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Denne sommer oplevede vi igen, at flere af vore nyuddannede bachelo-

rer ikke fik plads på kandidatuddannelsen på Aarhus Universitet. 11 søg-

te ind, men kun 5 blev optaget. Det skyldes, at regeringen har sat et loft 

på, hvor mange kandidatpladser universitetet må udbyde. 

LEDER

MF OVERVEJER AT GÅ 
NYE UDDANNELSESVEJE
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

Efterfølgende er flere af de afviste stu-

derende blevet optaget på alternative 

studietilbud, og de skal nok nå helt i 

mål. Men de må gå en omvej, som både 

koster tid, penge og andet besvær for 

den enkelte studerende.

 Det er et kæmpe problem og en 

stor udfordring for os, at vi ikke kan 

love vores studerende en direkte og 

umiddelbar adgang til kandidaten på 

universitetet, når de har fået en bache-

lor hos os. Ser vi fremad, må vi sande, at 

problemet sandsynligvis blot vil vokse. 

 Disse realiteter presser os til at finde 

andre veje til kandidatuddannelsen. 

Eller også skal vi sørge for, at vores stu-

derende får en alternativ vej uden om 

universitetet. 

 En mulighed er at tilrettelægge 

vores egen masteruddannelse. Det er 

ikke noget, vi bare gør, for der er flere 

hensyn, vi skal afveje først. Både til 

teologistudiet på Aarhus Universitet 

og til folkekirken. Desuden vil det være 

dyrt. Men det er klart, at det ikke kan 

fortsætte sådan her, og vi vil træffe de 

nødvendige beslutninger, som sikrer, 

at vi også fremover kan leve op til vores 

formål at: 

• uddanne til præstetjeneste, mission 

og andre opgaver i kirke og samfund 

gennem varetagelse af videnskabe-

lig, teologisk forskning og undervis-

ning på højeste akademiske niveau

• udfordre og udruste de studerende 

til kristen tro og praksis

• formidle kristen tro og teologi i 

kirke, kultur og skole

Heldigvis har vi et godt forhold til Aar-

hus Universitet, som viser stor vilje til 

at optage vores studerende. Udfordrin-

gen er, at de er bundet af regeringens 

dimensioneringspolitik. 

 Desuden indgår vi i et glimrende 

samarbejde med Fjellhaug Internatio-

nal University College, som har oprettet 

en lokal afdeling i MF’s lokaler. Det giver 

os et solidt fundament at virke ud fra.

Vi arbejder aktuelt med nogle konkrete 

idéer til, hvordan vi kan sikre en mere 

farbar vej for vore studerende. Dem 

glæder vi os til at præsentere, når de 

har været til gennemsyn i MF’s forskelli-

ge ledende organer.
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Hvordan er det passende at beskrive Gud? Det er et vigtigt spørgsmål 

ikke mindst for teologer, som netop bliver uddannede til at tale om 

Gud. Det er vigtigt, at vi som teologer taler passende – i betydningen 

sandt – om Gud. En god del af oldkirkens teologer var også optaget af 

at tale passende om Gud; men nogle af dem havde et problem med de 

tekster, som beskriver Guds vrede, for de syntes ikke, det var passende 

at beskrive Gud som vred.

smerte; og den som har det begær, han 

må uundgåelig, når han når sit mål, ho-

vere af lykke, d.v.s. han glæder sig over 

et medmenneskes skade; men efter-

som skadefryd er fremmed for den vise, 

kender han heller ikke til at vredes.« 

(Cicero, Tusc. Disp. 3.9.19) 

Cicero sammenkæder vreden med ska-

defryd og begæret efter at skade andre. 

Derfor opfatter han også vrede som en 

last. Cicero var bl.a. præget af den sto-

iske filosofi, som også nævnes i Ap.G. 

17,18, og som på Det Nye Testamentes 

tid var den mest udbredte filosofiske 

retning. Den romerske stoiske filosof, 

Seneca, var også kritisk over for vrede. 

Ifølge Seneca må vreden udryddes fra 

sjælen, for hvis først vreden får fodfæste 

i sjælen, vil den også tage herredøm-

met fra mennesket (Seneca, De ira, 

1.7.2). Med dette syn på vrede giver det 

næsten sig selv, at det ikke er passende 

at beskrive guderne som vrede. Cicero 

skriver da også direkte, at ›alle filosoffer 

[er] enige om, at guddommen hverken 

vredes eller volder skade‹ (Cicero, De 

officiis, 3.28.102). På samme måde 

beskriver Seneca guderne som milde 

og nænsomme og som nogle, der er 

ude af stand til at øve skade på nogen 

(Seneca, De ira, 2.27.1).  

Oldkirkens teologer

Oldkirkens teologer levede og åndede 

i den verden, hvor vreden blev opfat-

tet som et entydigt onde. Derfor blev 

de også udfordret af de bibeltekster, 

som entydigt beskriver Gud som vred. 

I mødet med denne udfordring henvi-

ste nogle af dem til ordene i 5 Mos 1,31 

om, hvordan Gud bar sin søn, Israel, på 

armen gennem ørkenen. I den græske 

oversættelse af Det Gamle Testamen-

te, som de oldkirkelige teologer oftest 

benyttede sig af, hedder det, at Gud tog 

sig af Israel, som et menneske ville tage 

sig af sin søn. Ikke sjældent blev dette 

HVORDAN TALE 
PASSENDE OM GUD?

Klaus Vibe, adjunkt

Jeg har brugt noget af min sommerferie 

på at læse en bog om en række oldkirke-

lige teologers læsning af det, de betrag-

tede som problematiske tekster fra Det 

Gamle Testamente. Der var flere ting, 

de stødte sig på, bl.a. de tekster fra Det 

Gamle Testamente, som beskriver Guds 

vrede. Disse oldkirkelige teologers reser-

vation i forhold til disse tekster afspejler, 

at også disse teologer var børn af deres 

tid. Antikkens lærde så med skepsis på 

fænomenet vrede. Antikkens filosoffer 

beskrev således vrede som en skadelig 

lidenskab, som det er menneskets pligt 

at sætte sig ud over eller at få under kon-

trol. Den romerske filosof og statsmand, 

Cicero, argumenterede eksempelvis for, 

at den vise aldrig bliver vred.   

»… følgelig vredes den vise aldrig; thi 

hvis han vredes, begærer han også; ka-

rakteristisk for den ophidsede er nemlig 

begær, en trang til at tilføje den han 

føler sig forurettet af, den størst mulige 
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vers brugt af oldkirkens teologer til at 

understrege, at Gud netop ikke er et 

menneske, men at skriften blot bruger 

et kendt forhold fra menneskelivet til at 

beskrive Gud.  

 På samme måde blev der i oldkirken 

ikke sjældent henvist til ordene i 4 Mos 

23,19 om, at Gud ikke er et menneske 

så han fortryder sine handlinger. Men-

nesker fortryder ofte sine handlinger, 

men Gud er ikke et menneske. Ordene 

fra 4 Mos 23,19 blev således ofte brugt 

til at vise, at Det Gamle Testamentes 

beskrivelser af Gud som en, der fortry-

der sine egne planer eller handlinger 

(fx 1 Mos 6,6; 2 Mos 32,14; Jonas 3,10) 

ikke skulle tages bogstaveligt. Dette 

var påtrængende for disse teologer, 

fordi de ikke fandt det passende at 

beskrive Gud som en, der kan fortryde 

sine egne planer. 

 På samme måde kunne disse teo-

loger bruge disse skriftord til at under-

Guds domme sæt-
ter grænser for 

ondskaben og er derfor en 
hjælp for de undertrykte. 

strege, at skriftens beskrivelse af Guds 

vrede ikke skulle tages bogstaveligt, 

for Gud er jo ikke et menneske, og de 

opfattede det ikke som passende at 

beskrive Gud som vred. 

 Vi skal passe på med at dømme 

disse teologer fra oldkirken for hurtigt. 

Hvis man lever og ånder i en kultur, 

hvor vrede entydigt opfattes som en 

ødelæggende lidenskab, som får men-

nesket til at øve skade på andre, er det 

ikke vanskeligt at forstå, at man kan få 

den tanke, at teksterne ikke skal forstås 

alt for bogstaveligt. Samtidig er der må-

ske også noget, vi skal lære af antikkens 

filosoffer; for os mennesker er vreden 

ofte forbundet med tab af besindelse, 

og når vi mister besindelsen, kommer vi 

ofte til at øve skade på hinanden. Jesus 

advarer da også kraftigt imod vrede 

(Matt 5,21-26). 

Guds vrede i Bibelen

Alligevel må det siges, at de bibelske 

skrifter ikke har samme problem som 

flere af oldkirkens teologer. I Salme 

7,11-12 hedder det for eksempel: ›Gud er 

mit skjold, han frelser de oprigtige. Gud 

er en retfærdig dommer, en Gud, der 

harmes hver dag.‹ Her fejes der sandelig 

ikke noget ind under gulvtæppet. Gud 

er ikke en Gud, der en sjælden gang 

bliver vred. Nej, Gud er en Gud, der 

harmes hver dag! Og for at det ikke skal 

være løgn, så beskrives dette forhold 

som en god ting; Guds vrede er nemlig 

et udtryk for hans omsorg for den svage 

og undertrykte. I det stykke ligner Jesus 

i øvrigt sin far; Jesus dømmer også 

Illustration til »Liber Genesis« (1612) udført af Crispijn de Passe den Ældre
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farisæerne for at ›æde enkerne ud af 

huset‹, som det hedder i Matt 23,14. Og 

Paulus beskriver da også dommens dag 

som ›vredens dag, hvor Guds retfærdige 

dom skal åbenbares‹.

 Der er god grund til med oldkirkens 

teologer at holde fast i, at Gud ikke er et 

menneske. Men det betyder ikke, at vi 

skal problematisere den hellige skrifts 

beskrivelse af Guds vrede. Det betyder 

derimod, at Gud ikke bliver vred på 

samme måde som vi. Gud har ikke brug 

for formaningen: Bliv blot vrede, men 

synd ikke (Sl 4,5). For nok bliver Gud 

vred, men han synder ikke. Guds vrede 

knyttes i Bibelen ofte sammen med be-

skrivelsen af Gud som dommer. Dette 

gjorde sig jo også gældende i ordene fra 

Salme 7,11-12. Tanken om Gud som dom-

mer er i de bibelske skrifter ofte forbun-

det med håb. For Guds domme sætter 

grænser for ondskaben og er derfor en 

hjælp for de undertrykte. 

 I Jobs bog kapitel 29 giver Job en be-

skrivelse af sig selv og sit liv, før han blev 

ramt af ulykken. Job beskriver, hvordan 

han dengang var en retfærdig mand. I 

den forbindelse siger Job blandt andet: 

 

»Jeg reddede den hjælpeløse, der råbte 

om hjælp, den faderløse og den, som 

ingen hjælper havde. Folk, der var ved at 

gå til grunde, takkede mig, jeg skabte ju-

bel i enkers hjerte. Jeg iførte mig retfær-

dighed, den var min klædning, retten var 

min kappe og turban. Jeg var den blindes 

øjne og den lammes fødder, jeg var fader 

for fattige, jeg tog mig af retssager for 

folk, jeg ikke kendte. Jeg knuste kæberne 

på forbrydere og rev byttet ud mellem 

tænderne på dem.« (Job 29,12-17).  

Guds vrede sætter en grænse 

for ondskaben

Det er en bemærkelsesværdig beskrivel-

se af Jobs retfærdighed, ikke mindst for-

di denne beskrivelse af Jobs retfærdig-

hed lige så godt kunne have været en 

beskrivelse af Guds egen retfærdighed. 

Guds vrede er forbundet med Guds virke 

som dommer, og Guds dom sætter en 

grænse for ondskaben og er derfor også 

en hjælp for den hjælpeløse. Derfor 

skaber det også jubel i enkens eller den 

hjælpeløses hjerte, når Gud bliver vred, 

for så ved hun, at hjælpen er på vej.

 Mere kunne siges om denne sag, 

men pladsen tillader det ikke her. Men 

vi mister noget dyrebart, hvis vi opgiver 

at tale om Guds vrede. I mødet med 

ondskaben er det passende at blive vred. 

Det gælder for såvel Gud og mennesker. 

Citaterne fra Cicero er fra Ciceros filoso-

fiske skrifter bind IV og V. Gads Forlag. 

København 1971 og 1972.
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JEPPE BACH NIKOLAJSEN 
ER TILBAGE EFTER 
ORLOV 

Lektor i religionsfilosofi og etik 

Jeppe Bach Nikolajsen er tilbage 

på MF i Aarhus fra den 1.7. efter tre 

års orlov på MF i Oslo, hvor han har 

arbejdet som underviser på forskel-

lige kandidatuddannelser, været 

vejleder for specialestuderende og 

drevet forskning. Jeppe har des-

uden været medudgiver af en større 

lærebog i missiologi og udgivet 

en række artikler i internationale 

tidsskrifter samt været leder af Ege-

de Instituttet, som arbejder med 

mission og økumeni.

MF-KANDIDAT AFGÅET 
VED DØDEN

57-årige MF-teolog Frands Erik Ne-

dergaard Pedersen, som var præst i 

Borgerkirken i Silkeborg, døde plud-

seligt den 13. juli. Frands var kendt 

som en brændende evangelist, der 

turde gå utraditionelle veje og for 

at have et stort hjerte for menne-

sker. Han efterlader hustru og tre 

børn samt en menighed i sorg. Æret 

være Frands’ minde!

EFTERUDDANNELSE 
OM SJÆLESORG 
FORÅRET 2023

Forårets efteruddannelsestilbud 

bliver om sjælesorg med lektor 

i praktisk teologi Leif Andersen 

samt sjælesørger og projektleder 

Dan Månsson som undervisere. Se 

program på teologi.dk

8 NYE MF-KANDIDATER 
PÅ VEJ UD I DANSK 
KIRKELIV

Følgende otte MF-teologer fra 

2015-holdet har i juni afsluttet 

deres kandidatuddannelse: Thomas 

Steiner Nørgård, Anders Kildahl 

Keseler, Michael Mørch Thunbo, 

Mathias Schultz Laursen, David 

Ingemansen, Martin Barslund Chri-

stensen, Anette Kørner Lomborg 

samt Lars Jørgen Bjærre. 

 Seks af dem går på Pastoralsemi-

nariet i efteråret, mens andre har 

fundet ansættelse i kirkelige organi-

sationer og kirkelige skoler. Så de er 

enten allerede i gang i kirkeligt ar-

bejde eller tæt på at kunne begynde 

at søge præsteembeder med mere.

KORT NYT

6 MF-TEOLOGER ANSAT I KIRKELIGE ORGANISATIONER

Christian Rasmussen er ansat som generalsekretær i Israelsmissionen fra 

den 1.9.2022. Christian kommer fra en stilling som generalsekretær i Kristeligt 

Forbund for Studerende (KFS)

Mathias Schultz Laursen fra 2015-holdet er nyudsprunget cand.theol. og 

skal i efteråret gå på Pastoralseminariet i Aarhus, hvorefter han den 1.1.2023 

ansættes som KFS-sekretær

Anders Kildahl Keseler fra 2015-holdet er nyuddannet cand.theol. og arbejder 

fra den 1.8. som KFS-sekretær i Aarhus i et barselsvikariat

David Ingemansen fra 2015-holdet er nyuddannet cand.theol. fra Aarhus og 

er fra den 1.8. gået fra at være deltidsansat til fuldtidsansat på Børkop Højskole

Christian Iversen Vestergård fra 2015-holdet går på kandidatuddannelsen i 

teologi i Aarhus og blev den 1.8. sideløbende hermed ansat som lærer på Oase-

højskolen 

Martin Krath-Andersen fra 2015-holdet er ansat på Areopagos som kommu-

nikatør og projektkoordinator fra 1.8.
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TO NYE MF-PRÆSTER

Martin Nørremark ny sogne-

præst i Skjern

MF-teologen Martin Nørremark, 

der de seneste to et halvt år har væ-

ret præst i Bergen, er flyttet tilbage 

til Danmark for at blive sognepræst 

i Skjern Kirke fra den 1. august. 

Martin har taget sin bachelorud-

dannelse på MF. Se en oversigt over 

de seneste præsteansættelser af 

MF-teologer på MF’s hjemmeside.

Julie Kajgaard ordineret 19. juni

Julie Hejslet Kajgaard blev ordine-

ret i Hasseris Kirke den 19. juni og 

skal fra 1. september vikariere for 

MF-teologen Jesper Fodgaard i Vor 

Frelsers Kirke i Aalborg under Jes-

pers tre måneders studieorlov. Julie 

er tidligere ansat i Israelsmissionen 

og gik på 2011-holdet på MF, hvor 

hun sideløbende med studierne har 

været ansat en periode som infor-

mationsmedarbejder på MF.

MF-PIONER AFGÅET 
VED DØDEN 

Den 19. juni døde Beate Højlund i 

sit hjem i Hirtshals, 96 år gammel. 

Dermed mistede MF en af sine pio-

nerer. Beate Højlund var sammen 

med sin mand Asger Højlund stær-

ke aktører i MF’s spæde opstart i 

slutningen af 1960’erne og begyn-

delsen af 1970’erne. Beate Højlund 

sad i MF’s bestyrelse i 23 år, fra 

1972 til 1995 og har siden fulgt MF’s 

arbejde tæt – et engagement som 

hendes to sønner valgmenigheds-

præst Henrik Højlund og professor 

emeritus Asger Chr. Højlund som 

henholdsvis gæsteunderviser og 

fast underviser i omtrent 40 år også 

har delt. Udover en rig åndelig arv 

efterlader Beate Højlund 7 børn, 25 

børnebørn samt 41 oldebørn. Æret 

være Beate Højlunds minde!

TEMADAG DEN 14.10. 
OM FORTABELSENS 
MULIGHED

Hvordan skal vi forstå Ny Testa-

mentes omtale af fortabelsens 

mulighed? Er den så konkret som 

frelsen? Er der snarere tale om en 

evig død? Eller vil Gud i sidste ende 

frelse enhver? I samarbejde med 

Dansk Bibel-Institut og udgiverne 

af bogen, Livets risiko – Himmel og 

Helvede, indbyder Menighedsfakul-

tetet til en tema- og debatdag fre-

dag den 14. oktober kl. 9.30-14.00 

om disse spørgsmål, hvor forskelli-

ge synspunkter vil komme til orde, 

og meninger brydes. Velkommen! 

Se program på www.teologi.dk.

MF’S KIRKEHØJSKOLE 
FLYTTER TIL LØSNING 
VINTEREN 2023

MF’s omrejsende kirkehøjskole 

afholdes vinteren 2023 i Løsning 

Kirkecenter under navnet ›Menig-

hedshøjskole i Hedensted Provsti.‹ 

Konceptet er det gode og velafprø-

vede at lade fem MF-lærere gå sam-

men med fem lokale MF-præster 

om at undervise fire lektioner per 

samling over fem onsdage fra janu-

ar til marts 2023. Alle er velkomne 

til at være med og blive både oplyst 

og opbygget samt udrustet til at 

leve som kristne i 2023. Se program 

på www.teologi.dk
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MF-studerende på opdagelse i Jerusalem
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Rejsebrev fra Israel. Hvad gør størst indtryk på en ung teologistude-

rende, der besøger Israel for første gang? Kom med på turen og oplev 

den gennem Andreas Jensens øjne.

Den 6. til 14. juni kunne MF og Israels-

missionen for første gang siden 2018 

igen gennemføre en studietur til Israel. 

Vi var en flok på 29 personer, som anført 

af vores guider og undervisere Bodil 

Skjøtt og Morten Hørning fik lov at 

opleve Israels mange facetter. Pro-

grammet var tætpakket og varieret. Vi 

vandrede i ørkenen gennem det tørre 

flodleje ›Wadi Og‹, og vi badede i skøn-

ne bjergsøer i Golanhøjderne. Vi besøg-

te storslåede kirker og så ruinerne af 

prægtige paladser. Vi gik i Jesu fodspor 

og oplevede Bibelens kulisse, levende 

og virkelig. Vi spiste uhyrlige mængder 

hummus og pitabrød. Alt dette gjorde 

stort indtryk på mig, som oplevede det 

hele for første gang. Men ingen steder 

eller bygninger satte så stærkt aftryk 

på turen som menneskerne, vi mødte 

dernede.

Mødet med mennesker

I den lutherske kirke i Betlehem hørte 

vi den palæstinensiske præst Munther 

Isaac fortælle, hvordan han må kæmpe 

for at bevare sin menighed. Forringelse 

af rettigheder og manglende job- og 

boligmuligheder for palæstinensere 

får flere og flere til at emigrere, og det 

opmuntret og udfordret og møde en 

kontekst, der er fremmed, men en Gud, 

som er den samme. Til hverdag kan jeg 

let fortabe mig i det lille hjørne af Guds 

kirke, hvor jeg befinder mig, men på 

turen blev jeg mindet om, at jeg er en 

del af noget meget større. Guds børn 

er en broget og mangfoldig flok, og jeg 

har ikke oplevet det mere tydeligt end 

i Israels virvar af forskellige kirkeret-

ninger, pilgrimme og turister fra hele 

verden. Hvor vidtrækkende og fanta-

stisk et evangelium vi har, at det når ud 

til alle slags mennesker og knytter dem 

sammen!

 Jeg har et bånd til Munther, Yoel og 

Adel: Vi har samme herre og far. Vi har 

hver vores vidt forskellige liv og histori-

er, men det vigtigste har vi til fælles. Og 

den tro, der knytter os sammen, er for 

mig blevet styrket af vores møde.

MØDET MED
MENNESKER SATTE ET
VEDVARENDE AFTRYK
Andreas Jensen, stud.theol.

er en alvorlig trussel mod hans kirkes 

eksistens. Man mærkede tydeligt hans 

passion og udholdenhed for sin tro 

og sin sag, men også udmattelse og 

frustration over en situation, som ofte 

virker håbløs. Det var tankevækkende 

at møde konflikten gennem et menne-

ske, som til daglig lever i dens skygge. 

 En anden dag besøgte vi ægteparret 

Yoel og Adel i Jerusalem. De er messian-

ske jøder og havde meget gæstfrit invi-

teret os til at holde sabbatsmåltid hos 

dem. De sørgede for lækker aftensmad, 

og bagefter delte de deres troshistorier 

med os. De havde begge været spiritu-

elt søgende igennem deres liv og havde 

i en periode levet som ortodokse jøder, 

indtil Jesus mødte dem. I deres søgen 

blev de selv fundet. Det var en inspire-

rende og opmuntrende fortælling, der 

mindede os om, hvordan Gud kan gribe 

konkret ind i menneskers liv og åbenba-

re sig for dem, som ellers er på vej i en 

helt anden retning. 

Et universelt evangelium

At møde mine medkristne i Israel og 

på Vestbredden blev for mig nogle af 

turens vigtigste oplevelser. At se deres 

ansigter og høre deres historier; at blive 

på turen blev jeg 
mindet om, at jeg 

er en del af noget meget 
større. Guds børn er en 
broget og mangfoldig flok
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FRA BESTYRELSENS BORD

BLÆST OMKRING MF
 
Sune Skarsholm, formand for MF’s bestyrelse

af vore 10 nyuddannede bachelorer blev 

optaget på kandidatdelen på Aarhus 

Universitet. Det er først og fremmest 

en ærgerlig situation for de studerende 

selv. De er dygtige og har klaret sig flot 

gennem studierne uden SU. Nu må de 

imødese en besværlig og forsinket af-

slutning på deres uddannelse. Men det 

stærkt begrænsede optag på kandidat-

delen er også et alvorligt skud for boven 

for tilliden til værdien af en uddannelse 

fra MF. Hvis ikke der sker ændringer, 

kan vi få vanskeligheder med at rekrut-

tere et nyt stort hold studerende fra 

sommeren 2023.

Bestyrelsens topprioritet 

at finde en løsning

Årsagen til de få studiepladser på 

universitetet er hverken universitets 

mangel på god vilje eller kritik af MF’s 

faglighed og teologiske profil. Forkla-

ringen er den såkaldte ›dimensionering‹ 

- en politisk bestemt stram kontrol 

med, hvor mange studerende der bliver 

optaget på universitetets bacheruddan-

nelse, og hvor mange der i sidste ende 

bliver udklækket som kandidater. 

Det har topprioritet for bestyrelse og 

ansatte at reducere den aktuelle usik-

kerhed om uddannelsen hos de stude-

rende. Og vi er fortrøstningsfulde. Vi 

kan kun bekræfte, når Johnny Laursen, 

dekanen på Arts på Aarhus Universitet 

i Kristeligt Dagblad beskriver dialogen 

med MF som god. Vi oplever at få en 

konstruktiv vejledning fra universitetet 

om at finde en udvej. Det er i begge 

parters interesse.

 MF’s bestyrelse ønsker at fastholde 

et studietilbud med akkrediterede fag 

fra Fjellhaug. Vi befinder os både fagligt 

og teologisk godt i det samarbejde. 

Vi kommer ikke til at vende tilbage til 

alene at give supplerende undervisning 

til universitetets. Bestyrelsen vil sikre, 

at en uddannelse fra MF baner vej til 

en kandidatgrad og præstetjeneste i 

folkekirken. Ingen af de nuværende stu-

derende bliver efterladt i ingenmands-

land. Jeg er overbevist om, at MF også 

næste år kan præsentere et spændende 

og troværdigt studietilbud til dem, der 

vil begynde at læse teologi. Bed om at 

det må lykkes!

 Blæsten omkring MF har ikke lagt 

sig. Vi er ikke i smult farvand. Men erfa-

ringerne med forsommerens stormvejr 

har bekræftet og bestyrket mig i troen 

på, at Jesus er med ombord i båden.

Det har altid stået blæst omkring MF. Men i juni måned oplevede vi 

voldsomme vindstød fra mange retninger på én og samme gang.

For det første stod vi med et stort pres 

på økonomien. Alt tydede på, at vi ville 

gå ud af regnskabsåret med et større 

underskud. Men mange venner svarede 

prompte og meget generøst på opfor-

dringen til at give en ekstra gave. Vi har 

fået mere end indsamlingsbudgettet 

for regnskabsåret 2021-22 og forventer 

et positivt resultat. Bestyrelsen har som 

pejlemærke, at MF arbejder ud fra bud-

getter i balance, så vi kan manøvrere 

frit og handle proaktivt.

Byggeri gået i stå

Oven i den pressede økonomiske situ-

ation gik byggefirmaet JFP konkurs, og 

byggeriet på matriklen har stået stille 

siden. Det er et alvorligt økonomisk 

tilbageslag for MF, fordi indtægter fra 

udleje af lokalerne skulle indgå med 

et betydeligt bidrag til MF’s drift de 

kommende år. Vi må imødese både en 

fordyrelse og en forsinkelse af projektet. 

Men forudsætningerne for at komme vi-

dere med byggeriet er fortsat gode. Og 

når bygningen er færdig, vil den få stor 

værdi for MF – ikke mindst på lang sigt.

MF-studerende afvist til 

kandidatuddannelse

Det alvorligste vindstød kom, da vi i for-

året måtte konstatere, at kun halvdelen 
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KONKURS SÆTTER
MF’S BYGGERI PÅ PAUSE

Nils Andersen, landssekretær

Byggefirmaet Jesper Friis Poulsen A/S, der stod for MF’s nye byggeri, gik 

den 10. juni konkurs. Dermed er byggeriet desværre gået helt i stå. Fag-

folk arbejder nu på at finde en ny entreprenør til at overtage byggeriet, 

så det kan blive genoptaget. 

Byggeriet er juridisk placeret i et datter-

selskab ›Ejendomsselskabet 3.16 ApS‹, 

der ejes af MF Århus Fond, så Menig-

hedsfakultetet indestår på ingen måder 

økonomisk for byggeriet og påvirkes 

derfor ikke direkte. Vi vil derfor ufor-

trødent fortsætte vores virke med at 

uddanne kommende ledere til kirke og 

mission.

Der vil med byggeriet fortsat være udsigt 

til væsentlige værdier for Menighedsfakul-

tetet. Men med de stigende renter og vores 

totalentreprenørs konkurs vil den forvente-

de økonomi ved byggeriet dog blive påvirket 

og de budgetterede fremtidige økonomiske 

udbytter til Menighedsfakultetet blive lave-

re, udtaler Peter N. Andersen.  

På MF ser vi alle frem til, at byggeriet 

forhåbentlig inden for overskuelig 

fremtid bliver sat i gang igen. Vi fik med 

konkursen den 10. juni en ærgerlig ma-

vepuster, men ikke en knockout!

Bedst som vi glædede os over, at MF’s 

nye byggeri for alvor begyndte at skyde i 

vejret, blev der fredag den 10. juni uvant 

stille på byggepladsen. Med hoveden-

treprenørens konkurs er byggeriet gået 

i stå, og det vil blive både forsinket og 

fordyret.

 Erfarne fagfolk i MF’s byggeudvalg 

arbejder nu på højtryk og målrettet på 

at finde en ny entreprenør til at over-

tage byggeriet, og vi tror, at det bliver 

genoptaget og gjort færdigt. Men der 

vil gå længere tid, før MF kan begynde 

at få et økonomisk afkast fra lejeind-

tægterne. Så konkursen har mærkbare 

konsekvenser for MF’s økonomi i de 

kommende år.

 Peter N. Andersen, formand for MF 

Århus Fond, der ejer matriklen, udtaler i 

en pressemeddelelse den 13. juni:

Det er selvfølgelig ærgerligt med en ho-

vedentreprenørs konkurs, idet vi herved nu 

skal finde en anden entreprenør til færdig-

gørelse af byggeriet. Vi har ikke overblik 

over konsekvenserne, men forventer, at der 

vil kunne findes en løsning med en anden 

entreprenør. 
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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

BIRGITTE KJÆR

Grav dybt 
& Søg højt

»Her er bogen til alle forældre og ledere, der står i opga-
ven at formidle troen til juniorerne. Bibelsk substans og 
pædagogisk arbejde går her hånd i hånd og hjælper hele 
familien til at lære mere sammen.«

H E L E N E  KO F O E D-J E S P E R S E N, FA M I L I E KO N S U L E N T  O G 
M I S S I O N S S E K R E TÆ R  I  E L M , O M  G R AV  DY B T

PÆDAGOGISK 

FORMIDLING 

AF TROEN 

TIL JUNIORER

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

192 s. | 249,95 kr.

384 s. | 349,95 kr.

ALLAN GRAUGAARD NIELSEN

Vandre med Gud
Lohse | 328 sider | 299,95 kr.

Allan Graugaard Nielsen har skrevet syvogtres livskloge essays 
med afsæt i kirkeårets tekster og en rigdom af eksempler fra 

film, kunst og skønlitteratur.

»Er holdt i et levende, ofte sprudlende og fabulerende 
sprog ... Til personlig andagt er de knippelgode og har min 
allervarmeste anbefaling!«

IMPULS

SJÆLESØRGERISKE

ESSAYS TIL ALLE

KIRKEÅRETS DAGE

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk
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i hele regnskabsåret de næsthøjeste 

nogensinde.

 Regnskabet er nu ved at blive udar-

bejdet, og det står klart, at der bliver et 

overskud – sikkert på over et hundrede 

tusinde kr. Det er vi taknemlige for, og 

det er med frimodighed, vi har taget fat 

på et nyt regnskabsår i tillid til Guds og 

baglandets trofasthed.

 Lad os også fremover stå sammen 

om at bære økonomien, som vi har 

gjort det hidtil. Ethvert gavebidrag har 

betydning for MF. På forhånd tak for 

fortsat opbakning! 

 Kontakt mig hvis du har spørgsmål 

eller har brug for flere oplysninger: 

wph@teologi.dk eller tlf.7356 1242.

Flere store udfordringer hang som 

tordenskyer over MF i begyndelsen af 

juni: 1) totalentreprenøren, som stod for 

byggeriet på MF, gik konkurs og 2) ga-

veindtægterne til driften af MF lå under 

både sidste år og budgettet. Hvordan er 

det gået siden da?

 Bestyrelsen for MF Århus Fond 

forhandler i disse dage sammen med 

bygherrerådgiver Finn Balle ApS med et 

par større entreprenører om færdiggø-

relse af byggeriet. Byggeriet forventes 

genoptaget i oktober og vil blive fær-

diggjort, men det sker med forsinkelse 

og fordyrelse. Det er fortsat et godt 

projekt, forklarer Peter N. Andersen, der 

er formand for fonden, men der vil gå 

længere tid, før ejendommen kan give 

et afkast til MF.

 Vi skrev om vore bekymringer om-

kring gaveindtægterne i bl.a. nyheds-

mails, og reaktionen kom hurtigt og 

med stor styrke, så det blev vores hidtil 

bedste juni målt på gaveindtægter. 

Responsen var en stor opmuntring, 

og vi takker Gud og de mange venner i 

baglandet for de mange rundhåndede 

gaver. Vi når langt, når Gud velsigner, 

og vi hver især giver efter evne til Guds 

riges arbejde. Tusind tak for jeres støtte 

til MF! I tal modtog vi 1,5 mio. kr. i gaver 

i juni, og samlet blev gaveindtægterne 

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

DERFOR  
STØTTER JEG MF
»Tja, hvad er sandhed?« sagde Pilatus 

under forhøret af Jesus. I dag overdænger de 

elektroniske medier os med udsagn om, at alt 

er relativt, alle meninger kan være lige gode 

og sande. Derfor er der behov for uddannel-

se og forskning på basis af Jesu Ord: »Jeg er 

Vejen Sandheden og Livet«.  

Henning Lysholm Christensen 

pensionist, tidl. lærer og tidl. medlem af Folketinget

ØKONOMI

TAK FOR OVERVÆLDENDE
STØTTE I JUNI!

Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder



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

ID NR. 42484

Efteruddannelse F2023

om sjælesorg 

Brænder du for sjælesorg? Så overvej MF’s 
efteruddannelse til foråret 2023, hvor lek-
tor i Praktisk Teologi, Leif Andersen samt 
sjælesørger og projektleder Dan Månsson 
underviser over fem fredage.

Læs om efteruddannelsen på www.teologi.
dk – eller rekvirer program fra MF.


