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Det er ikke uden en vis stolthed og forventning, vi 
til sommer sender en stor flok studenter til Det 
teologiske Fakultet. 

Noget af grunden til vores forventning er nok, at vi 
ved mere om vore studenter nu, end vi vidste før. Vi 
har jo eksamineret dem og rettet deres opgaver og har 
kunnet følge deres udvikling på et tættere hold, end 
før vi fik vores egen BA-uddannelse. 

Men det virker også, som om den uddannelse, vi i al 
skrøbelighed har kunnet give, har gjort noget godt ved 
dem. At det, at Menighedsfakultetet har kunnet sætte 
de teologiske rammer for studiet, med en tryg basis 
i kirkens tro og bekendelse, ganske enkelt har været 
med til at gøre dem til gode teologer. Og at kundskab 

og erkendelser er blevet frugtbargjort på en rigtig god 
måde gennem den plads, praktisk teologi har fået i 
studiet. 

Nu sender vi dem så videre til Det teologiske Fakultet. 
Med en klar fornemmelse af, at de vil blive taget godt 
imod der. Jeg tror ikke, universitetet bliver snydt. Det 
vil få en flok engagerede og modne studenter, som for 
alvor har fået lyst til at gå i dybden. Men jeg tror heller 
ikke, at vore studenter bliver snydt. Deres studier skal 
ganske vist foregå inden for nogle nye rammer. Og 
de vil møde synspunkter, som de hidtil hovedsageligt 
kun har mødt igennem bøger. Sommetider vil det uden 
tvivl være spændende, sommetider rigtig udfordrende. 
Men nu er det tid at prøve kræfter – og på egen krop 
mærke, hvad det er, der bærer. 

I sidste ende hænger det, at de nu skal videre på 
universitetet jo godt sammen med det, vi vil med MF: 
At ruste studenterne på en måde, der sætter dem 
bedst muligt i stand til at tjene i kirken – med Gud i 
hjertet og med hår på brystet. 

Med Gud i hjertet 
og hår på brystet
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ISLAMKURSUS 24.-28. AUGUST 2009
For tredie år i træk afholder Menighedsfakultetet et 
islamkursus, som giver en grundlæggende indføring i 
islam. Undervisningen bliver i år udelukkende på dansk 
med ekstern lektor og konsulent i interkulturelle og 
interreligiøse spørgsmål Mogens S. Mogensen som 
hovedforelæser. Kurset sætter fokus på kirkens møde 
med muslimer i fællesskab, diakoni og forkyndelse og 
bidrager til at udruste kristne til at møde muslimer 
med evangeliet. Programmet kan rekvireres fra 
Menighedsfakultetet og findes på www.teologi.dk.

FORKYNDERWORKSHOP TIL 
EFTERÅRET
Lektor i Praktisk Teologi Leif Andersen vil over 6 
omgange i løbet af efteråret give intensiv undervisning 
i den sproglige dimension i forkyndelsen. Leif 
Andersen vil undervise og coache ud fra sine 
mangeårige erfaringer med forkyndelse af evangeliet 
for det moderne menneske, men hovedvægten bliver 
på deltagernes egne prædikener, som de holder for 
hinanden og får konstruktiv respons på. Kurset er for 
præster, og der er pt. to ledige pladser. Se programmet på 
http://www.teologi.dk/fileadmin/programmer/For- 
kynderworkshop.pdf

NYE KANDIDATER BLIVER PRÆSTER
Den 25. maj fejrede Menighedsfakultetet (MF) med 
en kandidatfest, at 11 studerende med tilknytning 
til MF er blevet cand. theoler. Seks af dem har fået 
præstestilling, en er ungdomskonsulent i Indre Mis-
sion, to går på pastoralseminariet nu og en skal på 
pastoralseminariet til efteråret, mens den sidste pt. 
er SOSU-hjælper. 

RECEPTION FOR BACHELORER 
28. AUGUST
Vi fejrer vore første færdige bachelorer med en 
reception på Menighedsfakultetet fredag den 28. 
august kl.16-17.30, hvor de vil få overrakt deres 
eksamensbeviser. Vi opfordrer de af vore læsere, der 
har mulighed for at komme, til at møde op og opleve 
det historiske øjeblik på tæt hold.

VI OPTAGER NYE BA-STUDERENDE – 
SØG INDEN 1. JULI
Mandag den 31. august begynder det tredje hold BA-
studerende ved Menighedsfakultetet. Her vil de få 
en 4-årig teologiuddannelse, som udruster åndeligt, 
fagligt og menneskeligt til at varetage en opgave 
i kirken. Studieordningen bliver justeret i retning 
af at være endnu mere målrettet en opgave i kirken 
med blandt andet mere praktik og et nyt spændende 
introduktionsfag, som fra første fløjt vil lede lige ind i 
spændende teologiske problemstillinger. 
Ansøgningsfristen er 1. juli. Se mere på http://www.
teologi.dk/kald.html

 

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, og næste 
ansøgningsfrist er 1. juli i år. Vi tilbyder de studerende læseplads og et spændende studiemiljø, hvor også 
teologistuderende og religionsvidenskabsstuderende 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

ISLAMKURSUS

24.-28. august 2009 på Menighedsfakultetet
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“NOGLE SIGER NOGET MED LOVSANG OG NÅDEGAVER, ANDRE, AT DET DREJER SIG OM 
FRYGTEN FOR EN PINSELIGNENDE TEOLOGI. MEN DET HAR VÆRET SVÆRT AT FINDE ET 
ENTYDIGT SVAR.” 

DANSK OASE 
– den grimme ælling 
blandt vækkelseskristne?
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LANDSSEKRETÆR NILS ANDERSEN

Levi skriver sit bachelorprojekt i faget Kirkehistorie. 
Emnet er ”En beskrivelse af Dansk Oases historie samt 
en undersøgelse af forholdet mellem Dansk Oase og 
den øvrige vækkelsestradition”.

NYSGERRIG UNDREN OVER SKEPSIS MOD 
DANSK OASE
Emnet optager flere af vore BA-studerende, som for 
en stor del har større eller mindre berøring med både 
Dansk Oase og missionsbevægelser som Indre Mission 
(IM), Luthersk Mission (LM) og Kristeligt Forbund for 
Studerende (KFS). 
Som begrundelse for sit valg siger Levi blandt andet 
følgende: 
”Personligt har jeg fundet det meget inspirerende at 
være med til arrangementer og gudstjenester i Dansk 
Oase-sammenhænge, selvom jeg selv kommer ud af en 
anden tradition.  
Alligevel hører jeg flere steder fra, at man jo også 
skal være opmærksom på de forskelle, der er mellem 
min tradition og den karismatiske fornyelse (den 
”bevægelse”, Dansk Oase er en del af). Jeg har forsøgt 
at spørge ind til, hvad det helt præcist er, jeg skal 
være opmærksom på. Nogle siger noget med lovsang 
og nådegaver, andre, at det drejer sig om frygten for 
en pinselignende teologi. Men det har været svært at 
finde et entydigt svar. 
Mit bachelorprojekt kommer altså ud af denne undren. 
Hvad er helt præcist forskellen på min tradition og den 
karismatiske fornyelse – og altså særligt Dansk Oase? 

NED I KILDEMATERIALET
Levi forsøger at gå historisk til værks og har omhyg-

geligt samlet sig en lang række kilder. På hans 
liste er der nyere danske og udenlandske bøger, 

artikler fra Indre Missions Ti-
dende, referater fra samtaler i 
1980’erne mellem karismatikere 
og fremtrædende personer fra de 
klassiske vækkelsesbevægelser, 
avisartikler, luthersk missions blad 
”Budskabet”, hjemmesider og egne 

nutidige interviews af Dansk Oases ledelse i dag.
Levi interesserer sig især for den dialog og debat, der 
de seneste 25 år har været mellem Dansk Oase og de 
tre bevægelser nævnt ovenfor. 

FRA SKEPSIS MOD FORSTÅELSE
Levi sætter fokus på nogle samtaler i 1980’erne, hvor 
nogle missionsfolk og nogle karismatikere forsøgte at 
finde fælles fodslag, for at bringe åndelig fornyelse til 
Danmark. Møderne var dog præget af skepsis, og Levi 
konstaterer, at ”noget gik galt i dialogen, og man gik 
hvert til sit”. Resultatet blev, at Dansk Oase så dagens 
lys, godt inspireret af den norske pendant: Norsk 
Oase.
Levi vil både dykke ned i nogle af de teologiske 
stridspunkter, som gjorde, at man i 1989 gik hvert 
til sit og undersøge, om der er sket en udvikling i 
forholdet. Som han siger: ”Har IM, KFS eller LM 
rykket sig? Har Dansk Oase rykket sig? Jeg synes, jeg 
bemærker en større accept imellem de to parter i dag. 
Trods forbehold ønsker man at lade sig inspirere af 
hinanden. Der er dog stadig divergenser. Eksempelvis 
har der for nylig været ret heftige teologiske debatter 
om Dansk Oases forhold til tværkirkelighed. 
Det er spændende hvordan forholdet vil udvikle sig i 
de kommende år.”

VORT FØRSTE HOLD BACHELORSTUDERENDE SKRIVER I DETTE SEMESTER SOM AFSLUTNING 
PÅ DERES STUDIUM TO STØRRE SELVSTÆNDIGE OPGAVER. VI GIVER I DETTE NUMMER AF 
MF-BLADET ET INDBLIK I TO AF DE MANGE SPÆNDENDE BACHELORPROJEKTER. HER GÆLDER 
DET LEVI ENEVOLDSEN DØRKENS OPGAVE OM DANSK OASES FORHOLD TIL DE TRADITIONELLE 
VÆKKELSESBEVÆGELSER.

LEVIS BA-PROJEKT
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STUD. JOURNALIST 
ANNE KATRINE GOTTFRED JENSEN

Klaus Laursen undrer sig: ”Findes der hos Paulus og 
generelt i Ny Testamente et langt mere positivt syn på 
døden for en kristen, end jeg oplever, det er tilfældet 
blandt kristne i dag?” Det spørgsmål stiller han sig 
selv, og det er hans motivation for at skrive projektet. 
Derfor spørger han: ”Er døden både en �ende og en 
ven, eller er den muligvis en �ende for nogle og en 
ven for andre?” For at finde en afklaring tager Klaus 
Laursen udgangspunkt i to forskellige vers i Paulus’ 
breve: Første Korintherbrev kapitel 15 vers 26, der 
beskriver døden som en �ende, som skal besejres og 
Filipperbrevet kapitel 1 vers 21, der ser døden som en 
vinding. 

BÅDE VEN OG FJENDE
I arbejdet med projektet står spørgsmålene nærmest i 
kø: Kan billedet af døden som en �ende og billedet af 
den som en vinding forenes? Har Jesus en tilsvarende 
dobbelthed i synet på døden? Hvorfor kan Jesus 
nemlig til et begravelsesoptog sige: ”Græd ikke”, 
Lukasevangeliet kapitel 7, mens han selv græder ved 
Lazarus grav?, Johannesevangeliet kapitel 11 vers 35.
Det er den type spørgsmål, Klaus arbejder med i 
opgaven.
Videre spørger Klaus Laursen: ”Kan døden for den 
kristne både være en �ende og en vinding?  Eller skal 
man snarere forestille sig, at døden er en vinding 
for den kristne, mens den for den ikke kristne er en 
�ende?”.

RUMMER ROMERBREVET SVARET?
Ny Testamente giver ikke et nemt svar på spørgs-
målene. Men Klaus mener, at Romerbrevet kapitel 6 

kaster lys over problemstillingen. 
Her siger Paulus nemlig, at en 
kristen ved dåben både er død med 
Kristus og opstået med ham. Dette 
kan hjælpe os til at forstå, hvordan 
Paulus kan se så optimistisk på 
døden. Hemmeligheden er netop 

den kristnes forening med Kristus. I ham har vi del i 
livet, forklarer Klaus Laursen.
Ifølge Klaus er vi kristne traditionelt gode til at 
fremhæve, at syndens konsekvens er død, men Klaus 
understreger, at Paulus’ hovedpointe i Romerbrevet 
kapitel 6 vers 23 er at forkynde, at Guds nådegave er 
evigt liv. Fordi kristne i dåben og troen med Kristus 
allerede er døde og allerede er opstået med ham, skal 
de, ret forstået, slet ikke dø, pointerer Klaus Laursen. 
Det kan være årsagen til, at Paulus for sin del ikke 
betragter døden som en �ende, men som en vinding. 

LIVET PÅ DEN ANDEN SIDE AF DØDEN
Klaus opsummerer til sidst: Døden bliver en 
mulighed for at komme tættere på Jesus, og det er 
langt det bedste for os. Eller sagt med Jesu ord i 
Johannesevangeliet kapitel 11 vers 25: ”den, der tror 
på mig, skal leve, om han end dør.” Døden er altså ikke 
det sidste for en kristen.
Paulus går i sit andet brev til Timotheus så langt som 
at sige, at Kristus har tilintetgjort døden, (kapitel 
1 vers 10). Og både Paulus og Jesus forkynder 
samstemmende, at det ved tro på Jesus er muligt 
at få del i denne tilintetgørelse af døden. Derfor er 
døden ikke en �ende for en kristen. Om ikke før, 
bliver dette klart ved Jesu genkomst, hvor døden 
endeligt tilintetgøres, slutter Klaus sine foreløbige 
overvejelser.

DØDEN – VEN ELLER FJENDE?

KLAUS LAURSEN ER EN AF DE 14 STUDERENDE, DER STILER MOD AT BLIVE  
BACHELOR FRA MENIGHEDSFAKULTETET TIL SOMMER. HAN ARBEJDER I 
SIT AFSLUTTENDE PROJEKT MED PAULUS’ SYN PÅ DØDEN. 
HER FÅR DU ET INDBLIK I HANS SPÆNDENDE OVERVEJELSER.
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DØDEN – VEN ELLER FJENDE?

VORE FØRSTE BACHELORER 
BLIVER FÆRDIGE!
ENDNU EN MILEPÆL I MENIGHEDSFAKULTETETS HISTORIE ER NÅET, NÅR VORE FØRSTE 
BACHELORER TIL SOMMER BLIVER UDKLÆKKET

”BACHE… HVAD FOR NOGET?”
Sådan spørger mange, når jeg er rundt i landet og 
fortæller om Menighedsfakultetet (MF). Sagen er jo, 
at vi for 4 år siden tog det store skridt at oprette vores 
egen bacheloruddannelse i teologi med akkreditering 
fra University of Wales. En bacheloruddannelse er 
første del af en akademisk uddannelse. Normalt 
er den på 3 år, men her i landet er Teologi en 4-årig 
uddannelse, fordi Græsk og Latin er med.

I MÅL!
Det første hold på MF’s bacheloruddannelse bliver 
færdige denne sommer. I 4 år har de studeret, 
diskuteret, praktiseret og blevet eksamineret. Og nu 
når de i mål – forhåbentlig alle 14! – som bachelorer i 
teologi. Vi kan bevidne, at de har slidt hårdt i det, især 
fordi de har været forment adgang til SU og derfor 
har haft erhvervsarbejde ved siden af et krævende 
studium. Så er det virkelig skønt, når målet nås.    

EN HISTORISK BEGIVENHED
I de første ca. 40 år har MF levet i skyggen af Det 
teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet. Vi har 
måttet lægge vores uddannelse til rette efter deres 
studieplaner, litteraturlister m.v.. Og når vore lærere 
så havde undervist studenterne, måtte de overlade til 

andre at eksaminere dem. Det har ikke givet os optimale 
muligheder for at sætte vort eget præg på uddannelsen. 
Men nu er vi trådt ud af universitetets skygge. Vi har 
kunnet gennemføre en uddannelse, som er lagt til 
rette efter de danske bestemmelser for teologiske 
uddannelser, og som også har fået det særpræg, som 
vi har ønsket, og som universitetet i Wales har kunnet 
godkende. Det har været en spændende proces, som 
vi fortsætter med at videreudvikle med en endnu 
tydeligere profilering i retning af vores kendetegn på 
MF: Teologi for kirkens skyld.  

FORTSATTE TEOLOGISTUDIER
De fleste af vore færdige bachelorer vælger nok at 
gå videre med teologiske kandidatstudier ved Aarhus 
Universitet. Her venter yderligere 2 års studier, 
før de kan kalde sig cand. theol.’er og kan søge ind 
på Pastoralseminariet med henblik på at søge 
præsteembede i folkekirken. Eller hvad de nu vil bruge 
deres kandidatgrad til. Det bliver spændende at følge 
dem videre i uddannelsessystemet. Vi tror, at de nok 
skal klare sig, for de er en flok dygtige og engagerede 
studenter, som har fået en god ballast med sig. Det er 
sådanne unge, vi alle kan glæde os til at se i forskellige 
tjenester i kirken fremover. 

FAKULTETSLEDER
INGOLF HENOCH PEDERSEN

MF-bladet  03 2009
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MAN HAR VALGT TEMAER SOM F.EKS.
STRESS, JAGTEN PÅ DET GODE LIV  

OG PRIORITERINGER

9

Sydsjælland er åndeligt dødt, fortæller missionær 
Suni Johannesen fra Indre Mission, og sådan er 
renomméet vel også blandt missionsfolk. Der er langt 
mellem de opmuntrende historier, men så meget 
desto glædeligere er det, når de dukker frem. Derfor 
giver vi i dette nummer af MF-bladets serie om 
evangeliserende tiltag rundt om i landet et dryp fra et 
stykke missionsarbejde på Sydsjælland.

BØRNELEJRE SAMLER BØRN, DER INGEN 
KONTAKT HAR MED KIRKEN
Hver sommer afholder en gruppe fra Indre Missions 
Unge (IMU) fra Næstved en børnelejr på ”Feddet”, en 
mindre halvø i Fakse Bugt lidt nord for Præstø. Målet 
med lejren, som samler mellem 30 og 60 børn, er at 
have det sjovt og at fortælle børnene om Jesus. ”Det 
er så fedt at være af sted” siger Peter Gummesen, en 
af de unge ledere. ”Det er en uge med sand, vand og 
glade unge - og IMU-folk”.

NATLØB, SPØRGSMÅLSKASSE OG BIBEL-
TIMER
Den lille lejrbygningen ligger 60 meter fra vandet 
og lægger mest op til udendørsaktiviteter som de 
obligatoriske tre daglige badeture, løb og natløb. 
Børnene hører om Jesus i Sunis bibeltimer, hvori 
børnene inddrages med tegning og skuespil. De stiller 
også spørgsmål, mange endda. ”Hvad hvis min mor 
blev syg og døde. Hvorfor lader Gud det ske?” kan 

der stå på en seddel i spørgsmålskassen, der giver 
mulighed for at spørge anonymt.

ET PAR STYKKER HAR UDTRYKT TRO
Hvilken åndelig betydning har det, at disse børn en 
gang om året får evangeliet at høre?, er det naturligt 
at spørge. Frugten er ikke altid synlig. Men Peter 
fortæller begejstret, at mange børn vil vide mere, og 
nogle få af dem bekender troen på Jesus. En pige, der 
har været med i fire år, er fx kommet frem til, at hun 
gerne vil konfirmeres. ”Så er vores mission lykkedes”, 
som Peter udtrykker det.

DEN VANSKELIGE OPFØLGNING
Den store udfordring for lederne på lejren er at følge 
op på den forkyndelse, de giver i løbet af en uge én 
gang om året. ”Vi har ingen kontakt mellem lejrene 
og ser dem først året efter”, siger Peter. Derfor 
kalder Suni Johannesen arbejdet meget skrøbeligt. 
Sidste år gennemførte IMU’erne for første gang 
også en teenlejr for de 13-17-årige, som samlede 17 
teenagere. I år planlægger de endvidere 4 teendage 
spredt ud over året mellem to sommerlejre i et forsøg 
på at bevare og uddybe kontakten. Disse teendage 
afholdes på samme lejrsted og med de samme ledere, 
som børnene er fortrolige med. Kulturbarrieren til det 
eksisterende arbejde i IM-regi er for stor til, at Suni 
mener, at børnene vil dukke op der.

PERSPEKTIVET
Suni Johannesen fortæller, at lejrene går helt tilbage 
til 1950’erne. Mange af de forældre, der afleverer 
deres børn på lejren, har været med på tilsvarende 
lejre samme sted, da de selv var børn. Disse forældre 
betror derfor gladeligt deres børn i ledernes varetægt. 
De har ikke glemt, hvor godt det er at være af sted en 
uge med sand, vand og Jesus. 

NILS ANDERSEN
LANDSSEKRETÆR 

SAND, VAND OG JESUS PÅ SYDSJÆLLAND
SØNDAGSSKOLERNES ÅRLIGE LEJRE FOR BØRN FRA KIRKEFREMMEDE 
HJEM BÆRER FRUGT
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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 

Onsdag – fredag kl. 12-17.30 
Lørdag kl. 11-16 
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SKAL VI BREMSES AF ET UNDERSKUD 
OG VISIONEN DØ I RØDE TAL?

1111

Vi har et ydmygende problem, som jeg er forfærdelig 
ked af at nævne. Pengekassen er simpelthen tom. Hvis 
ikke I, der læser dette giver os en gevaldig hånds-
rækning lige nu, så er der en reel risiko for, at vi 1. 
juli kommer ud af indeværende regnskabsår med et 
underskud på 800.000 kr. Det siger sig selv: Det kan 
vi ikke leve med. Så der er ingen vej udenom: Vi må 
spørge os selv og jer: Vil vi Menighedsfakultetet (MF) 
så meget, at vi vil betale for det?

Hvis præsterne Harboe Pedersen og Asger Højlund 
sammen med indremissionær Henry Thiedemann og 
kornhandler Aage Jensen kunne se, hvad vi kan se, så 
ville de både undres og glædes.
Sammen med andre gode folk fik de for over 40 
år siden stiftet den sammenslutning, der nu er 
blevet til Menighedsfakultetet. De havde en vision 
om en præsteuddannelse på bibelsk grundlag i 
Danmark, hvorfra inspiration kunne udgå til kirke- og 
menighedsliv. De er nu døde for længst – men visionen 
overlevede dem, og i dag er det svært at få hænderne 
ned.

Vi har en kompetent lærerstab, der kan matche de 
bedste teologer fra andet hold. Vi er stolte af dem og 
glæder os over den gode, bibelsk funderede og enga-
gerede teologi, de rækker videre til vore studenter. 

Vi har en anerkendt akademisk uddannelse med to  
gode hold, hvoraf det første hold i øjeblikket er i fuld 
gang med de afsluttende opgaver. 

Vi har på det seneste oplevet, at ganske mange kan- 
didater har fået præsteembede. Nogle direkte fra stu- 
dierne, andre efter nogle års arbejde i organisationer. 
De er nu i tjeneste i folkekirken, og intet tyder på, at vi 
ikke også fremover skulle være leverandør til denne. 

Vore studerende er imidlertid nægtet uddannelses-
støtte. Vi har valgt at give vore studenter en kom-
pensation for dette – uretfærdige – afslag fra SU-sty-
relsen. MF-studenter får ca. halvdelen af det deres 
kolleger på universitetet får - ikke fra SU, men fra MF. 
Det koster os ca. 750.000 kr. om året; men vi føler os 
forpligtede til at støtte vores studenter, så godt vi kan.

Jeg vil appellere, så stærkt jeg kan: Giv en god gave 
til MF nu. En gave, der kan mærkes og gør en forskel. 
Gerne en dagløn. Det er nu dørene er åbne. Det er 
nu visionen lever. Det er nu, vi har muligheden for at 
gøre det færdigt, vore fædre begyndte i tro til Gud og 
mennesker. 

Tak, fordi I ikke vil svigte os.

BESTYRELSESFORMAND 
OG SOGNEPRÆST
JØRGEN JØRGENSEN 
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”MEN NU ER VI TRÅDT UD AF UNIVERSITETETS SKYG-
GE. VI HAR KUNNET GENNEMFØRE EN UDDANNELSE, 
SOM ER LAGT TIL RETTE EFTER DE DANSKE 
BESTEMMELSER FOR TEOLOGISKE UDDANNELSER, 
OG SOM OGSÅ HAR FÅET DET SÆRPRÆG, SOM VI 
HAR ØNSKET, OG SOM UNIVERSITETET I WALES 
HAR KUNNET GODKENDE. DET HAR VÆRET EN 
SPÆNDENDE PROCES, SOM VI FORTSÆTTER MED 
AT VIDEREUDVIKLE MED EN ENDNU TYDELIGERE 
PROFILERING I RETNING AF VORES KENDETEGN PÅ 
MENIGHEDSFAKULTETET: TEOLOGI FOR KIRKENS 
SKYLD.”  
Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen 
(fra artiklen side 7)
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