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HVAD MF LIGE NU
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Hermed har jeg fornøjelsen af at 

præsentere September-nummeret af 

MF-bladet. Fakultetsleder Thomas 

Bjerg Mikkelsens beretter i sin leder 

på side 3 om MF’s nye og omfattende 

byggeplaner. Lektor Morten Hørning 

Jensens giver side 4-7 et indblik i sin 

overgang fra gadeevangelist til teolo-

gisk forsker. Michael Mørch Thunbo 

fortæller side 10 som nyuddannet 

bachelor om sit møde med den kirkelige 

virkelighed. Bestyrelesformand Jørgen 
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Menighedsfakultetet skal være en stærk og positiv kraft i kirken og 

samfundet i øvrigt. Det indebærer, at vi løbende udvikler os på en række 

punkter:

NYT BYGGERI
SKAL BIDRAGE TIL 
UDVIKLING AF MF

Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

anvendes til studieboliger og to etager 

til erhverv. 

 Nu er vi nået til det punkt, hvor vi 

kan offentliggøre muligheden for at leje 

erhvervslokaler. Vi vil skabe et varieret 

og fleksibelt kontorfællesskab, som 

giver plads til en mangfoldighed af 

organisationer af forskellige typer og 

størrelser. Der er plads til både kirkelige 

organisationer og almindelige er-

hvervsdrivende.

 Vores drøm er at opnå et værdifæl-

lesskab med brugerne af erhvervsdelen 

af den nye bygning. Vi håber derfor, at 

alle interesserede hurtigt vil melde sig 

på banen og være med til at udvikle en 

fælles vision for projektet. 

 For MF vil et nyt byggeri betyde, at 

vi kan få dækket nogle af de store eks-

tra udgifter, som vi har fået i løbet 

af de seneste par år. Desuden 

håber vi, at der også kan 

blive et lille over-

skud, som 

løben-

de kan hjælpe os med at udvikle MF.

 Selv om der er tale om et meget 

stort millionbyggeri, vil byggeriet 

næppe ændre væsentligt på vores 

fremtidige gavebehov. Det er også godt 

det samme, for MF har bedst af at være 

afhængig af et kirkeligt bagland, som 

vil investere tid, kræfter og penge på 

den fælles sag, som optager os: 

at uddanne teologer, som med 

udgangspunkt i Guds ord 

vil skabe rammer for 

menighedens liv 

og vækst.

Relevant uddannelse – vi skal sikre 

attraktivt og kulturelt relevant uddan-

nelsestilbud

Dynamisk fagmiljø – vi skal producere 

forskning, der præger den teologiske 

samtale i Danmark

Ansvarlig forvaltning – vi skal tilveje-

bringe økonomi til at øge antal stude-

rende

Engageret bagland – vi skal tilrette-

lægge arbejdet med tanke på lokale 

menigheders ønsker og behov

Det koster penge at udvikle en teolo-

gisk uddannelse, så den lever op til de 

krav, som kirken og det øvrige samfund 

stiller. En af vejene til at fremskaffe den 

nødvendige økonomi er at udnytte 

den byggeret, som vi har fået tildelt i 

forbindelse med udviklingen af en ny 

lokalplan for vores område. 

 Derfor har vi nu i flere år arbejdet på 

at etablere et indtægtsgivende byggeri 

i MF’s baghave. Planen er at bygge en 

ejendom på seks etager. Fire etager skal 



Det er i undervisningsrummet, 

at Morten for alvor er i sit es.
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FRA GADEEVANGELIST
I KØBENHAVN TIL TEOLOGISK 
FORSKER I AARHUS

Interviewartikel ved landssekretær Nils Andersen

Morten Hørning Jensen underviser i Det Nye Testamente på Menigheds-

fakultetet. Det vil sige, for tiden er han fordybet i forskning. MF-bladet 

har derfor interviewet Morten i forsøget på at blive klogere på, hvad han 

forsker i, og hvad forskningen har af betydning for den kirke, Menig-

hedsfakultetet er sat til at tjene.

Morten kommer fra en håndværker-

familie, hvor hans far var elektriker og 

siden ingeniør, så det lå ikke lige i kor-

tene, at han skulle hellige sit voksenliv 

teologisk forskning og undervisning. 

I hvert fald ikke i Mortens kort. Men 

måske nok i Guds. 

Efter et ophold på Børkop Bibelskole blev 

jeg som ung ansat som gadevangelist i 

Indre Mission i København. Oplevelsen af 

at skulle formidle budskabet om Jesus til 

mennesker uden forkundskaber gav mig en 

umiddelbar glæde, og det udviklede sig til et 

kald til at studere teologi. 

Siden har Morten befundet sig godt på 

Menighedsfakultetet. Først som stude-

rende, hvor han genkalder den fryd, det 

var på sin læseplads at gå i dybden med 

Det Nye Testamente på originalsproget. 

Alle fag var spændende, men at sidde og få 

SU for at oversætte Det Nye Testamente – 

det var det bedste! 

Siden som underviser og forsker er 

Morten især i hopla, når han mødes 

med sine studerende i auditoriet, for 

her er der plads til den gode teologiske 

refleksion. 

 Men nu gælder det altså forskning! 

Og hvorfor så egentlig det? – kunne 

man spørge. 

Jesu disciple var jo lægfolk 

Jesu første disciple var ulærde læg-

folk. Men ved Åndens hjælp fik deres 

vidnesbyrd og forkyndelse livs- og 

samfundsomvæltende betydning. Var 

det derfor ikke bedre at droppe den 

tidskrævende og dyre forskning og så 

koncentrere sig om at komme ud og 

forkynde evangeliet? Og så stole på, at 

Helligånden giver alt det, der er brug 

for? Jeg retter spørgsmålet til Morten. 

Joh, joh! – kommer det forsigtigt fra 

Morten. Der er bestemt andre måder at 

bedrive teologi på end vores i Vesten. Andre 

steder i verden er teologien knyttet stærkt 

til kirkelig praksis og tjeneste, som vi kan 

lære af. Men der er i den folkekirkelige tra-

dition en slidstyrke med dens ordentlighed 

og høje videnskabelige uddannelsesniveau. 

Hvis MF skal begå sig i den teologiske 

samtale i Nordeuropa, må vi matche andre 

teologers faglige niveau. Desuden hæver 

en videnskabelig tilgang kvaliteten i den 

undervisning, som vore studerende får, 

når vi som undervisere har fingeren på den 

aktuelle forsknings puls. 

Hvad er evangeliet? 

Ved madpakkespisningen på MF’s 

terrasse nogle få minutter før mit 

interview med Morten rejste en ved 

bordet spørgsmålet: ›Hvad er evan-

geliet? Er evangeliet, at Gud elsker os 

og giver os værdi som mennesker i en 

skamkultur?‹ En anden brød spontant 

ind: ›Jeg synes, der er for lidt Jesus i den 

opfattelse!‹. 

 Sjovt nok er spørgsmålet: Hvad er 

evangeliet? – præcis det, som Morten 

arbejder med i sin aktuelle forskning, 
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nemlig ud fra Markusevangeliets brug 

af ordet. 

Ordet evangelium forekommer slet ikke i 

hverken Lukas- eller Johannesevangeliet, 4 

gange i Mathæusevangeliet, men 8 gange 

i Markusevangeliet. Men det interessante 

her er, at ordet evangelium også forekom-

mer i almindelig litteratur i samtiden. Jeg 

har i min forskning forsøgt at undersøge 

alle de steder, hvor evangelieordet bruges i 

andre græske, latinske og hebraiske tekster 

forud for Ny Testamente. Det er relativt få 

steder. Men hver gang bruges det om epo-

kegørende nyheder. Fx hvis en by er belejret. 

En hær sendes ud i kamp for at befri byen. 

Et ilbud sendes efterfølgende ud med et af 

to budskaber: 

· Vi tabte! Vores rigdom vil blive røvet, 

vore gamle mænd dræbt, vore kvinder 

voldtaget og vores børn gjort til slaver! 

· Fjenden er besejret! Vi har vundet og fået 

vores frihed! 

Dét ilbud kaldes for ›evangeliebudbringe-

ren‹, hans budskab for ›evangelium‹ og en 

eventuel løn for budskabet for ›evangeli-

ebudpenge‹. Et godt eksempel findes i 2 

Samuelsbog 18,19-31. 

Nu har Morten talt sig varm, for nu 

nærmer vi os hjertet af hans forskning 

og Markusevangeliets budskab. 

Esajas 

Der er så et særligt sted i Det Gamle Testa-

mente, der får betydning for Ny Testamentes 

›evangelium‹, nemlig profeten Esajas. Her 

sendes et ›evangeliebud‹ afsted med et helt 

afgørende budskab til Jerusalem og de til-

fangetagne i Babylon: ›Der skal banes en vej 

i ørkenen, Gud selv vil komme til jer i styrke 

og med løftet arm og besejre enhver fjende‹. 

 Der bruges krigsretorik, og der brin-

ges et krigsbudskab. Gud vinder over alle 

undertrykkende magter og sætter sig på 

tronen i Jerusalem som konge. 

Et vigtigt punkt i min argumentation er, at 

glædesbudskabet i Esajas og Markusevan-

geliet rummer to elementer: en sejr og et of-

fer. Hos Esajas er evangeliet grundlæggen-

de Herrens sejr, men det viser sig så, at den 

sejr kræver mere end en kamp på slagmar-

ken, nemlig et offer i templet, der bringes 

af Herrens tjener, der knuses uskyldig for de 

manges skyld (Es 53). Evangeliebudskabet 

i Esajas handler dermed om sejr og kultisk 

(tempelmæssig) fornyelse. Gud er kongen, 

Herodion. Hvis undervisningsrummet er det hellige land, kan det ikke blive bedre. Her har Morten flere gange sammen med 

daværende generalsekretær for Israelsmissionen, Bodil Skjødt, ledt MF-studerende gennem horisontudvidende ekskursioner
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der sejrer på sin vej mod Jerusalem og til 

slut fornyer templet – det sted, hvor han vil 

være nær sit folk. Man kan udtrykke det i 

tre korte, centrale ord: Konge, krig, kult. 

Markusevangeliet 

Hvis vi læser Markusevangeliet i lyset 

af Esajas og de andre udenoms bibel-

ske skrifters brug af ordet evangelium, 

tegner der sig ifølge Morten følgende 

spændende billede: 

Jesus er Guds evangelium. Han bringer 

Guds epokegørende sejr og kultiske (tem-

pelmæssige) fornyelse. Med Jesus kommer 

Guds rige og dermed Gud selv nær. Jesus er 

på en og samme tid krigsherren og offer-

dyret, der fornyer templet. Templet fylder 

rigtigt meget i Markusevangeliet. Da Jesus 

udåndende, flængedes det tykke forhæng 

til det allerhelligste rum i templet – vejen til 

den hellige Gud er fri og banet. Relationen 

til Gud er genoprettet efter Adams synde-

fald. Vi kan igen få fællesskab med Gud. En 

ny epoke er begyndt. 

For kirkens skyld 

Morten har fra første dag af sit teologi-

studium været optaget af den kristne 

menighed. Det var en væsentlig grund 

til, at han i sin tid som ung valgte at 

studere på MF og siden at ville bruge sit 

arbejdsliv som underviser og forsker her. 

MF og jeg har den samme fokus på, at teo-

logi er for menighedens skyld, som Morten 

udtrykker det. 

Derfor er det også Mortens stærke øn-

ske og håb, at hans forskning kommer 

menigheden til gavn. Først og frem-

mest ved, at hans undervisning bidra-

ger til at give MF’s studerende en stærk 

fornemmelse af det kristne evangeli-

ums særlige karakter. Det er tydeligt, at 

Morten brænder for i sin undervisning 

og samtaler at bidrage til at øge de 

studerendes refleksionsniveau. Det er 

i undervisningsrummet, at Morten for 

alvor er i sit es. Og hvis undervisnings-

rummet er det hellige land, kan det ikke 

blive bedre. Her har Morten flere gange 

sammen med daværende generalsekre-

tær for Israelsmissionen, Bodil Skjødt, 

ledt MF-studerende gennem horisont-

udvidende ekskursioner. 

Jeg er glad for at undervise. Her på MF, men 

også gerne fra tid til anden i Israel. Israel 

rummer på en helt særlig måde den vigtige 

treklang for al brugbar teologi: 1) Det 

historiske 2) Det nutidige 3) Menigheden. 

På disse ture kan vi kaste virkeligt vigtige 

spørgsmål op og behandle dem mere per-

sonligt og formativt, fordi læringsrummet 

er et andet. 

Jeg ser Jesus og hans disciple for mit 

indre blik og kan ikke dy mig for at spør-

ge, om Morten føler sig som en rabbi? 

Ikke som rabbi! Snarere som guide. Min 

undervisningsstil er at stille spørgsmål og 

pege på mulige veje. Den dybeste læring 

sker, når de studerende selv er i interaktion 

med stoffet. Når jeg lykkes med undervis-

ningen, bidrager jeg til en proces, hvor alle 

er engagerede. 

Morten fortæller, at han jævnligt får 

mails eller opringninger fra præster og 

andre, der har faglige spørgsmål, som 

de gerne vil have hjælp til. Spørgsmåle-

ne kan også dukke op på internetforaet 

›Netkonvent for teologer‹, hvor MF’s 

lærere bidrager med svar. Sammen med 

artikler i diverse teologiske og kristelige 

blade, det årlige Teolkursus samt MF’s 

efteruddannelse, forsøger MF at lade 

forskningen komme menigheder og 

deres præster til gode. 

Så selv om Morten på sin vis hellere ville 

undervise end forske, slutter han med 

at pege på perspektivet: 

Hvis der i de fleste MF-studerende er 30-40 

års præstetjeneste forude, giver det mening 

at give dem den bedst tænkelige ballast fag-

ligt og åndeligt, og her spiller forskningen en 

vigtig rolle, hvorefter han rejser sig for at 

fortsætte forskningen på sit kontor. 

Lithostrotos på Via Dolerosa
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NY MF-PRÆST I
SØHØJLANDETS KIRKE 

MF-teologen Johnny Tidemand er 

ansat som valgmenighedspræst i 

Søhøjlandets Kirke i Gjern i Midtjyl-

land på fuld tid fra 1. august. Johnny 

Tidemand kommer fra en stilling 

som præst i Vendsyssel Frimenig-

hed, og afløser MF-teologen Jón 

Poulsen.

CKA-FOREDRAGSRÆKKE: ›SAMTALER OM DEN (U)FORSVARLIGE TRO‹

Center for Kristen Apologetik inviterer til en spændende foredragsrække om den kristne tro fire aftener i september-okto-

ber. Hver aften former sig som en samtale mellem to reflekterede kristne. Temaer og medvirkende kan ses her:

Den 16. september: ›Den sanselige Gud‹. Spiritualitet som apologetik. Henrik Højlund og Thomas Frovin

Den 22. september: ›Den betvivlelige Gud‹. Hvordan leve som troende tvivler? Michael Mørch og Andreas Ipsen

Den 30. september: ›Den evolutionære Gud‹ Er udviklingslæren forenelig med troen? David Jakobsen og Jacob Munk

Den 6. oktober: ›Den fortabende Gud‹. Kan en kærlig Gud lade nogen gå fortabt? Henrik Højlund og Leif Andersen

Se omtale og program teologi.dk/ny-foredragsraekke-samtaler-om-den-uforsvarlige-tro/ 

Pris per aften: 50 kr. Tilmelding foretages på www.teologi.dk/tilmeld/

NY MF-PRÆST
I SØNDER FELDING

MF-teologen Samuel Sandegaard 

Høeg er ansat som ny sognepræst 

i Sdr. Felding fra den 1. juni 2020, 

hvor han afløser MF-præsten Orla 

Villekjær. Samuel Sandegaard Høeg 

kommer fra en stilling som sogne-

præst i Arnborg-Fasterholt-Bor-

ding-Christianshede Pastorat.

NY MF-PRÆST 
I KINGOS KIRKE

MF-teologen Per Damgaard Pe-

dersen er fra den 1. juni ansat som 

sognepræst i Kingos Kirke i Køben-

havn, hvor han afløser MF-præsten 

Henrik Højlund. Per Damgaard Pe-

dersen kommer fra en stilling som 

sognepræst i Kristkirken i Kolding.

KORT NYT
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EFTERUDDANNELSE FORÅRET 2021

Temaet for MF’s efteruddannelse foråret 2021 er ›Epistelteksterne og gudstje-

nesten‹. Epistelteksterne bliver læst hver søndag, men hvad får de lov til at sige 

til menigheden? Der fokuseres på disse teksters teologi og på, hvorledes disse 

tekster skal præge gudstjenesten. Kurset vil bygge bro mellem nytestamentlig 

teologi og gudstjenestefejring, og der vil indgå praktiske øvelser i kurset. Un-

dervisere: Klaus Vibe og Henrik Højlund. Flere oplysninger på www.teologi.dk

MF’S KIRKEHØJSKOLE AFHOLDES I HERNING
OG ESBJERG I 2020-21

For at imødekomme mange kristnes længsel efter dybdegående, opbyggelig 

undervisning afholder MF i samarbejde med lokale MF-præster en kirkehøj-

skole rundt om i landet. En lærer fra MF og en lokal præst giver hver to lekti-

oner per kirkeskoleaften, og der serveres aftensmad mellem lektion 2 og 3. 

Sigtet er udruste deltagerne til at leve som kristne i dag. I vinterhalvåret 2020-

21 afholdes kirkehøjskolen i både Herning og Esbjerg. Programmer kan ses på 

www.teologi.dk

NY MF-PRÆST I KIRKEN 
VED TANGE SØ

MF-teologen Preben Højgaard er 

ansat som frimenighedspræst ved 

Kirken ved Tange Sø på deltid fra 1. 

august. Her afløser han MF-teolo-

gen Jón Poulsen.
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OPGAVER I EN MENIGHED
BLEV EN UUNDVÆRLIG DEL
AF MIN TEOLOGISK DANNELSE

Af Michael Mørch Thunbo, bachelor i teologi

I det seneste halvår har jeg været ansat i Søhøjlandets Kirke, hvor jeg har 

været en del af kirkens pastorale team og haft særligt fokus på teenagere 

og unge i menigheden. Et frisemester mellem bacheloren på MF og kan-

didaten på Aarhus Universitet blev en oplagt mulighed for at blive kastet 

ud i den kirkelige virkelighed og opleve teologien i sit rette element.

nu at få et konkret output af alt det, 

jeg havde fyldt mig med på min bache-

lor. Jeg prædikede, stod for sjælesorg, 

underviste konfirmander og forsøgte 

at udvikle på kirkens tilbud for børn- og 

unge. Det var nye udfordringer og en ny 

hverdag i kontrast til hverdagen på MF. 

Studielivet har altid passet mig godt, 

men det kan måske nogle gange blive 

en anelse for komfortabelt? Jeg kender 

spillereglerne, jargonen og stilen, jeg 

ved, hvad der forventes af mig og ved, 

hvordan jeg skal leve op til det. Det er 

skønt – men også en anelse ufarligt. 

Lærdommen skulle stå sin prøve

Sådan blev det heldigvis ikke ved med 

at være. Arbejdsdagen i Søhøjlandets 

Kirke var nemlig præcis så uforudsigelig, 

udfordrende og dynamisk, som den altid 

er, når man arbejder med mennesker. 

Hurtigt gik det op for mig, at det var her, 

midt i den kirkelig virkelighed og ikke i 

en eksamensopgave, at teologien for al-

vor skal stå sin prøve. Hvad end opgaven 

var konfirmandundervisning, en prædi-

ken, en samtale eller til en teenklub-af-

ten, havde jeg fornemmelsen af, at det 

var nu, min faglighed for alvor kom i 

spil. Det gik hurtigt op for mig, at der er 

mange ting, som er nemme og ufarlige i 

et klasselokale eller i en eksamensopga-

ve, som er mere komplicerede, og langt 

vigtigere, når det møder mig i form af et 

Efter 4 ½ års teologiske studier stod jeg i 

januar 2020 og så frem mod et seme-

ster uden studier. Oprindeligt var jeg 

irriteret over at skulle spilde tiden i et 

halvt år mellem min bachelor og kandi-

daten. Men omvendt fik jeg jo hermed 

en gylden mulighed for at komme ud og 

yde et bidrag i det kirkelige landskab og 

prøve mig selv lidt af. Det skulle vise sig, 

at netop det halve år blev en uundvær-

lig del af min teologisk dannelse, og 

noget jeg ikke ville være foruden. 

Fra læsesal til prædikestol

Jeg fik landet mig et job i Søhøjlan-

dets Kirke i Gjern, og da jeg begyndte i 

arbejdet i februar, glædede jeg mig til 
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teologiske værktøjskasse blevet åbnet, 

når jeg har skullet udlægge prædiken-

tekster eller undervise konfirmander. 

Men jeg er mindst lige så taknemmelig 

over, at MF har lært mig teologiens 

kontekst. Har lært mig, hvor teologien 

virkelig hører hjemme. Jeg har erfaret, 

at min teologi ikke visnede, da den blev 

drevet ud af læsesalens til tider lidt ind-

Jeg har erfaret, at min teologi ikke visnede, da den 
blev drevet ud af læsesalens til tider lidt indad-

vendte og dunkle miljø, men faktisk voksede sig større 
og stærkere i det lys og den luft, som er i menigheden.

levende menneske. Holder min teologi 

til virkelighedens udfordringer? Sådan 

har jeg tit spurgt mig selv, og det er en 

lakmusprøve, jeg vil tage med mig i 

resten af mit arbejds- og studieliv. 

Teologi og menighed hører sammen

Opgaverne i menigheden har åbnet 

mine øjne for min egen afhængighed af 

Jesus, og vist mig teologiens egentlige 

kontekst. Måske havde jeg brug for lige 

at blive smidt ud af læsesalen et øjeblik, 

for at (gen)opdage det, at teologi og 

kirke hører sammen. Skilles de, falder de 

begge sammen. Jeg har ofte glædet mig 

over de faglige kompetencer, jeg har 

fået med mig fra MF, og hver dag er min 

advendte og dunkle miljø, men faktisk 

voksede sig større og stærkere i det lys 

og den luft, som er i menigheden. 

 Jeg mener ikke, at teologi kun er for 

præster, og jeg ved ikke, om jeg ender 

med selv at blive præst, men jeg er ble-

vet bekræftet i, at teologien skal tjene 

menigheden, uanset hvilken arena den 

boltrer sig på. 

›Michael Mørch Thunbo‹

 forrest til højre i den grå trøje.
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FRA BESTYRELSENS BORD

PRÆST I SØNDERJYLLAND
KÅRET TIL ÅRETS TEOLOG
Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand

digt arbejde for at placere sognets kirke 

i et synligt samarbejde med de samar-

bejdspartnere, der er mulige. 

 Da Corona lukkede Danmark ned, 

var Robert S. Andersen blandt de første 

til at streame gudstjenester, og han fik 

omgående sit menighedsråd med på at 

indkøbe udstyr til at streame i en god 

kvalitet og med de relevante tekster 

hæftet på. Konfirmationerne i Hjordkær 

(juni 2020) blev afviklet i idrætshallen 

for at sikre deltagelse fra så mange 

som muligt, og skærtorsdag kørte han 

rundt i sognet for at forrette nadver 

i folks gadedør til dem, der havde til-

meldt sig på forhånd. Coronaindsatsen 

er bare udtryk for, hvorledes Robert S. 

Andersen er på konstant udkig efter 

muligheder for at betjene sin menighed 

og gøre evangeliet gældende. 

 Omkring gudstjenesterne holder 

han fast i en klassisk liturgi, hvor der 

dog ofte er plads til en nyere sang eller 

to – evt. ledsaget af ham selv på klaver. 

 I sin forkyndelse og sin teologi-

ske tænkning er Robert S. Andersen 

Kristus-centreret og bevidst om, hvad 

der er centrum og periferi i kirkens liv. 

Gennem hans mangesidede virke er 

der flere, der har fundet eller genfun-

det deres kristne tro. Hjordkær er fra 

gammel tid et sogn præget af vækkel-

ser. Robert S. Andersen har med sikker 

hånd placeret sig midt i skæringsfeltet 

mellem tradition og fornyelse. Sognets 

missionsfolk har da også taget godt 

imod deres præst, der ankom for 10 år 

siden, og bakket ham op i det meget 

fine samarbejde, der er mellem kirke og 

missionshus. Robert S. Andersens kom 

til Hjordkær efter en tjeneste i Brødre-

kirken i Tanzania som underviser på et 

præsteseminarium. Han har stadig et 

stort hjerte for international mission og 

får jævnligt besøg fra Tanzania. 

 Robert S. Andersen er præst på 

landet – og stortrives med det. Fuld af 

energi og altid parat til at se mulighe-

der. Det er den slags teologer, vi gerne 

vil uddanne, og vi gerne vil, at vores 

studerende skal spejle sig i til inspirati-

on for deres fremtidige virke. 

Årets teolog i 2020 er sognepræst 

Robert Strandgaard Andersen, Hjord-

kær Sogn i Sønderjylland. Valget var 

både let og svært. Det var svært, fordi 

mange teologer med en baggrund i 

en bibeltro tilgang gør en enestående 

indsats rundt omkring i det kirkelige 

landskab. Manges daglige indsats går 

under radaren; men der er også mange, 

der oplever stor opmærksomhed og 

opbakning. 

 Det var samtidig let, fordi Robert 

Strandgaard Andersen yder en stor ar-

bejdsindsats i det daglige præstearbej-

de i sit sogn, der er et landsogn i Aaben-

raa Provsti med knap 2000 sognebørn. 

Samtidig gør han et bemærkelsesvær-
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TEMADAG OM KVINDELIG 
PRÆSTETJENESTE

Nils Andersen, landssekretær

MF inviterer alle interesserede til en temadag fredag den 27. november 

om kvindelig præstetjeneste. Emnet deler ofte vandene i tilhængere 

og modstandere af ordningen. På temadagen ønsker MF at bidrage til 

en gensidig forståelse ved at lade både en tilhænger og en modstander 

argumentere for sit standpunkt og ved at give plads til at udfordre den 

andens position og plads til efterfølgende fri debat.

På Menighedsfakultetet har vi i årti-

er på baggrund af vores forståelse af 

Det Nye Testamentes anvisninger om 

kvindens opgave i menigheden været 

officielt modstandere af ordningen med 

kvindelige præster. Men der har lige så 

længe været divergerende opfattelser 

i lærerflokken, og det er der stadig. 

Bestyrelsen valgte i erkendelse af denne 

situation i efteråret 2019 på opfordring 

fra studenterrådet at opgive at have 

en officiel holdning til spørgsmålet om 

ordningen med kvindelige præster. 

 Denne udmelding vakte stor opsigt 

og fremkaldte stærke reaktioner i dele 

af MF’s bagland. For er der ikke her tale 

om en betænkelig teologisk udglid-

ning på MF? Eller kan man faktisk ud 

fra et ønske om at være bibeltro forstå 

Bibelen således, at kvinder gerne må 

varetage en sognepræsts opgaver? MF 

mener det sidste.

 MF indbyder i forlængelse heraf til 

en offentlig temadag fredag den 27. 

november, hvor vi håber at nuancere 

debatten og komme et skridt nærmere 

gensidig forståelse og øget afklaring. 

Alle interesserede er velkomne. Vi giver 

først valgmenighedspræst Henrik 

Højlund ordet som modstander af ord-

ningen, hvorefter adjunkt og lærer i Ny 

Testamente Klaus Vibe vil argumentere 

for sit ja til ordningen med kvindelige 

præster.

PROGRAM

10.00: Velkomst ved fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen

10.10-10.55: ›Dette rummer en stor hemmelighed‹ (Ef.5) – ja’et til kvindelige 

præster ophæver hemmeligheden. Ved valgmenighedspræst cand.theol. 

Henrik Højlund, Aarhus 

11.05-11.50: Paulus’ formaninger mod kvinders tjeneste i menigheden kan ikke 

defineres som almengyldige. Derfor kan kvinder også varetage præsteem-

bedet i dag. Ved adjunkt i Ny Testamente, ph.d. Klaus Vibe

Frokostpause – frokost til 80 kr. kan bestilles ved tilmelding

12.45: Tre skarpe til opponenten – oplægsholderne kommenterer hinandens 

oplæg. Ordstyrer er lektor i Ny Testamente, ph.d. Morten Hørning Jensen

13.15: Fri debat 

14.00: Tak for i dag

Tilmelding på teologi.dk/tilmeld senest mandag den 23. november. Fri entré!
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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

TRO BETYDER

FAKTISK

EN DISSE

Om Gud er liiiillleee elleeeer stooor 
for dig. Ja taaak! Vi dyrker troen i 
det lille og i det store fællesskab. 
Med plads til alle spørgsmål. Så; tro 
og tvivl trygt hos os. 

Også derfor ... #dufårguldmedhjem

Salg og rep. af alle bilmærker

Voerbjergvej 35 D. · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 04 00 · www.lhauto.dk

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

I N G O L F  H E N O C H  

P E D E R S E N

Skatten i lerkar 

Lohse | 288 sider | 249,95 kr.

BIOGRAFI AF

MF’S TIDLIGERE 

FAKULTETSLEDER

»Ingolf Henoch Pedersens erindringer er letlæste, men 
ingenlunde letkøbte.«
E VA N G E L I S K  LU T H E R S K  N E T VÆ R K

»Spændende beskrivelse af vigtige begivenheder i 
dansk kirkeliv ... Læs bogen og bliv – ikke bare klogere 
– men også opbygget.«
I M P U L S
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ØKONOMI

GODT I MÅL TRODS 
USÆDVANLIGT ÅR

Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

besparelser på andre driftsomkostnin-

ger.

 En meget stor stigning i ejendoms-

skatten (fra 93.000 kr. i 2019 til 747.000 

kr. i 2020) lander primært i MF Århus 

Fond, som ejer den grund, MF er bygget 

på. Stigningen skyldes en ny lokalplan, 

som øger byggeretten betragteligt. 

Fonden må nu indstille sin støtte til MF 

nogle år, mens den arbejder på at etab-

lere en indtægtsgivende ejendom, som 

ud over at betale den øgede ejendoms-

skat også kan give et økonomisk afkast 

til MF. Lige nu søger fonden efter lejere 

til erhvervslokalerne i et nyt byggeri, og 

her er både kirkelige organisationer og 

almindelige erhvervsdrivende velkom-

ne. Kontakt mig, hvis du vil høre mere 

om mulighederne.

 I skrivende stund arbejder bestyrel-

sen fortsat med budgettet for det nye 

regnskabsår, hvor udgifterne vokser 

mærkbart, så vi beder frimodigt om 

Tak til alle givere for trofast støtte til 

MF gennem det seneste regnskabsår, 

som sluttede 30. juni. Regnskabet er 

ved at blive udarbejdet, og det tyder 

på et lille overskud, selvom det endte 

80.000 kr. fra det indsamlingsmål, 

som vi havde skønnet behov for. Re-

sultatet glæder os meget, for det har 

været et usædvanligt år.

 På trods af, at mange nye givere er 

kommet til i året, er de samlede gave-

indtægter faldet, fordi nogle få meget 

store bidragsydere er stoppet. Gaveind-

tægterne blev således i regnskabsåret 

250.000 kr. mindre end året før.

 Udgifterne blev også noget mindre 

end året før. Det skyldes bl.a., at Anja 

Smedstrup Christensens ansættelse 

som ph.d.-stipendiat i Gammel Te-

stamente blev udskudt et halvt år til 

1. august 2020. Desuden betød coro-

na-nedlukningen et stop for rejser til 

konferencer mv., ligesom der har været 

DERFOR STØTTER JEG MF
Jeg læste både 5. Mos. 26 (om at give førstegrøde og tiende) og 

Mat. 6,19 (For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være) for 

nylig. Jeg havde lige fået nyt job og følte mig vældigt inspireret til at give 

førstegrøde af min løn til uddannelse af Jesustroende præster. Mit nye job 

var et positivt bønnesvar! Wow! I’m happy!

Jonas Kjærsgaard, Saltum

jeres fortsatte støtte. Ethvert bidrag 

tæller!

 På forhånd tak for fortsat opbak-

ning! Med den markante efterspørgsel 

på præster med MF-baggrund er der 

brug for MF som aldrig før.

 Kontakt mig hvis du har spørgsmål 

eller har brug for flere oplysninger: 

wph@teologi.dk eller tlf.7356 1242.

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
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GØR SOM 922 ANDRE – BLIV MEDLEM AF MF!

Vi opfordrer alle, der går ind for MF’s vision om at uddanne næste generations 
dedikerede præster på Bibelens grundlag, til at blive medlem af MF. Det koster 
kun 100 kr. årligt og giver medindflydelse. Tilmelding kan ske her: www.teologi.
dk/medlem. Et af MF’s nyeste medlemmer begrunder her sit valg.

DERFOR ER JEG MEDLEM

Jeg har i mange år støttet MF og også nydt godt 
af mange gode præster som på den ene eller 

anden måde tager ansvar i dansk kirkeliv. Og jeg 
glæder mig over de mange nye unge præster, som 
uddannes og har mod til at tage livtag med og an-
svar i kirke og menigheder i en udfordrende tid. 
Det har vi brug for, og derfor er jeg nu blevet 
medlem.

Jens Nielsen, lærer, Aalborg


