløbet 

og stigning i gaveindtægterne de fleste 

måneder – lige indtil december, hvor 

gaveindtægterne faldt 350.000 kr. ift. 

sidste år. Dermed blev gaveindtægterne 

i halvåret 120.000 kr. mindre end sidste 

år. 

 Er det ikke skrøbeligt med sådan en 

økonomi? – vil nogen nok spørge. Jo, 

det er på sin vis skrøbeligt at basere en 

institution som MF på velvillig støtte fra 

knap 3.000 venner. Men det er et vilkår 

for MF og et vilkår, som vi ikke ønsker at 

være foruden. Som menighedens fakul-

tet er det godt at være båret af venners 

forbøn og støtte og Guds velsignelse. Til 

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

ØKONOMI

BAGUD VED MIDTVEJS-
STATUS – BRUG FOR 
EKSTRA GAVEBIDRAG
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder
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Januar-juni

MF's gavebehov i foråret 2022 sammenlignet med gaveindtægterne i foråret 2021

Modtaget
januar-juni 2021

3.438.000

Gavebehov
januar-juni 2022

3.780.000
(342.000 kr. større end 2021)

Vi vil meget gerne 
have indhentet de 
342.000 kr., som vi 
er kommet bagud. 
Vil du hjælpe os?

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

ID NR. 42484

MENIGHEDSFAKULTETETS
MEDLEMSMØDE
9. april 2022 kl. 10.00-13.00 
Bliv opdateret, inspireret og hørt

 PROGRAM

 10.00 Velkomst ved fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen 

 10.05 Arbejdsberetning ved Thomas Bjerg Mikkelsen  

 10.45-11.05 Drøftelse af arbejdsberetning og spørgsmål  

  til Thomas Bjerg Mikkelsen og MF 

 11.05 Pause 

 11.15 Foredrag v/teologisk bachelor, Kasper Bergholt: 

  Har vi glemt, at Jesus er Kristus? 

 12.00 Offentliggørelse af valg til repræsentantskabet  

 12.10 Frokost  

 12.50 Mulighed for rundvisning på MF og TORVET 


