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Ikke mindst set i lyset af den aktuelle præstemangel har det i flere år væ-

ret en vigtig målsætning for MF, at alle unge – både mænd og kvinder – 

med kald til at læse teologi ville se Menighedsfakultetet som deres kom-

mende uddannelsessted. Derfor har vi i det seneste år arbejdet meget 

målrettet på at synliggøre vores uddannelse for potentielle studerende.

LEDER

25 + 15 NYE
STUDERENDE
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

Der er meget på spil. For netop i disse 

år er der stor efterspørgsmål på præ-

ster og teologer med MF-baggrund. 

Desuden ved vi, at mange præster med 

tilknytning til MF nærmer sig pensions-

alderen.

 Derfor er det også med stor glæ-

de og taknemmelighed, at vi den 11. 

august kunne tage imod femogtyve 

nye studerende på vores bachelorud-

dannelse i teologi og mission under 

FIUC-Aarthus, ni kvinder og seksten 

mænd. Der er tale om en stigning på 

over 30 procent i forhold til de to sene-

ste optag i 2019 og 2017. 

Femten nye netstuderende

Fra dette semester er det også blevet 

muligt at tage en række enkeltfag på 

bachelorniveau som netstuderende ved 

FIUC-Aarhus. Dermed er det nu blevet 

muligt at læse teologi på MF hjemme-

fra ved siden af et fuldtidsarbejde. 

På trods af en ret sparsom og sen 

markedsføring har vi fra start kunnet 

optage femten netstuderende. Deres 

studier kan også på den lange bane 

bidrage til uddannelsen af medarbej-

dere til kirkens forgrenede arbejde med 

at formidle evangeliet nationalt og 

internationalt. 

 Lægger vi de to tal sammen, er der 

med det nye semesters start begyndt 

40 studerende ved FIUC-Aarhus. Så 

stort et antal har vi ikke optaget tidlige-

re i Menighedsfakultetets historie. Det 

fylder os med taknemmelighed og håb 

for kirken. Bed for dem alle.

  



Filip krydser kulturelle 

barrierer og døber den 

etiopiske hofmand. Dåben 

af den etiopiske hofmand, 

maleri af Rembrandt, 1626
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NÅR KULTURKLØFTEN KRYBER 
INDENBORDS. GLOBALISERING ER 
SÅDAN NOGET BESVÆRLIGT NOGET

Leif Andersen, lektor i Praktisk Teologi

For en menneskealder siden var de andre kulturer endnu noget fjernt og 

eksotisk. Vi kunne betragte dem i bøger og i fjernsyn og undre os over, 

hvordan mennesker dog kunne tænke så sært og handle så anderledes.

I dag sidder vi ved siden af dem i audi-

torier og står ved siden af dem i labo-

ratorier og tegnestuer. Vi snakker med 

dem på konferencer og over Skype og 

Zoom. Og vi opdager, at de mestendels 

hverken er dumme eller onde. De har 

bare læst bøger, jeg ikke har læst. Og de 

har grunde til at tænke og handle, som 

de gør. 

 Det får mig ikke til at kassere mine 

egne holdninger eller regne alt for lige 

godt og lige sandt. Men det gør mig 

forhåbentlig mere ydmyg. 

 Det er et spark også til den teologi, 

vi driver på Menighedsfakultetet. Vi 

udfordres mere og mere til at begrunde 

det, vi før troede, måtte være selvind-

lysende og knap nok behøvede nogen 

begrundelse.

Hvor går kulturkløfterne?

For det første går der kløfter mellem de 

fremmede kulturer og den vesterland-

ske kultur. Vi kan til en vis grad stadig 

tale om ›den vesterlandske kultur‹, også 

selv om den ikke længere er en enheds-

kultur og på mange måder er ved at gå 

op i sømmene. Ikke alt går an i Vesten, 

som går an eller ligefrem hyldes i andre 

dele af verden.

 Og en af de helt store udfordrin-

ger i globaliseringen er at finde ud af: 

Hvor må vi bøje af og lade det enkelte 

samfund definere sine egne normer? 

Og hvor må vi hævde nogle absolutte 

normer, som ikke står til diskussion? 

Det gælder fx i spørgsmål om men-

neskerettigheder eller spørgsmål om 

naturbeskyttelse.

For det andet går der kløfter mellem 

den kristne kultur og den sekulare 

kultur. Heller ikke ›den kristne kultur‹ 

er nogen enhedskultur; og det har den 

faktisk aldrig været. Den tager farve af 

det samfund, den lever og virkeliggøres 

i. Men der er dog fællesnævnere – og de 

kan adskille sig betragteligt fra fx en ef-

terkristen kultur, sådan som vi oplever 

den i et moderne Europa. Det gælder fx 

i spørgsmål om menneskesyn og etik el-

ler om guds- og åbenbaringsforståelse.

For det tredje (og det er en erkendelse, 

vi efter min mening først på det sidste 

er begyndt at indse konsekvenserne af): 

Der går kulturkløfter tværs ned gennem 

den enkelte kristne, den enkelte teo-

logiske forsker, den enkelte teologiske 

studerende.

 Skærtorsdag aften bad Jesus i sin 

monumentale ›ypperstepræstelige bøn‹ 

for disciplene: ›Jeg beder ikke om, at du 

skal tage dem ud af verden, men at du 

vil bevare dem fra det onde. De er ikke 

af verden, ligesom jeg ikke er af verden‹ 

(Joh 17,15-16). 

 Og det er dén spænding, der som-

metider kan komme tæt på at splitte 

os ad: Vi er ikke ›af verden‹, dvs. vi har 

andre normer og andre værdier end 

dem, der hersker i en ikke-kristen kul-

tur. Men vi er aldrig blevet taget ›ud af 

verden‹. Tværtimod er vi ligefrem ›sendt 

til verden‹! Dvs. vi lever stadig med hud 

og hår i en verden, der er skabt af Gud 

og er elsket af Gud, men som samtidig 

er Guds fjende. 

 Fordi vi elsker det, Gud elsker, elsker 

vi også verden. For ›således elskede Gud 

verden‹, skriver Johannes i sit evangeli-

um. Men senere, i sit første brev, skriver 

han: ›Elsk ikke verden og heller ikke det, 

som er i verden. Hvis nogen elsker ver-
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den, er Faderens kærlighed ikke i ham‹ 

– for verden, Guds elskede, er samtidig 

Guds fjende. Og fordi vi selv er syndere, 

elsker vi desværre også det, Gud hader. 

På én gang!

 Og fordi vi lever i begge kulturer, 

lever begge kulturer også i os. 

Den indre kulturkløft

Så de kulturkløfter, som vi studerer 

og forsøger at kloge os på, og som vi i 

kristen mission forsøger at krydse og 

kommunikere henover, de siver sam-

tidig ind i os og bliver en del af os selv. 

Så det er ikke en gratis frokost! Det er 

ikke bare sådan, at man fristes af ting, 

hvilket ellers kan være slemt nok. Men 

man kommer også i tvivl om ting …

 Det er skræmmende. Mærker vi 

ikke det, så er vi naive og forstår for lidt. 

Men der er bare ikke vej uden om: Hvis 

vi vil nå Guds elskede mennesker i hans 

elskede verden, så kommer vi også til at 

leve vores liv i denne verden. Og dermed 

kommer vi nødvendigvis til at leve far-

ligt.

 Hvis man skal krydse en kløft, er det 

ikke nok at læse om den. Man må også 

selv gå vejen eller vove springet. Det 

nytter ikke noget, at man står i sikker 

afstand og brøler gode råd til andres 

passage over kløfterne! Man er nødt 

til at være så meget i kontakt med sin 

egen delagtighed i en verdslig kultur, 

at man genkender andres tankegang, 

andres kampe, andres tvivl og andres 

fristelser fra sig selv. 

 Sagt på en anden måde: så at man 

ikke står og takker Gud, fordi man ikke 

er som de andre …

For at nævne et personligt eksempel: 

Jeg har gennem mange år måttet ved-

gå, at det dér med religion ikke ligger 

til mig. Bl.a. derfor skrev jeg Ateistisk 

Andagtsbog (2001 og 2008), hvor jeg gør 

gældende, at jeg ganske vist er ateist af 

natur, men ikke desto mindre er kristen 

af overbevisning. For jeg kan ikke se, 

hvordan jeg skulle kunne komme om-

kring ved, at Jesus af Nazaret var den, 

han sagde, han var. Det er hele tiden 

hans historie og hans person, der afgør 

det for mig.

 Men hvorfor er jeg mon så alligevel 

stadig ›ateist af natur‹? Har jeg en mis-

dannet frontallap? En kristelig kromo-

somfejl? Hvorfor synes jeg nærmest 

ikke at have en åndelig åre eller en 

spirituel knogle i kroppen? Hvorfor kan 

jeg ikke li’ at be’ eller synge salmer eller 

læse i Bibelen, når nu jeg stædigt bliver 

ved og ved? Det er da mærkeligt. 

 Så har det for nylig slået mig, at det 
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måske simpelt hen kunne forklares ved, 

at jeg har læst for megen ikke-kristen 

litteratur! Man bevæger sig næppe 

ustraffet rundt i et religionsfjendsk mil-

jø i en hel menneskealder: et skeptisk 

miljø, der ofte er fuldt af fordomme og 

en uvidenhed, hvor folk somme tider 

ikke engang ved, hvor lidt de ved. 

 Man bliver, hvad man læser. Ingen 

af os er usårlig over for Guds fjende, slet 

ikke når han har en lumsk forbundsfæl-

le i vores eget indre. 

 Så meget ved jeg dog: at er jeg slet 

ikke bange for verden, bliver jeg sand-

synligvis ædt af den.

 Ikke fordi jeg er bedre end verden. 

 Men fordi jeg ikke er det. 

Intet menneskeligt fremmed

I mine øjne kan man kun leve i verden 

ubekymret, hvis man ikke har den rin-

geste fornemmelse af den magt, denne 

verdens fyrste har over en selv – og 

hvis man ikke tager Guds bud og lære 

særligt tungt. For det farlige ved verden 

er jo ikke, at jeg lever i dén. Det, der gør 

den farlig, er at dén lever i mig. 

 Men igen: Der er bare ikke vej uden 

om. Vi har aldrig fået lov til at melde os 

ud af verden. Vi kan ikke være sendt til 

verden uden at leve i den.

 Og egentlig er den slags ›indre 

kulturkløfter‹ vel hverken mærkeligere 

eller ret meget anderledes end den indre 

splittelse mellem Guds ånd og vores 

egen syndighed, som altid har plaget os. 

 I sin Den sårede læge (1972) skriver 

Henri Nouwen i et afsnit, der både har 

begejstret og ængstet mig:

 ›Gennem medfølelse [compassion] 

kan vi genkende andres længsel efter 

kærlighed i vores hjerter og erkende, 

at verdens ondskab også kommer fra 

impulser, vi kan erfare i os selv. Gennem 

medfølelse kan vi genkende vores eget 

håb om tilgivelse i vores vens øjne – og 

vores eget had i andres bitre ord. Når vo-

res næste dræber, ved vi, at vi selv kunne 

have gjort det, og når vores næste 

skaber nyt liv til verden, ved vi, at vi også 

kunne have gjort dét. For et medfølende 

menneske er intet menneskeligt frem-

med: hverken glæde eller sorg, måder at 

leve på eller måder at dø på.‹

De har bare læst bøger, jeg ikke har læst. Og de 
har grunde til at tænke og handle, som de gør.
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HELT NY PODCAST GIVER INDBLIK 
I MASKINRUMMET PÅ MF

En helt ny podcast fra MF ved navn ›Udblik‹ vil bringe et indblik i den teologiske 

tænkning på MF og pege på dens praktiske følger for kirke og samfund. De tre 

første udgaver af ›Udblik‹ rummer en samtale med hver af de tre pensionerede 

MF-professorer: Peter V. Legarth, Asger Chr. Højlund og Kurt Christensen og 

fører os ind i deres imponerende engagement for teologi og kirke gennem en 

menneskealder. Hør den første med Kurt Christensen på udblik.podbean.com/

MF-TEOLOG UNDER-
VISER I KRISTENDOM
PÅ FÆRØERNE

MF-teologen Tummas Kannu berg 

er fra 15. august til 31. marts 2022 

ansat som studielektor i kristen-

domskundskab og religion på 

universitetet på Færøerne (Fróðs-

kaparsetur Føroya), hvor han skal 

undervise på bacheloruddannelsen 

for folkeskolelærere. Den færøske 

folkeskole er stadig forpligtet på 

den evangeliske lutherske lære og 

en kristelig opdragelse, så stillingen 

er både fagligt og kirkelig relevant.

STIMEN AF 
PRÆSTEANSÆTTELSER 
FORTSÆTTER

Siden sidste nummer af MF-bladet 

er der ansat følgende præster med 

MF-baggrund:

Emil Kjær Brande i Randerskirken, 

som er en frimenighed inden for 

Luthersk Missionsforening. Ansæt-

telse er på 20 % og begyndte 1. juni. 

Emil er derudover ansat som ung-

domskonsulent i Østjylland på 80 

% tid i Luthersk Missionsforening.

Adam Pavlak, sognepræst i Vor 

Frelser Kirke i Aalborg fra 1.7.2021

Kent Kjær Andersen, sognepræst i 

Ikast og Faurholt sogne fra 1.8.2021

Frederik Thormann Wagner ny 

præst i Odder Frimenighed på 

halvtid fra 1. september med særligt 

fokus på diakoni. Frederik skal si-

deløbende med sin nye ansættelse 

studere teologi på kandidaten på 

Aarhus Universitet. 

Judith Legarth, sognepræst i 

Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat i en 

halvtidsstilling fra 1.august Judith er 

endvidere ansat som skole-kirke-ko-

ordinator i Haderslev Domprovsti. 

Judith har siden 2017 haft vikariater 

i store dele af Sønderjylland, senest i 

Gammel Haderslev Kirke.

KORT NYT

SE OG HØR KURT 
CHRISTENSENS 
AFSKEDSFORELÆSNING

Den 10. juni holdt professor Kurt 

Christensen en veloplagt og spæn-

dende afskedsforelæsning over em-

net: ›Studenteroprør, nyreligiøsitet 

og nyateisme. 50 års teologi på 45 

minutter‹. Se eller gense Kurt Chri-

stensens forelæsning som video 

på youtube eller MF’s hjemmeside: 

teologi.dk/ressourcer/lydbibliotek.

https://udblik.podbean.com/
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KIRKEHØJSKOLE 
I KØBENHAVN

MF’s omrejsende Kirkehøjskole 

leverer over fem aftener i vinter-

halvåret i alt tyve lektioner ved 

MF-lærere og MF-præster. Denne 

sæson opererer vi i København. Se 

program på www.teologi.dk

SPOTLIGHTS OM 
KLIMAKRISEN 19.11.

MF får besøg af den kendte meteo-

rolog Mikael Jarnvig, der vil give os 

et opdateret billede af hvor alvorlig 

klimakrisen er. Derefter debatterer 

vi kirkens rolle og ansvar. Velkom-

men til Spotligths på MF fredag den 

19.11. kl. 19. Se særskilt program på 

teologi.dk.

TEOLKURSUS 2022 
DEN 18.-21. JANUAR 

Spændingen mellem - og enhe-

den af - skabelse og inkarnation 

er temaet for Teolkursus 2022 på 

Menighedsfakultetet. I teologien 

står Kristus i centrum. Men Skabe-

ren virker også uden for teologien. 

Derfor er der både bibeltimer og 

foredrag om billedkunst og skøn-

litteratur på programmet. Velkom-

men til et oplysende, opbyggeligt 

og inspirerende fællesskab!

Se programmet på www.teologi.dk

TEMADAG OM KVINDELIG PRÆSTETJENESTE 3.12.

En tilhænger og en modstander af ordningen med kvindelige præster vil 

argumentere for hvert deres syn. Med temadagen vil vi bidrage til en åben og 

fri debat, hvor vi uanset holdning til spørgsmålet om kvindelig præstetjene-

ste øver os i at lytte til argumentationen og holdningen hos den anden part. 

Se program på www.teologi.dk

AFSKEDSRECEPTION FOR JØRGEN JØRGENSEN 18.9.

Efter 20 år som medlem af Menighedsfakultetets bestyrelse – heraf de 19 år som 

formand – ønsker Jørgen Jørgensen nu at trække sig tilbage. I den periode har 

Menighedsfakultetet gennemgået en rivende udvikling, og vi er utroligt tak-

nemmelige for alt, hvad Jørgen har bidraget med i den forbindelse. Derfor invi-

terer vi til afskedsreception lørdag den 18. september: kl.17.00-19.00. Tilmelding 

på: www.teologi.dk/tilmeld - senest den 12. september. Hvis du vil bringe en hil-

sen til Jørgen Jørgensen, kan du kontakte fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen 

på tbm@teologi.dk eller tlf. 7356 1241 senest den 16. september. Velkommen!

http://www.teologi.dk/tilmeld
mailto:tbm@teologi.dk
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Sebastian lytter koncentreret til forelæsning
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SEBASTIAN STARTEDE
SIN EGEN PODCAST, DA 
KIRKERNE LUKKEDE NED
Informationsmedarbejder Jón Lange Bech

Corona tvang Sebastian til at være nytænkende og skabe et alternativ til 

det fysiske møde, hvor det åndelige liv ellers ville blive passet og plejet. 

Heraf blev podcasten Dagligt brød skabt.

I et interview med Sebastian Amor-

sen Vestergaard, der studerer teologi 

på FIUC-Aarhus, forklarer han mig, 

hvordan han i fællesskab med sine 

kolleger kom på idéen om en podcast. 

En idé der havde som formål at give 

mennesker åndelig føde, mens kirkerne 

var lukket. Podcasten blev navngivet 

Dagligt brød med det for øje at vække en 

interesse for bibellæsning (brødet), og 

fordi afsnittene kom dagligt, mandag 

til fredag. Der er kommet Dagligt brød 

siden den 18.januar til og med 8.juli; 

podcasten følger bibelselskabets bibel-

læseplan. 

10.000 lytninger 

Sebastian beskriver podcasten således: 

›Dette er et initiativ fra Kronjyllands Fri-

menighed, og vi ønsker, at flere og flere 

vil tage deres Bibel op og læse Guds ord 

og blive forvandlet af dens budskab om 

Jesus Kristus‹. Sebastian uddyber yder-

ligere, at han håber, at podcasten kan 

medvirke til, at flere får et forhold til 

Biblen og dermed forhåbentlig også en 

tilknytning til kirken. Yderligere fortæl-

ler han med stor glæde om den positive 

respons, de har modtaget, både fra 

kirkevante og fremmende. Og hvor 

opløftende det er at se over 10.000 

afspilninger af podcasten fordelt på ca. 

120 andagter. 

Brænder for de unge

Sebastian forklarer, at podcasten var et 

corona-projekt, og derfor vil der frem-

over komme en ændring i konceptet. 

Fremfor at lave nye afsnit hver dag, vil 

der komme et afsnit om måneden. Af-

snittene vil være en samtale mellem flere 

personer om et aktuelt emne, der enten 

har teologisk elle kulturel betydning. 

Dette er en prioritering for at fokusere 

på det, som Sebastian virkelig brænder 

for, nemlig at være sammen med unge 

mennesker og lære dem Gud at kende. 

Drømmer om at blive præst

Sebastian har ved flere lejligheder på 

MF udtrykt ønsket om at blive præst. 

Han forsikrer mig om, at han stadig 

har denne drøm. Sebastian fortæller, 

at han i sine podcasts har brugt noget 

fra undervisningen på MF og uddyber: 

›Jeg har fået nogle værktøjer, når jeg 

udlægger en bibeltekst. Min tilgang til 

teksten er ikke kun akademisk, men jeg 

forsøger at gøre den levende og rele-

vant for lytteren. Jeg har fået en respekt 

for teksten‹.

Lyt med

Hvis du har lyst til at lytte til de andag-

ter, der allerede er tilgængelige og til 

de fremtidige samtaler, kan du finde 

podcasten på: anchor.fm/dagligtbrod 

Sebastian er 24 år, gift og studerer teologi på FIUC-Aarhus’ uddannelse på 

MF på 2019-årgangen. Han er sideløbende med studierne ansat som ung-

domsmedarbejder for Kronjyllands Frimenighed i Randers.

Jeg vil gerne nå 
mennesker og 

knytte dem til kirken og 
Kristus

https://anchor.fm/dagligtbrod?fbclid=IwAR086c1Dc6bdNg2COndmsEUZMQTQp2D3NsXsLuOjEgT_UCnH9ubm1xNG1d0
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FRA BESTYRELSENS BORD

MF ÅBNER FOR NYE 
PARTNERSKABER
Sune Skarsholm, bestyrelsesformand

baserer sig på en kristen tænkning og 

forståelseshorisont og udfolder det i en 

konkret praksis. Vi har med etablering 

af TORVET set den store værdi af et 

strategisk samarbejde mellem teologi, 

global mission og diakoni. Nu er tiden 

kommet for MF til at udvide kredsen af 

strategiske partnerskaber.

 Partnerskaber mellem teologisk 

forskning/uddannelse og teologiske 

praktikkere kan i princippet skabes 

inden for ethvert fagområde. Johannes 

Sebastian Bachs musik havde eksem-

pelvis næppe haft samme slidstyrke og 

kvalitet uden hans indgående kendskab 

til luthersk teologi og kirkens gudstje-

neste. Middelalderens imponerende 

gotiske katedraler, bygget af dygtige 

arkitekter med teologisk indsigt, er et 

andet eksempel på, hvor alsidigt og 

frugtbart et samarbejde teologien kan 

indgå i. 

 Jeg forestiller mig, at forsknings- og 

uddannelsesmiljøet på MF vil have stor 

gevinst af partnerskaber med teologi-

ske praktikkere inden for fagområder 

som ledelse og pædagogik, psykologi 

og sociologi, kunst og kommunikation 

mm.

Nyt byggeri – nye muligheder

Teologi befinder sig bedst i en levende 

vekselvirkning med sine omgivelser. 

Men der skal sættes rammer op for 

mødet mellem konkrete mennesker, in-

stitutioner og netværk, ellers kommer 

det ikke i stand.

 Netop nu står MF med en unik 

mulighed for at udvikle nye strategiske 

partnerskaber. I det projekterede byg-

geri af et seks-etages hus på matriklen 

bliver der et erhvervslejemål i stueplan 

på 555 m². Vi byder nye samarbejds-

partnere velkommen. Vi tror, at alle 

gennem et samarbejde kan opnå større 

gennemslagskraft – også til virkeliggø-

relsen af egne formål. Det fælles formål 

må være det samme, som middelalde-

rens katedralbyggerier lod hugge i sten, 

og Bach udtrykte i toner og ord: Soli Deo 

gloria! (al ære tilkommer Gud!)

Vi bekender og tror på Gud, som er Herre over alt det skabte, og som 

ønsker, at hans vilje og væsen skal gennemtrænge hele samfundet. Den 

teologiske uddannelse ved MF skal derfor ›udfordre og udruste de stude-

rende til kristen tro og praksis‹ og ›formidle kristen tro og teologi i kirke, 

kultur og skole‹ (jf. MF’s formålsparagraf).

Teologi for samfundets skyld

Vi driver teologi for kirkens skyld på MF, 

men også for hele samfundet skyld! 

Teologien har et bredere sigte end 

søndagens gudstjenester og præstens 

opgaver – nemlig at udruste hvert 

medlem af menigheden til at være i 

tjeneste for Gud og næsten i samfun-

det, uden for kirkens rum. Menigheden 

er sendt til verden for at repræsentere 

og demonstrere Guds riges komme og 

nærvær i Jesus Kristus.

Samarbejde med teologiske 

praktikkere

Det er slet ikke så enkelt. For der skal 

ske en del bearbejdning af teologiske 

forskningsresultater, før de kan anven-

des i menighedens gudstjeneste og 

konkrete hverdag. Og de teologiske 

praktikeres erfaringer er sjældent påvir-

ket af forskningen, og de fylder kun lidt i 

auditorierne. 

 Fremtiden for MF må være at 

udvikle strategiske partnerskaber 

med organisationer og netværk, der 
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MF VIL OPFØRE NY STOR 
BYGNING I BAGHAVEN

Nils Andersen, landssekretær

Det nye byggeri er på seks etager og 3450 m² og skal rumme 55 studie-

boliger samt erhvervslejemål.

Efter seks års omhyggelige forbere-

delser er et færdigt byggeprojekt klar. 

Ansøgningen om byggetilladelse er ved 

at blive færdiggjort, og gravearbejdet 

ventes at gå i gang lige efter nytår. Pla-

ceringen af den nye bygning er særdeles 

attraktiv på et nyt studenterstrøg tæt 

på Aarhus Universitet. 

Store forventninger

Fakultetsleder, Thomas Bjerg Mikkel-

sen, glæder sig over det kommende 

byggeri og udtaler:

Menighedsfakultetet er inde i en rivende 

udvikling, og vi er glade for at kunne være 

med til at skabe rammerne for flere kirkelige 

aktiviteter og et godt og attraktivt studie-

miljø. Samtidig vil det nye byggeri kunne 

bidrage positivt til MF’s samlede økonomi 

uden, at vi på nogen måde gør os uafhængi-

ge af vores bagland. 

Formand for bestyrelsen for MF Aarhus 

Fond, erhvervsmanden Peter N. Ander-

sen, fortæller om det nye byggeri:

Med en placering allerførst på det nye 

studenterstrøg bliver Menighedsfakultetets 

planlagte byggeri attraktivt både som bolig 

og erhverv. Stueplan er udlagt til erhverv, 

og det er vores håb, at vi kan tiltrække en 

række kirkelige organisationer, som vil 

indgå i et værdifællesskab med de øvrige 

organisationer på matriklen. I de øvrige 

fem etager vil der være 55 lyse og rummelige 

kollegieboliger af meget høj kvalitet. 

Store muligheder

Byggeriet har stort potentiale, idet det 

på tre områder kan tilføre ressourcer til 

Menighedsfakultetet:

De 55 studieboliger er åbne for 

alle lejere og gør det nemmere for 

MF’s studerende at finde en bolig.

Erhvervslejemålet muliggør, at 

flere kristelige organisationer kan 

få glæde af at være tæt på fællesskabet 

og samarbejdet på TORVET om teologi 

og mission. 

Overskuddet af driften vil give et 

vigtigt tilskud til MF’s økonomi.

Lav risiko

Et byggeri som løber op i ca. 80 mio. 

kroner kan virke voldsomt og fremkalde 

en frygt for, om det kan vælte MF’s øko-

nomi og true MF’s eksistens, hvis noget 

går galt i processen, eller beregningerne 

ikke holder stik. Men der er ingen grund 

til bekymringer. Bygherren er MF Århus 

Fond, som ejer grunden, og fonden har 

oprettet et datterselskab, hvori der er 

indskudt det byggefelt, som den nye 

ejendom skal opføres på. Byggepro-

jektet udgør derfor ingen risiko for MF. 

Ejendommen ventes at generere et 

overskud, som fonden jf. sin formålspa-

ragraf kan give som støtte til MF. Selv 

med indtægter fra den nye ejendom vil 

der dog være udfordringer med økono-

mien de kommende år, som byder på 

øgede udgifter blandt andet på grund 

af flere studerende. MF vil derfor fortsat 

være helt afhængig af venners støtte.

Læs mere om byggeriet i pressemedde-

lelse på www.teologi.dk
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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

Salg og rep. af alle bilmærker

Voerbjergvej 35 D. · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 04 00 · www.lhauto.dk 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

Har du oprettet testamente?

Arvebeløb er vigtige for MF’s økonomi. MF tilbyder 

gratis juridisk bistand til oprettelse af testamente.

Kontakt MF’s sekretariatsleder, Walther Plauborg Hansen, 

for en uforpligtende samtale.

Tlf. 7356 1242 Mail: wph@teologi.dk

INDUSTRIVEJ 1 - 8641 SORRING
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ØKONOMI

VI NÅEDE DESVÆRRE
IKKE HELT I MÅL

Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

 Vi er begyndt et nyt regnskabsår i 

tillid til Guds og baglandets trofasthed. 

Vi ser frem til igen at kunne se mange 

af jer ved foredrag og møder rundt i 

landet samt til arrangementer på MF. 

MF er helt afhængig af jeres forbøn og 

økonomiske støtte. 25 nye studerende 

begyndte i august, og det glæder os 

utroligt meget. Vi ved, der vil være efter-

spørgsel på dem fra sogne og menighe-

der rundt i landet, når de er færdigud-

dannet. Et stort hold studerende sætter 

også spor i budgettet, og derfor har 

MF brug for at genvinde sidste års fald i 

gaveindtægterne.

 Ethvert gavebidrag har betydning for 

MF. Lad os stå sammen om også at bære 

økonomien, som vi har gjort det hidtil.

Tak til alle givere for trofast støtte til 

MF gennem det seneste regnskabsår, 

som sluttede den 30. juni. Regnska-

bet er ved at blive udarbejdet og viser 

bl.a., at gaveindtægterne er faldet over 

300.000 kr. ift. året før. Faldet ses 

både på almindelige gaver, kollekter i 

kirker og gaver ved informationsmøder. 

Det er tydeligt, at Coronapandemiens 

begrænsninger ift. at samles til guds-

tjenester, møder og kurser har haft en 

negativ indvirkning på MF’s økonomi.

 Den 29. juni modtog MF en stor arv, 

som gav en ekstra indtægt i regn-

skabsåret på 200.000 kr. og dermed 

opvejer en del af faldet i de øvrige gaver. 

Arvebeløb til MF opsamles i en arvepul-

je, hvorfra der hvert år overføres 20 % 

som indtægt i regnskabsåret. Dermed 

udjævnes store udsving i modtagne 

arvebeløb over en årrække. Den gen-

nemsnitlige arveindtægt de seneste 

ti år har været ½ mio. kr. årligt og er et 

stort og væsentligt bidrag til driften af 

MF. MF tilbyder gratis advokatbistand 

til oprettelse af testamenter, hvori MF 

er betænkt. Kontakt mig hvis du vil høre 

nærmere om dette.

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

DERFOR STØTTER JEG MF
Jeg giver til MF, fordi det er vigtigt med 

bibeltro præster i kirken, og fordi MF’s 

værdier er baseret på Bibelen og den Augsburgske 

Bekendelse. Og fordi studiemiljøet på MF er helt 

unikt – nærmest som på en høj- eller efterskole.

Linda Bakbo Laursen 

studievejleder, underviser og socialrådgiver 

Haderup

 På forhånd tak for fortsat opbak-

ning! 

 Kontakt mig hvis du har spørgsmål 

eller har brug for flere oplysninger: 

wph@teologi.dk eller tlf. 7356 1242.

http://www.teologi.dk/dankort
http://www.teologi.dk/stot


Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
Telefon 86 16 63 00
mf@teologi.dk
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KVINDELIG
PRÆSTETJENESTE

BIBELSK BELYST

Temadag på Menighedsfakultetet 
fredag den 3. december 2021 kl. 10-14

 9.30  Kaffe + rundstykke til 20 kr. bestil v. tilmelding  10.00   Velkomst ved fakultets-

leder Thomas Bjerg Mikkelsen  10.10-10.55   ›Dette rummer en stor hemmelighed‹ 

(Ef.5) – ja’et til kvindelige præster ophæver hemmeligheden. Ved cand.theol. 

valgmenighedspræst og gæstelærer på MF, Henrik Højlund, Aarhus  11.05- 11.50   

Paulus’ formaninger mod kvinders tjeneste i menigheden kan ikke defineres 

som almengyldige. Derfor kan kvinder også varetage præsteembedet i dag. Ved 

adjunkt i Ny Testamente, ph.d. Klaus Vibe  Frokostpause  Frokost til 80 kr. bestil v. 

tilmelding  12.45   Tre skarpe til opponenten – oplægsholderne kommenterer hinan-

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

 13.15   Fri debat  14.00   Tak for i dag


