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• Aldrig før i min tid som fakultetsleder har det været 
så mange studerende på Menighedsfakultetet (MF). 
Vi høster nu for alvor frugterne af det skridt, vi tog, da 
vi i 2005 påbegyndte vores egen bacheloruddannelse 
i teologi ved MF. Studenterne er strømmet til, som  
det fremgår andetsteds i bladet (side 7).
Det er vores klare hensigt at udnytte situationen 
maksimalt ved at give vore studenter en teologisk 
uddannelse, der klæder dem på til at formidle 
evangeliet til mennesker på en sund, levende og 
relevant måde. Ved Guds hjælp tror vi, at det vil 
lykkes!

• Aldrig før har vi stået med så store økonomiske 
udfordringer som nu. Noget nær en fordobling af 
antallet af studerende i forhold til de to foregående 
hold giver os merudgifter på ca. ½ million kroner 

om året. Vi har jo valgt at tilbyde vore studerende 
stipendier svarende til en halv SU som en hjælp til at få 
brød på bordet, selv om staten har lukket pengekassen 
for SU til studerende ved konfessionelle uddannelser. 
Desuden stiger udgifterne til sprogundervisningen 
på Det Teologiske Fakultet og til  det akkrediterende 
fakultet. 

• Aldrig før har vi – mig bekendt! - oplevet en situation 
på MF, som på den ene side giver anledning til så me-
gen glæde og optimisme - og på den anden side giver 
os en dyb afmagtsfølelse. Vi er på vej mod en situation, 
hvor kirken kommer til at mangle veluddannende 
teologer til at fylde præstegårdene ud over landet. 
Der er hårdt brug for teologer, der ved, hvad de tror 
på, som præster og øvrige ledere i kirken. MF har få- 
et studenterne. Dørene vil komme til at stå vidt åbne  
for de færdige kandidater. Men hvor skal de øko-
nomiske midler komme fra? 

• Kan du se visionen for dig? Og vil du handle på den?  
Vi har virkelig brug for din støtte og takker på forhånd 
for det, du kan bidrage med.

Hænderne fulde 
og lommerne tomme
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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 religionsvidenskabsstude-
rende 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

BESTIL EN TALER 
FRA MENIGHEDSFAKULTETET
Både ansatte og studerende fra Menighedsfakultetet 
tilbyder at besøge menigheder og missionshuse.
  Bestil en taler via www.teologi.dk/291.html, eller 
skriv til mf@teologi.dk eller ring på 8616 6300.

SEMESTERFORELÆSNING 
TIRSDAG DEN 27. OKT. KL. 10.15-12 
I forlængelse af debatten om, hvor meget religion bør 
fylde i det offentlige rum, inviterer vi til forelæsning 
om emnet: ’Er troen irrational og derfor privat? 
– Teologi og religion som offentligt anliggende i old-
kirken og i dag’ ved adjunkt på Dansk Bibel-Institut, 
ph.d. Jakob Olsen.

Emnet fortsætter i et efterfølgende seminar kl. 
13.15-15, og alle er velkomne!

APROPOS KLIMATOPMØDET 
Foredrag om ’Religion, natur og klima’ torsdag den 
26. nov. kl. 12.45-14.00
I anledningen af det forestående klimatopmøde gi- 
ver professor Kurt Christensen sit bud på, hvad kris- 
tendommen har at bidrage med i løsningen af kli-
makrisen.  Alle er velkomne!

ISRAELS HISTORIE 
I DET GAMLE TESTAMENTE
Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er netop ud-
kommet med et nyt nummer om ’Israels historie i Det 
Gamle Testamente’, med vægtige bidrag fra blandt 
andet lærere på Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-
Institut. Læs mere på www.teologisk-tidsskrift.dk

 

Vort første hold bachelorstude-
rende jubler til translokations-
festen den 28. august over som  
de første i historien at have 
modtaget eksamensbeviser fra  
Menighedsfakultetet. De fleste  
studerer nu videre på Det Teo-
logiske Fakultet i Århus.
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HVORFOR GÅR 
AMERIKANERNE 
SÅ FLITTIGT I KIRKE?

FORSKNING 
som forpligtelse 
og åndehul
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PROFESSOR 
PETER V. LEGARTH

At forske er at være på opdagelsesrejse, og måske 
havner man et andet sted, end man regnede med. 
Det er bl.a. det, der gør det spændende. Der er noget 
uforudsigeligt over forskning - også på MF!

En fastansættelse som lærer på MF i dag 
forudsætter, at man har erhvervet sig en kompetence 
inden for forskning, f.eks. en ph.d. eller lignende, og 
der har i mange år været tradition for, at stipendiater 
dygtiggør sig inden for et afgrænset emne. Fx 
arbejder Jeppe Bach Nikolajsen lige nu på tredje år 
på at applicere Lesslie Newbigins tanker om, hvordan 
kirken kan være i mission i dag til en skandinavisk 
kontekst. 

ET KIG IND I DEN ENKELTE LÆRERS 
VÆRKSTED
Jeg har det privilegium at være medlem af forsk-
ningsudvalget på MF. Udvalget mødes en gang om 
året med de enkelte MF-lærere. Vi drøfter her, om 
målet med det foregående års forskning er nået, og 
vi sætter fokus på det, som den enkelte lærer vil satse 
på i det kommende år. Det er spændende at snuse 
til det, der sker i det enkelte ’værksted’. Det foregår 
jo for det meste uden den store bevågenhed, men de 
årlige samtaler viser, at alle lærerne er ambitiøse og 
målrettede som forskere.

I teorien skal den enkelte lærer bruge knap 
halvdelen af sin tid til forskning. Men i praksis bliver 
denne målsætning sjældent opfyldt på grund af øget 
tidsforbrug til undervisning, afholdelse af eksamener 

osv. på vores bacheloruddannelse. Sådan må det være. 
Vi føler os meget privilegerede som ansatte på MF, 
men den enkelte lærer kan ofte have den følelse, at 
der ikke er tid nok til forskning. Kunsten er med andre 
ord at forsømme i den rigtige rækkefølge.

Og dog: Hvert ottende semester har en MF-lærer 
studieorlov. Forskning kræver for det meste længere 
tids koncentreret arbejde uden afbrydelser. Derfor 
oplever en MF-lærer det almindeligvis som et ånde-
hul at have studieorlov med henblik på at kunne for-
ske i et bestemt emne.

DER SKAL VÆRE NOGET PÅ SPIL
Der er på MF stor frihed til at vælge de emner, som 
man vil kaste sig over. Skal man holde gejsten oppe i 
lang tid med et projekt, er det vigtigt, at det er noget, 
forskeren selv ånder og lever for. En frugtbar og 
udbytterig forskning fordrer, at der er noget på spil.

Jeg selv har haft stor glæde af at have studieorlov. 
Jeg og min familie var for år tilbage på et længere 
studieophold i Sverige, og jeg har i kortere perioder 
været i Jerusalem og Cambridge. Det er meget givende 
at komme hjemmefra og lære nye mennesker og 
problemstillinger at kende. 

Sidst jeg havde studieorlov, færdiggjorde jeg en 
større bog ’Jesus er Herren’, og i foråret 2010 har jeg 
igen studieorlov, og så skal det handle om Paulus’ 
forhold til loven.

Hvad fører forskningen så til? Ja, i første omgang 
har vi lærere fået udvidet vores kompetencer, og 
der er også kommet en del bøger og artikler ud af 
det. Men vigtigere er det, at undervisningen bliver 
mere engagerende, når man mærker, at lærerne 
selv har kæmpet med de emner og problemer, som 
undervisningen handler om. Det er en lykke, når 
undervisningen kan give de studerende appetit på 
selvstændigt at arbejde videre med emner, som de er 
blevet optaget af gennem undervisningen.

FORSKNING 
som forpligtelse 
og åndehul

FORSKNING ER EN VIGTIG OG OBLIGATORISK DEL AF DEN ENKELTE LÆRERS ARBEJDE PÅ 
MENIGHEDSFAKULTETET (MF). PROFESSOR I DET NYE TESTAMENTE, PETER V. LEGARTH, GIVER 
HER ET INDBLIK I, HVORDAN FORSKNINGEN FOREGÅR.

MF-bladet  05 2009
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LEKTOR 
KURT E. LARSEN

Vores forskningsforpligtelse indebærer, at vi har 
mulighed for at sætte tid af til at grave grundigt ned 
i bestemte emner. Inden for mit fag, Kirkehistorie, 
er der mange perioder og bevægelser, det kan være 
spændende at fordybe sig i. Det ligger i forskningens 
natur, at vi skal bidrage med noget, der bringer ny 
viden frem. Derfor skal vi enten skrive om et hidtil 
ubehandlet område eller uddybe den eksisterende 
viden på et kendt område. 

KIRKELIGE TIDSSKRIFTER OG BARTHOL-
DYS PRIVATE KORRESPONDANCE
Jeg har valgt at fordybe mig i en ret ny periode i 
kirkens lange historie, nemlig perioden 1930-60. 
I den periode var Christian Bartholdy en meget 
kendt skikkelse i kirkelivet. Ham og hans holdninger 
undersøger jeg nu. Konkret læser jeg alt det igennem, 
som han selv har skrevet (og som jeg kan opspore). Jeg 
pløjer utallige kirkelige tidsskrifter igennem for at 
følge tidens diskussioner. Jeg læser desuden diverse 
bestyrelsesprotokoller og hans efterladte private 
korrespondance, som undertiden kaster interessant  
lys over de offentlige diskussioner. Når alt dette 
materiale er gennemgået, er det muligt at sammen-
ligne hans holdninger og forkyndelse med andre, 
fx med hans forgænger Vilhelm Beck, som jeg har 
skrevet om i et tidligere forskningsprojekt. Så kan jeg 
forhåbentlig øjne sammenhængene i historien. 

AKTIVE I DET AKADEMISKE FORSKNINGS-
MILJØ 
Jeg finder det vigtigt, at vi også fra Menighedsfakul-
tetets (MFs) side kan bidrage til udforskningen af 
Danmarks og kirkens historie. At få spredt et sagligt 
kendskab til historien kan kun være i vores interesse, 
og skal det lykkes, må vi også deltage i det akademiske 
forskningsmiljø i landet på lige fod med andre forskere. 
Typisk vil kvaliteten af vores forskning blive målt af 
andre, enten fordi der er tale om en afhandling, der 
skal forsvares offentligt, eller fordi vi offentliggør det 
som artikler, der skal kvalitetsvurderes for at blive 
optaget i faglige tidsskrifter. 

FORSKNING SIKRER AJOURFØRT UNDER-
VISNING
Som mange vil forstå, kan dette være et møjsommeligt 
arbejde. H. C. Andersen skriver i ’Verdens dejligste ro-
se’, at videnskaben for nogle kan være den dejlige rose, 
’for hvis Pleie Manden i Aar og Dage, i lange søvnløse 
Nætter, i den eensomme Stue, hengiver sit friske Liv ’. 
Helt så galt oplever jeg det nu ikke. 

Grundforskning kan tjene flere gode og nyttige 
formål i det virkelige liv. Forskningen sikrer, at 
undervisningen bliver ved med at blive ajourført, så MF 
fortsat kan give  ’give fuldt videnskabelig undervisning’, 
som det er vores formål. 

NÅR JOURNALISTEN SPØRGER
En særlig glæde i hverdagen er det, når ens forskning 
kan være til umiddelbar hjælp for en journalist, en 
specialestuderede eller en kirkelig institution. Et 
eksempel: Christian Bartholdy blev i en bog beskyldt 
for antisemitisme, og da en jøde undrende spurgte, 
hvordan dette kan hænge sammen, når Bartholdy 
faktisk har hjulpet jødiske familier til Sverige, gik 
spørgsmålet videre til mig. Ved en sådan anledning 
oplever jeg, at det har været umagen værd at fordybe 
mig i de gamle skrifter, fordi det giver basis for at 
kunne forklare den rette sammenhæng. 

Christian Bartholdy under lup 
SOM EKSEMPEL PÅ  ET  FORSKNINGSPROJEKT FORTÆLLER  LEKTOR  I  KIRKEHISTORIE  KURT E. LARSEN 
HER OM SIT ARBEJDE MED HOLDNINGERNE HOS PRÆSTEN CHRISTIAN BARTHOLDY OG DANSK  
KIRKELIV  I  PERIODEN 1930-60. 

✑
✒
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Christian Bartholdy under lup 

Når ansatte og studerende møder op til det ugentlige 
Speakers Lounge i kaffestuen, må de sidst ankomne 
nu selv tage en stol med, hvis de vil have en siddeplads. 
Også auditorierne er fyldt til bristepunktet, når 2009-
holdet indfinder sig, ligesom vi også har været nødt til 
midlertidigt at inddrage et bederum i kælderen til nye 
læsepladser. Så, jo, vi mærker i hverdagen, at vi er blevet 
væsentligt flere i huset!

ENGAGEREDE MENNESKER 
Vort første indtryk er, at vi har fået nogle positive og 
engagerede studerende, som alle har et ønske om at 
blive gode teologer og finde ind i en tjeneste i Guds rige. 
Nogle udtrykker, at de allerede har et kald til at være 
præst, mens andre på forhånd stiler efter et arbejde 
som missionær i udlandet. 

I alt er der fem kvinder, hvoraf de tre er fra Færøerne, 
når vi også tæller den ene �ernstuderende med. De to 
sidste kvinder er fra henholdsvis Laos og Danmark. De 
26 mænd er alle etniske danskere, og langt de fleste på 
holdet er mellem 20 og 26 år.

Fælles for alle er, at de frivilligt har givet afkald på 
at modtage den SU, de ville have fået på de teologiske 
fakulteter i Århus eller København. De nye studerende 

har altså helt bevidst valgt vores kirkeligt profilerede 
teologiuddannelse for at blive uddannet til at formidle 
evangeliet.

De første fra holdet har allerede meldt sig under 
fanerne, når det gælder at holde forkyndende møder 
for Menighedsfakultetet, og jeg håber, at flere vil 
følge efter. For en vigtig del af en teologisk uddannelse 
er den praktiske erfaring undervejs med at formidle 
evangeliet.

ADOPTÉR EN BACHELORSTUDERENDE
SU-styrelsen har desværre endnu ikke tildelt 
vores uddannelse SU, og derfor tilbyder vi vore 
bachelorstuderende et stipendium på 2500 kr. om 
måneden. Vore udgifter til denne SU-erstatning løber 
op i mere end en million kroner i år. Derfor appellerer 
vi til vore venner om at give et økonomisk bidrag til 
stipendiepuljen. Man kan enten indbetale til puljen 
generelt eller til en studerende, som man måske har en 
særlig tilknytning til. 
Læs mere på http://www.teologi.dk/stipendiepulje.
html eller ring eller mail til os og få tilsendt en folder. 

REKORD MANGE 
nye studerende på Menighedsfakultetet
DEN 31. AUGUST BEGYNDTE 31 NYE BACHELORSTUDERENDE PÅ MENIGHEDSFAKULTETET. ALDRIG 
FØR HAR VI OPTAGET SÅ MANGE STUDERENDE, OG SAMMEN MED DE 17 STUDERENDE PÅ 2007-
HOLDET OG 15-20 TEOLOGISTUDERENDE FRA DET TEOLOGISKE FAKULTET, SOM OGSÅ ER TIL- 
KNYTTET  MENIGHEDSFAKULTETET,  FYLDER  DE  RAMMERNE  HELT UD.

LANDSSEKRETÆR 
NILS ANDERSEN
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ORD
 
– og derefter 
ET  

’GI’ EN HÅND’

8
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JOURNALISTSTUDERENDE 
ANNE  KATRINE  GOTTFRED  JENSEN

’Gi’ en hånd’ er overskrift for det arbejde blandt svært 
stillede mennesker, som den evangelisk lutherske 
frimenighed, Oasefællesskabet i Silkeborg, udfører. 
Poul Erik Kristensen er ansvarlig for arbejdet og  
fortæller: ’Vores arbejde er evangelisation uden pres. 
Det er modtageren, der bestemmer, hvor meget der 
skal snakkes. De folk, vi er i kontakt med, beder om 
vores hjælp til praktiske gøremål. Ved at vi hjælper 
dem først, er de på en helt anden måde åbne over for 
en snak.’ 

FOLK BEDER OM HJÆLP
Avisannoncer og fra-mund-til-mund-princippet ska-
ber opmærksom om muligheden for at få praktisk 
hjælp. Typisk henvender folk sig, fordi de har brug for 
hjælp til flytning, rengøring både ude og inde eller 
malerarbejde. To og to sendes folk fra kirken ud for at 
hjælpe. I snit er der fem henvendelser om måneden. 
I marts i år var der en aktionsdag, hvor omkring 25 
personer fra menigheden på samme dag tog rundt 
for at hjælpe. Sådan har man nu gennem tre år givet 
praktisk hjælp. En hjælp, der har resulteret i en 
initiativpris på 6000 kroner fra Silkeborg Kommu-
nes socialudvalg. 

FRA RENGØRING TIL EVANGELIUM
En alkoholiker har nu fået praktisk hjælp syv gange. 
’Vi hjælper ham med at gøre rent, og han er enormt 
taknemmelig. Han gjorde det fra starten klart, at han 
ikke ønskede at høre noget om kristendommen, men 
her de sidste par gange har vores hjælpepræst været 

med ude for at snakke med ham, når vi gjorde rent,’ 
forklarer Poul Erik Kristensen.  

Oasefællesskabet ønsker at skabe relationer til andre 
mennesker og så fortælle om det kristne budskab, når 
de ønsker det. Tanken er, at vi som mennesker ikke kan 
presse noget igennem - det kan kun Gud. ’Vi hjælper 
for hjælpens skyld. Hvis folk ønsker det, fortæller vi 
gerne, hvorfor vi giver hjælpen, og efterlader også 
gerne programmer med kirkens aktiviteter,’ siger Poul 
Erik Kristensen. Og han understreger, at man kan få 
hjælp igen, selvom man ikke tager imod tilbuddet om 
at komme i kirken. 

OVERRASKENDE ENKELT AT HJÆLPE
’De folk, vi hjælper, er åbne. De har ofte oplevet ting, 
som de har brug for at tale med andre mennesker 
om,’ siger Poul Erik Kristensen. Men samtidig er det 
svært for dem i en ikke alt for stabil hverdag at få tid 
og kræfter til gudstjeneste og møder i kirken. ’Vi får 
deres telefonnummer, når de beder om vores hjælp. 
Det bruger vi til efterfølgende at invitere til gratis 
spisning i kirken.’ Omkring 30 personer har taget 
imod tilbuddet. Til sådan en aften er der et musikalsk 
indslag med kristne sange. Som opfølgning har der 
desuden været en lejr. Blandt kirkens medlemmer 
er der positiv respons på den praktiske hjælp. ’Efter 
de har været ude for at hjælpe, er mange blevet 
overraskede over, hvor enkelt det er at række ud til 
mennesker,’  slutter Poul Erik Kristensen.  

FOR OASEFÆLLESSKABET I SILKEBORG ER PRAKTISK HJÆLP EN DEL AF DET MISSIONERENDE  
ARBEJDE. HER FOREGÅR FORKYNDELSEN IKKE PÅ KIRKENS PRÆMISSER, MEN SKAL KOMME  
EFTER ØNSKE FRA DE FOLK, KIRKEN GIVER PRAKTISK HJÆLP TIL.
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Her er plads til din annonce

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

Mob. 22 32 24 73
www.lonedalsgaard.dk

konsultation:
- Vejle
- København
- & på Sjælland

Tilst
� Vi sælger kvalitets møbler, tøj mm. 

� Vi afhenter dødsboer og modtager 
gerne brugte effekter i god kvalitet 

� Når du handler her, støtter du 
Menighedsfakultetet og Mission 
Afrika 

Anelystparken 21 � 8381 Tilst 
Tlf. 8616 6930 

Mandag – fredag kl. 11-17 
Lørdag kl. 11-15

LÆGERNE AXELSEN & FAUSHOLT

Vestre Strandalle 56 
8240 Risskov 
Tlf. 8617 7674 

VI STIKKER 
LIDT DYBERE

Lindholm Auto

Reparation af 
alle bilmærker

Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen
Tlf. 98 17 04 00
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ÅRETS TEOLOG 2009 SPARET VÆK
Menighedsfakultetet har i lyset af et regnskabsår 
med en presset økonomi besluttet ikke at kåre nogen 
teolog som årets teolog 2009. 

GENBRUGSBUTIK NU ÅBEN ALLE
HVERDAGE
Vores genbrugsbutik i Tilst har udvidet sine åbnings-
tider. Nu kan du shoppe mandag til fredag kl.11-17 og 
lørdag kl. 11-15. Gør en god handel samtidig med, at 
du støtter Menighedsfakultetet og Mission Afrika. Se 
mere på www.teologi.dk/420.html

ØKONOMI 

 RESULTATOPGØRELSE BUDGET
 1. JULI 2008 – 30. JUNI 2009  2009/10
Indtægter:  kr.  kr.
Gaver (inkl. arv)  6.981.382  8.168.000
Offentlige tilskud  249.866  229.000
Øvrige indtægter  95.133  351.000
 7.326.381  8.748.000
Udgifter:
Personaleomkostninger  -5.377.803 5.580.000
Markedsføring inkl. MF-bladet  -321.960  -434.000
Administration  -291.885  -312.000
Lokaleomkostninger  -421.283  -475.000
Stipendier  -710.000  -1.090.000
Andre driftsomkostninger  -626.120  -799.500
Afskrivninger  -116.290  -123.500
 -7.865.341 -8.814.000
Finansielle poster  74.038  66.000
Årets resultat  -464.922  0

Se hele regnskabet på www.teologi.dk/regnskab.html

Mange tak for de mange gavebidrag til Menighedsfakultetet (MF) 
i det seneste regnskabsår. Vi er taknemlige for, at MF er velsignet 
med mange trofaste givere. Jeres støtte og forbøn har været og er 
fortsat afgørende for MF’s eksistens.

Underskuddet det seneste regnskabsår på næsten 465.000 kr. 
er det største i MF’s historie og ganske alvorligt. Underskuddet 
skyldes dels nedgang i tilskud fra offentlige puljer på 190.000 kr. 
og dels øgede personaleudgifter, herunder ansættelsen af en ny 
lærer i Ny Testamente.
 

AFHÆNGIG AF STØTTE 
– MERE END NOGENSINDE
Auditorier, læsepladser og kaffestue er 
fyldt til randen efter, at 31 nye studerende 
for en måned siden begyndte på den 4-
årige bacheloruddannelse i teologi.

Det store antal studerende stiller MF 
økonomisk over for en kæmpe udfordring. 
Vi har brug for 1,2 millioner kroner mere 
end vi fik sidste år, så vi har mere end 
nogensinde brug for venners støtte. Tak, 
om du med din forbøn og økonomiske 
støtte vil være med til at bære MF det 
kommende år. Konkret vil jeg opfordre 
dig til at bidrage til vores stipendiepulje, 
så de studerende fortsat kan få en SU-
erstatning. Fuld støtte koster 2100 kr. om 
måneden, men du kan også vælge at give 
et halvt eller et kvart stipendium eller et 
selvvalgt beløb. Kontakt undertegnede for 
at høre nærmere eller læs mere på www.
teologi.dk/stipendiepulje.html 

Forretningsfører 
Walther Plauborg Hansen
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ent - ring venligst 86 16 63 00

ALDRIG FØR HAR VI – MIG BEKENDT! - OPLEVET EN 
SITUATION PÅ MF, SOM PÅ DEN ENE SIDE GIVER AN-
LEDNING TIL SÅ MEGEN GLÆDE OG OPTIMISME - OG 
PÅ DEN ANDEN SIDE GIVER OS EN DYB AFMAGTSFØ-
LELSE.
Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen i lederen s. 2
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Lad os give 
en hånd med !

I 2009 kan du få adgang til 
alle informationer på www.
portoservice.dk, hvor du får 
opdaterede indleverings-
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