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Leder

Forsidebillede:
Christian Medom Jensens første dag på studiet

Kaldet til at være præst

Et kald til at være præst begynder med et kald til at 

læse teologi. Sådan er ordningen indrettet, i hvert fald 

for folkekirkens vedkommende. Skal man vurdere på 

antal ansøgninger til teologistudiet, kommer der til at 

mangle præster inden ret længe. 

Lad os bede ’høstens Herre sende arbejdere til sin høst!’ 

Selvom tiden forandres, er markerne stadig hvide til 

høst. På MF er vi fortrøstningsfulde. Vi tror på, at Gud 

ikke slipper os, og at dette kan blive en åbning for bibel-

tro teologi i et omfang, vi aldrig før har set!

Mange sogne efterspørger unge præster, der med tro 

og gåpåmod vil engagere sig i sognets og folkets liv. 

Og selvom vi der er i embede, sammen med mange af 

jer, sukker og beder om at se (flere) frugter af indsatsen, 

så er der også lyspunkter og velsignelser, der bekræf-

ter, at vi er på ret vej i en svær tid. Og vi beder om, 

at det store gennembrud må komme til velsignelse for 

vort folk, forandring af hjerterne og heling af de mange 

brudte skæbner. 

Der er landsogne, hvor en ny præst med MF-baggrund 

har betydet, at den gudstjenestefejrende menighed er 

blevet fornyet og øget. Der er bysogne hvor det kristne 

fællesskab blomstrer. Mange steder på by og land ser 

vi, at nye føjes til i kraft af gospelkor, alpha- og kristen-

domskurser, bibelundervisning, lovsangsgudstjenester 

og babysalmesang.  Vi vil ikke forklejne den indsats, 

som præster og menighedsråd med andre baggrunde 

end MF gør. Mange steder foregår der meget godt i 

samarbejde mellem mennesker med forskellige hold-

ninger. Men vi ønsker at være med og bidrage med det, 

vi tror, Gud har kaldet os til. 

Gud give os en hær af unge, der vil læse teologi på 

MF, og Gud give os et bagland, der med trofast forbøn 

vil kæmpe for, at det må lykkes at kalde studerende til 

teologistudiet og kalde de færdige teologer til præste-

tjeneste. 
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NILS ANDERSEN
LANDSSEKRETÆR

Der er brug for flere præster og teologer i kirken 

og missionsarbejdet. Evangeliet skal forkyndes, 

Guds rige udbredes, menigheder opbygges, og 

alle folkeslag gøres til Jesu disciple. Der er nok 

at tage fat på, og skal det gøres ordentligt, kræ-

ver det både personlig tro, gudsfrygt, ydmyg-

hed og i de fleste tilfælde en grundig teologisk 

skoling. Her kommer Menighedsfakultetet med 

sin bacheloruddannelse ind i billedet.

Jobmulighederne er mange
Hvordan går det med at få job for dem, der har 

taget en bacheloruddannelse på MF? Langt de 

fleste af dem fortsætter på en toårig kandidat-

uddannelse i teologi på Aarhus Universitet, og 

hovedparten fortsætter derefter et halvt år på 

Pastoralseminariet, så de kan søge embede 

som sognepræster i folkekirken. Mange ba-

chelorer fra de første to hold, er nu ansat i vig-

tige og perspektivrige jobs. som sognepræster, 

valgmenighedspræster, frimenighedspræst, 

KFS-sekretærer, ungdomskonsulent, ansæt-

telse i kirkelige organisationer som Bibellæser-

ringen, Alpha Danmark, på MF, internationale 

missionærer med mere. De er altså i fuld gang 

med at udbrede evangeliet på vidt forskellige 

platforme.

Samarbejde med University of South 
Africa 
Det nye hold bachelorstuderende bliver koblet 

på University of South Africa, som vi begyndte 

at samarbejde med i 2013. Det betyder, at vo-

res bacheloruddannelse fra og med 2013-hol-

det er udvidet med et halvt år til fire et halvt år 

og bliver en såkaldt ’bachelor of honours’ på 

et lidt højere akademisk niveau end en normal 

bachelor. Læs mere om uddannelsens indhold 

og opbygning i artiklen om ’Uddannelse med 

kvalitet og kant’ ved studiekoordinator Filip Od-

gaard Bodilsen, side 10. Læs også i andre artik-

ler i dette nummer, hvad tre af vore studerende 

skriver om at studere på MF.

Flere oplysninger
Kontakt studiekoordinator, Filip Odgaard Bodil-

sen for flere oplysninger på fb@teologi.dk eller 

7356 1248. Læs også mere om bachelorud-

dannelsen og find ansøgningsskema på http://

teologi.dk/uddannelse/opbygning/. Vi glæder 

os til at tage imod mange ansøgninger, og vi 

har plads til max. 35 studerende.

Menighedsfakultetet optager nye studerende på sin 

bacheloruddannelse i teologi hvert andet år, og næste 

optag er 1. september med ansøgningsfrist 3. juli.

Vi optager nye studerende 
           til sommer 
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Det kan godt være, at vores stadigt mere sekulariserede samfund ikke tillægger teologi nogen 
nævneværdig betydning. Men efter tre et halvt år på MFs bacheloruddannelse står det mig 
klart, at teologi er et toprelevant studium med betydning for både kirke og samfund.  

JULIE ANASTASIA HEJSLET KAJGAARD
BACHELORSTUDERENDE PÅ MF

Da jeg startede på Menighedsfakultetet, var jeg ikke af-

klaret i, hvad jeg ville bruge teologi til. Med kun et halvt 

år tilbage er jeg stadig ikke sikker. Dog har jeg igen-

nem min teologiske rejse fundet ud af, at jeg vil kirken, 

det kristne fællesskab og de mennesker, der endnu ikke 

kender Jesus. Teologi har givet mig viden og forståelse 

for, hvilken verden vi lever i; og allermest har det at stu-

dere teologi overbevidst mig om, at teologi har sin be-

rettigelse også i en tid, hvor Danmark og Vesten bliver 

stadig mere sekulariseret. 

Teologiens berettigelse 
Teologiens berettigelse består i, at den kan trække 

mennesker ud af deres selvkredsen, og sætte dem ind i 

en større fortælling. En fortælling, hvor de bliver sat fri 

til at leve, som dem de oprindeligt var skabt til at være. 

En fortælling, hvor de ikke behøver at være bedst til alt, 

da der er en Gud, der giver dem værdi ene og alene 

fordi, de er skabt af ham. En fortælling, hvor drømmene 

kan blive større, og hvor smerten ikke skal bæres alene. 

Alt dette kan en god og sund teologi være med til at for-

tælle mennesker, og derfor læser jeg teologi. Jeg drøm-

mer om, at flere mennesker må leve mere og mere i 

Guds virkelighed.  

Horisonten udvides 
På mit studiehold er vi nogle meget forskellige men-

nesker, og vi stiller derfor forskellige spørgsmål til teo-

logien. Ved at snakke med mine studiekammerater har 

jeg fået nye farver i min måde at anskue verden på. 

Studielivet på MF rummer gode muligheder for at undre 

sig. Det kan være helt fra, hvordan evangeliet egentlig 

skal forstås til, hvordan opvaskemaskinen fungerer. Un-

derviserne er let tilgængelige, og det er let at få en sam-

tale med dem om de spørgsmål, der er vokset frem i en. 

Det har været afgørende for min teologiske dannelse at 

have mulighed for at drøfte forskellige emner med fag-

eksperter, som samtidig er efterfølgere af Jesus. 

Der skal læses og terpes 
På teologistudiet skal der ligesom på andre studier til ti-

der læses, terpes og læres nogle ting, som ikke har væ-

ret inden for mit interessefelt. Der er nogle ting, der skal 

læres, fordi sådan er studiet skruet sammen. Selvom 

der har været nogle fag, der har været småkedelige, er 

jeg glad for, at jeg har fået kendskab til dem, og alle fag 

har givet mig en større forståelse for, hvordan teologi 

hænger sammen. 

Min drøm
Jeg længes efter, at alle nuværende og kommende teo-

logistuderende, må indfange, hvordan teologi, kirke og 

samfund hænger sammen. Teologi kan på forunderlig 

vis tolke kulturen og dermed forbinde kirke og samfund. 

Der er brug for mennesker, der tør træde i fodsporene på 

Grundtvig, Kirkegaard og andre, der har været med til at 

sætte dagsordenen her i Danmark. Netop fordi teologi 

kan bruges i mange forskellige sammenhænge, håber 

jeg, at der fortsat må være både mænd og kvinder, der 

vil tænke med, og give kirken en afgørende røst i vores 

land. 

Teologi – et relevant studium
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På mit studiehold er vi nogle meget forskellige mennesker, 

og vi stiller derfor forskellige spørgsmål til teologien. Ved at 

snakke med mine studiekammerater har jeg fået nye farver i 

min måde at anskue verden på.

Sara og Torben nyder efterårssolen på MFs terrasse.
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SØREN RØNN
BACHELORSTUDERENDE

Ret glad for Jesus
- derfor læser jeg teologi på Menighedsfakultetet

Hvad vil du gerne være, når du bliver 

stor? Det spørgsmål har jeg vel fået et 

par hundrede gange i min barndom. 

Svarene har varieret fra fodboldspiller, 

over journalist, til skraldemand. ’Præst’ 

har jeg aldrig svaret. 

Når jeg læser teologi i dag, skyldes det en længere 

proces. Jeg er ofte blevet spurgt, hvordan Gud har vist 

mig, at jeg skal være teolog, hvilket jeg synes er et 

fremragende spørgsmål. Når jeg så spørger, hvordan 

Gud har vist min samtalepartner, at vedkommende 

skal være pædagog, smed eller økonom, så ser folk 

som regel mærkeligt på mig. Det forstår jeg ikke. 

Det må vel være enhver troendes udgangspunkt, at 

spørge Gud til råds i livets valg, og herunder valg af 

uddannelse. Jeg er hverken ramt af et lyn eller besøgt 

af en engel, men jeg har det godt med at læse teologi, 

og jeg tror, at jeg har evnerne til at blive en anstændig 

teolog. Det er dybest set derfor, jeg læser teologi. Og 

så det, at Gud ikke har stoppet mig.

Både åndeligt og akademisk – derfor MF
Når det er sagt, så er teologi naturligvis en særlig be-

skæftigelse. Det er på én gang en tung akademisk 

disciplin og samtidigt et åndeligt og menneskeligt stu-

dium. Jeg ønsker at blive klædt på til et fremtidigt job 

såvel intellektuelt som åndeligt; derfor har jeg valgt 

at studere på Menighedsfakultetet. Aarhus Universitet 

uddanner efter eget udsagn ikke præster, men teolo-

ger. Om end jeg endnu ikke ved, om jeg en dag træk-

ker i kjolen, så er jeg overbevist om, at jeg får brug 

for mere end akademiske færdigheder. Guds ord er 

levende, og jeg sætter pris på, at jeg på MF får lov at 

behandle det som sådant og ikke mindst, at mine un-

dervisere behandler det på samme måde. Jeg finder 

undervisningen på MF vedkommende, opbyggelig og 

på et højt fagligt niveau. MF ville ikke bestå, hvis det 

blot var en udvidet bibelskole, men netop de høje krav 

til det faglige niveau er med til at danne og uddanne 

dygtige og funktionelle teologer. Danmark har brug 

for dygtige teologer, og jeg er overbevist om, at netop 

Menighedsfakultetet kan gøre mig til den bedst mu-

lige teolog.

Mennesker skal møde Jesus
Jeg kommer nok aldrig til at skrive en bog, og jeg 

har ingen ambitioner om en doktorgrad i kirkehistorie. 

Jeg er egentligt bare ret glad for Jesus, og begejstres, 

når andre mennesker oplever den velsignelse, han 

har så rigeligt af. Jeg drømmer om at arbejde som 

KFS-sekretær, IMU-konsulent eller efterskolelærer. 

Uanset hvad jeg ender ud i, så er jeg sikker på, at teo-

logistudiet udruster mig med brugbare redskaber. Jeg 

ønsker at bidrage til, at mennesker møder Jesus som 

deres personlige frelser, at kristne bevares i deres tro 

samt, at kirken forbliver relevant og sand. De samme 

ønsker kan sagtens lede til andre uddannelser, men 

for mig ledte de nu engang til teologi. Det kræver en 

indsats at følge med, men du kan sagtens læse teo-

logi uden at være en bestemt type, have bestemte 

evner eller være blevet ramt af lynnedslag. Overvejer 

du at studere her, så kig forbi. Her er ret hyggeligt.

Jeg er hverken 

ramt af et lyn eller 

besøgt af en engel, 

men jeg har det 

godt med at læse 

teologi

6
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Kurt E. Larsen forsvarede doktordisputats 
og udgiver bog

Lektor i kirkehistorie Kurt E. Larsen er forfrem-

met til dr. Theol. efter den 30. januar at have 

forsvaret sin doktordisputats: ’Christian Bart-

holdy, vækkelseskristendom og dansk kirkeliv 

– studier i Indre Missions historie ca. 1930-

1960’. Doktorafhandlingen er på 700 sider og 

kan købes som selvstændig bog for 349 kr. og 

kan læses af alle med interesse for emnet. I for-

længelse af forsvaret holdt Kurt E. Larsen i februar to forelæsninger 

på Menighedsfakultet om Christian Bartholdy. De kan nu høres på 

Menighedsfakultetets lydbibliotek, se www.teologi.dk/lydbibliotek

Jeppe Bach Nikolajsen forfremmet 
til lektor og ny forskningsleder
Jeppe Bach Nikolajsen har 1. februar overtaget opgaven som forsk-

ningsleder på Menighedsfakultetet efter Peter V. Legarth, der er gået 

på deltid. Dermed har Jeppe det overordnede ansvar for lærernes 

forskning, som ligger til grund for deres akademiske undervisning. 

Ligeledes er Jeppe vurderet af en uafhængig bedømmelseskomité 

til at besidde lektorkompetencer og er derfor forfremmet fra adjunkt 

til lektor. I forvejen er Jeppe associeret professor ved Menighedsfa-

kultetet i Oslo.

Peter Søes er ansat som kandidatstipendiat
Sognepræst i Skelgårdskirken på Amager, Pe-

ter Søes, styrker forskningsindsatsen på MF, når 

han ansættes 1. marts på halv tid som kandidat-

stipendiat for en 3-årig periode. Peter skal skri-

ve en ph.d.-afhandling inden for systematisk 

teologi om at være skabt i Guds billede. Peter 

har tidligere undervist i enkeltforløb på MF, hvor 

han også var stærkt engageret i sin studietid.

Flemming Kofod-Svendsen Årets Teolog
Forhenværende boligminister, pastor emeritus Flemming Kofod 

Svendsen er kåret til Årets Teolog 2015 på Menighedsfakultetet. Kon-

stitueret fakultetsleder Walther Plauborg Hansen begrunder valget 

med Flemming Kofod Svendsens teologiske engagement gennem 

mange år, hvor han blandt andet har været brobygger mellem Dansk 

Bibel-Institut og Menighedsfakultetet. Han har desuden skrevet flere 

bøger, herunder ’Mellem foragt og guddommeliggørelse. Arbejde 

i kristent perspektiv’. I de senere år har leveret grundige studier af 

bevægelser på kirkens højrefløj - fx bogen om den særlige vækkel-

sesbevægelse: ’De højhellige’, en stor bog om KFS og den kristne 

studenterbevægelse gennem tiderne samt en grundig artikel om de 

højkirkelige. Ikke mindst har Årets Teolog for nylig skrevet en saglig, 

loyal og også kritisk ph.d.-afhandling om Niels Ove Vigilius. På den-

ne måde har Flemming Kofod-Svendsen medvirket til både at sætte 

den kirkelige højrefløj mere på landkortet og nedbryde fordomme om 

den. 

Med anerkendelsen fulgte en buket blomster og en check på 5000 

kr., som Flemming Kofod-Svendsen dog straks donerede til Menig-

hedsfakultet med henblik på dets videre udbygning.

Bliv opdateret med MF-nyheder på mail!
Stadig flere ønsker at holde sig opdateret om, hvad der sker på MF 

og er derfor tilmeldt som modtagere af nyhedsmails fra MF. Jeg op-

fordrer alle MF-bladets læsere til at gøre det samme, nu hvor vi har 

skåret antallet af numre af MF-bladet ned fra seks til fire om året. 

Nyhedsmailene supplerer MF-bladet ved at bringe små dagsaktuelle 

nyheder, så det er muligt løbende at holde sig opdateret om arran-

gementer, ansættelser, udgivelser med meget mere. Du kan nemt og 

hurtigt tilmelde dig på forsiden af www.teologi.dk. Klik på det fjerde 

ikon under bjælken ’Følg os’ i nederste højre hjørne og skriv din e-

mailadresse i det tomme felt. 

DBI i MFs forlagssamarbejde med Lohse
MFs forlag Kolon blev for år tilbage indlemmet i Forlagsgruppen Loh-

se. Nu er Dansk Bibel-Institut også indgået i dette samarbejde, hvilket 

giver stordriftsfordele med flere udgivelser og færre omkostninger. Se 

omtale af forlaget på www.teologi.dk/kolon

 

’National kristendom til debat’ 
– ny bog og seminar 4. maj

Lektor Jeppe Bach Nikolajsen har redigeret en 

ny antologi med titlen: ’National kristendom 

til debat’. Bogen rejser spørgsmålet, hvorvidt 

Danmark i en stadig mere multikulturel kultur 

kan og skal kaldes et kristent land. Bogen er 

på 286 sider og koster 299 kr. og kan købes 

på Menighedsfakultetet eller Forlagsgruppen 

Lohse. Mandag den 4. maj følges bogen op af 

et endags seminar på Menighedsfakultetet over 

samme tema, som er åbent for alle interesserede. Se program på 

www.teologi.dk.
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Fra NFL-kamp 
til Kirkehistorie 
og Hebraisk

JESPER RISBJERG 
STUD. THEOL.

Støvede bøger, vanskelige sprog, dybsindige tan-

ker. Sådan forestiller vi os teologistudiet. Tag med 

Jesper Risbjerg fra 2013-holdet og se om forestillin-

gerne holder, når han guider os igennem en typisk 

studiedag på Menighedsfakultetet. 
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Dørlåsen på MF bipper lystigt, mens jeg taster min kode 

ind – klokken er 6:15, og Giants vandt nattens NFL-

kamp. Jeg smider madpakken i køleskabet og fortsæt-

ter til læsesalen på 1. sal. I dag skal jeg forberede mig 

til morgendagens Kirkehistorie, Religionsfilosofi og He-

braisk, og jeg skal til undervisning i Hebraisk, Religions-

filosofi og Græsk.

De første par timer går i selskab med kirkehistorien, alt 

imens jeg ud af vinduet kan se, hvordan flere og flere ef-

terhånden indfinder sig på MF. Den totale stilhed på læ-

sesalen afløses af korte samtaler og lyden af sider, der 

vendes og computertaster, der trykkes. Med ny viden 

om lægfolkets reform og vækkelse i højmiddelalderen 

træder jeg ud i biblioteket, hvor små grupper sidder ved 

bordene og knokler med Hebraisk, Græsk, Latin og me-

get andet. Der lyder enkelte udbrud af frustration over 

de hebraiske bøjningsformer eller et ord, der har gemt 

sig i ordbogen. I gangen med undervisernes kontorer 

står husinspektør Henning og balancerer på toppen af 

en stige med en spand maling og en pensel. I kaffe-

stuen sidder en lille flok undervisere og sludrer og griner 

hen over formiddagskaffen, mens et af bordene i den 

anden ende er optaget af tre studerende, der knokler 

for at få lavet dagens græskopgaver færdige, inden de 

er nødt til at gå for at nå over til hebraiskundervisningen 

på Aarhus Universitet.

Jeg spiser et æble og drikker et glas vand og trasker så 

i følgeskab med et par andre studerende over til hebra-

iskundervisningen. Op til undervisningsstart marcherer 

studiekammeraterne roligt ind, og med et halvt minut 

tilbage vælter det ind ad døren med stud. theol’er! Ef-

ter 45 minutter med sære bogstaver og uudtalelige ord 

hælder vi vores hebraiskbøger og notehæfter ned i ta-

sken i en fart, for nu skal det gå stærkt. På 15 minutter 

skal vi fem etager ned, over et lyskryds, vandre trekvart 

kilometer og være klar til at have Religionsfilosofi på 

MF. Kurt Christensen står parat til at øse religionsfilosofi 

ind i hovederne på os, og efter 45 minutter rammer vi 

frokostpausen. Kaffemaskine, elkedler og mikrobølge-

ovne kører non-stop, og der danner sig en kødlabyrint 

i køkkenet. Kort efter sidder kødlabyrinten rundt i kaf-

festuen og spiser. Stemningen er som altid god, og vi 

snakker om alt mellem himmel og jord! Efter en god 

lang frokostpause går vi tilbage til religionsfilosofi-

undervisningen, der efterfølges af en lektion i Græsk. 

Klokken 15 slutter dagens undervisning, og så går turen 

tilbage til min læseplads. Her venter hebraiskopgaver 

og læsning til morgendagens religionsfilosofiundervis-

ning, hvor vi skal se på forholdet mellem religion og 

videnskab.

Biblioteket besættes endnu en gang af grupper, der ana-

lyserer hebraiske verber og sætninger, imens forskellige 

undervisere konsulteres af studerende med spørgsmål 

til det ene og det andet. Med Hebraisk bag mig tager jeg 

fat i religionsfilosofien, og efter endt læsning forlader 

jeg sidst på eftermiddagen MF og hører dørlåsen bippe. 

Nu skal jeg finde en bus, for i aften skal jeg ud og tale 

i en teenklub…

MF-bladet  01 2015
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Teologiuddannelse med kvalitet og k

FAKTA OM UDDANNELSEN

Bachelor i teologi på MF
•	3½-årig almen bacheloruddannelse

•	Kompetent undervisning i teologiens hovedfag

•	Dansk som eksamenssprog

•	Adgangsgivende til Bachelor of Honours- 

uddannelsen på Unisa

Bachelor of Honours i teologi ved Unisa
•	Etårig specialiseret uddannelse med selvvalgt 

specialiseringsområde

•	Fjernstudium, dog med mulighed for under-

visning og eksamen på MF

•	Engelsk som eksamenssprog

•	Kvalificerer til at søge om optag på relevante  

kandidat- og masterstudier i Norden
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FILIP ODGAARD BODILSEN
STUDIEKOORDINATOR

MFs teologiuddannelse strækker sig over 4½ år fordelt 

på to dele: Først en 3½-årig almen bacheloruddannel-

se, som tages på MF, og dernæst en etårig specialise-

ret Bachelor of Honours-uddannelse – ’æres-bachelo-

ruddannelse’ – som gennemføres via fjernstudier ved 

Unisa. Den samlede uddannelse lever op til de danske 

bestemmelser for en bachelorgrad i teologi og kvalifice-

rer derfor til at søge om optagelse på en dansk teologisk 

kandidatuddannelse.

Faglig bredde

Det 3½-årige grundforløb på MF er en selvstændig, 

dansk bacheloruddannelse i teologi, hvor du som stu-

derende vil modtage 

kompetent undervis-

ning i teologiens fag 

og dermed få en bred 

forståelse af kristen-

dommens skriftlige 

kilder, historie og ud-

tryk.

En hjørnesten i grund-

forløbet er studiet af 

Gammel og Ny Testa-

mente. Her får du en 

indføring i de bibel-

ske bøgers tilblivelse, 

struktur og indhold, og 

du lærer at fortolke centrale gammel- og nytestament-

lige skrifter. Ved siden af de bibelske fag ligger en række 

undervisningsforløb, der fra forskellige sider belyser 

kirke og kristendom: Faget Kirkehistorie sætter fokus på 

hovedlinjer i kirkens og teologiens udvikling og udfolder 

den kristne kirkes historie siden det første århundrede, 

både som religiøs minoritet og verdensomspændende 

bevægelse. De systematiske fag undersøger den kristne 

tro og tradition fra historiske og aktuelle vinkler. I Dog-

matik sker det ud fra teologiske hovedpositioner i Old-

kirken, på reformationstiden og i dag, mens det i Etik & 

Religionsfilosofi sker ud fra en drøftelse af de filosofiske 

og etiske udfordringer, som den kristne tro møder fra an-

dre videnskaber og tilværelsesopfattelser. Endelig kred-

ser faget Praktisk Teologi om kristendommens konkrete 

udtryksformer, både i en menighedssammenhæng og i 

kirkens møde med sine omgivelser. Et kort praktikforløb 

er her lagt ind i studiet.

I mange fag arbejdes der med grund- og kildetekster på 

originalsprog, hvilket kræver solide sproglige kundska-

ber. Derfor er undervisning i græsk, hebraisk og latin 

en integreret del af uddannelsen, og sprogforberedelse 

udgør en væsentlig del af hverdagen på studiet.

Teologisk specialisering

Har du gennemført den almene bacheloruddannelse 

på MF, kan du søge ind på en af Unisas i alt ni spe-

cialiserede Bachelor of Honours-uddannelser i teologi. 

Efter aftale med den sydafrikanske samarbejdspartner 

udbyder MF tre af disse specialiseringsforløb, nemlig 

inden for Ny Testamente, Dogmatik og Missiologi. Helt 

konkret betyder det, at MF står for undervisning og ek-
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Menighedsfakultetet (MF) tilbyder i samarbejde med University of South 

Africa (Unisa) en teologisk bacheloruddannelse med både kvalitet og 

kant. Kvalitet på grund af den solide indføring på højt akademisk niveau 

i alle de teologiske hovedfag. Og kant på grund af uddannelsens specialiseringsforløb og 

internationale snit.

et og kant

samen i halvdelen af hvert af disse tre forløb, mens den 

resterende halvdel, herunder det afsluttende bachelor-

projekt, afvikles som fjernstudier ved Unisa med en syd-

afrikansk professor som vejleder.

Du har også mulighed for at læse en af de øvrige seks 

specialiseringer og dermed tage hele Honours-delen 

som fjernstudium. Her vil MF-lærere dog kun i begræn-

set omfang være tilgængelige for vejledning.

På den etårige Bachelor of Honours-uddannelse skal 

alle eksamensopgaver skrives på engelsk, også i de 

fag, som afvikles på MF. For at sikre, at alle har de for-

nødne forudsætninger for at klare sig godt igennem ek-

samenerne, vil MF tilrettelægge kurser i skrivning på 

akademisk engelsk. Tilsvarende vil underviserne stå 

til rådighed for sproglig vejledning. Som gevinst får du 

værdifulde skriftlige engelskkompetencer, som du også 

kan få gavn af i en kirkelig eller anden jobmæssig sam-

menhæng.

Muligheder efter bachelorstudiet

En Bachelor of Honours-grad fra Unisa giver dig mu-

lighed for at søge ind på de teologiske kandidatuddan-

nelser på universiteterne i Aarhus og København. En 

sådan kandidatgrad i teologi giver adgang til præsteud-

dannelsen på Pastoralseminariet, som er en betingelse 

for at kunne søge job som præst i folkekirken. Med en 

Honours-uddannelse i bagagen kan du også søge ind 

på andre danske kandidatuddannelser, for eksempel 

den nyoprettede masteruddannelse i diakoni på Aarhus 

Universitet.  Desuden kan du fortsætte studierne ved 

Unisa og tage en etårig specialiseret masteruddannelse 

i teologi. Denne korte overbygning svarer dog ikke til en 

dansk kandidatgrad og kvalificerer derfor ikke til opta-

gelse på Pastoralseminariet.

Engagement og anvendelighed

Undervisningen på MF sigter mod at give dig et solidt 

greb om centrale teologiske temaer. Dette sker i et fo-

rum, hvor der er en høj grad af interaktion mellem læ-

reren og de studerende. Der er tale om engagerende 

undervisning, som vil inspirere til spørgsmål, drøftelse 

og videre refleksion. Stærk faglighed kombineres med 

relevans, og du inviteres til at bringe dine egne overve-

jelser og erfaringer i spil. Derfor sker det ofte, at spørgs-

mål, som blev rejst i forbindelse med undervisningen, 

efterfølgende diskuteres i kaffestuen eller i læsegrup-

pen. Teologiens anvendelighed bliver vendt og drejet. 

Bacheloruddannelsen i teologi på MF giver med andre 

ord ikke kun en faglig fundering, men kobler tillige det 

akademiske miljø med den praktiske virkelighed.

Til september får et nyt hold studerende chancen for at 

prøve kræfter med uddannelsen. Ansøgningsfrist er 3. 

juli, og vi glæder os over stor forhåndsinteresse.

11

Timefordeling
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Bliv støttemedlem af CKA! 
Center for Kristen Apologetik (CKA)

åbnede som et datterselskab til MF 

 i 2014 og forsvarer og begrunder 

den kristne tro over for spørgsmål 

og indvendinger. CKA lever som 

MF af frivillige gaver, og derfor op-

fordrer vi alle, der synes dette apologetiske arbejde er 

vigtigt, til at blive støttemedlem af CKA. Det koster 500 

kr. årligt. Du kan melde dig som støttemedlem ved at 

udfylde skemaet på http://teologi.dk/cka-stoettemed-

lem/ Du kan læse mere om CKA på apologetik.dk

‘Is God a moral monster?’ 
CKA-foredrag 15. april kl. 19.30
Professor Paul Copan fra Florida har i bogen: ’Is God 

a moral monster?” forsøgt at give et bud på et svar og 

en forklaring på de mange bibelvers i Det Gamle Testa-

mente, som kan undre og forarge nutidige læsere, fx at 

Gud kan bede sit folk Israel om skånselsløst at udryd-

de Kanaans befolkning. Lektor Carsten Vang har givet 

bogen en varm anbefaling og dermed en indirekte en 

opfordring til at lytte til den amerikanske professor, når 

han gæster Menighedsfkultetet den 15. april.

4. maj 2015 kl. 10.00-17.30

National kristendom til debat
Seminar på Menighedsfakultetet

Professor Peter V. Legarth har 
40 års jubilæum 
- reception på MF den 11. juni

Peter V. Legarth er den person, 

som har været ansat længst tid 

af alle på Menighedsfakultetet, 

idet han blev underviser tilbage 

i 1975. Vi fejrer Peter V. Legarths 

40 års jubilæum med en recep-

tion torsdag den 11. juni kl. 15.00-

16.30, hvor alle er meget velkom-

men til at være med.

’National kristendom til debat’ 
– ny bog og seminar 4. maj
Lektor Jeppe Bach Nikolajsen har redigeret en ny an-

tologi med titlen: ’National kristendom til debat’. Bogen 

rejser spørgsmålet, hvorvidt Danmark i en stadig mere 

multikulturel kultur kan og skal kaldes et kristent land. 

Bogen er på 286 sider og koster 299 kr. og kan købes 

på Menighedsfakultetet eller Forlagsgruppen Lohse. 

Mandag den 4. maj følges bogen op af et endags semi-

nar over samme tema på Menig-

hedsfakultetet, som er åbent for 

alle interesserede. Se program på 

www.teologi.dk.

Nye MF-præster
Lars Meilandt Hansen er den 

1.1.2015 ansat på deltid som valg-

menighedspræst i Horsens Valg-

menighed. Lars blev bachelor i 

teologi på MF i 2011 og har siden 

taget teologisk kandidatgrad på 

universitetet, været på studieop-

hold i England samt gået på pa-

storalseminariet i Aarhus. 

Af andre teologer med tilknytning 

til MF, som er blevet præster for 

nylig, kan nævnes Ruben Elkjær 

Kristensen (nederste foto), der er 

ansat som studenterpræst i Århus 

Valgmenighed per 1.1. og Øjvind 

Hansen, der er blevet sognepræst 

i Øster Marie på Bornholm 1.11. 2014.

Brian Bjørn Nielsen ansættes 
som bibelskolelærer i Tanzania
Brian Bjørn Nielsen blev bachelor i teologi på MF i 2013. 

Han er ved  at tage en kandidatuddannelse på Aarhus 

Universitetet, men har allerede nu indgået aftale med 

Luthersk Missionsforening om at blive missionær. Brian 

skal efter planen undervise på Kiabakari Bibelskole i 

Tanzania. Han tager sin kone og to børn med til Tanza-

nia i begyndelsen af 2016 efter et sprogskoleophold i All 

Nations Christian College i England.
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Jakob har de sidste seks et halvt år arbejdet som sognepræst 

i Ringive, Langelund og Lindeballe 8 km uden for Billund. Her 

stortrives han med sin kone, Hanne og deres tre børn. Det er 

ikke den rummelige og idylliske præstegård, som er årsagen til 

Jakobs begejstring, men de daglige muligheder for at dele evan-

geliet med lokalbefolkningen. Fx da souschefen fra den stedlige 

børnehave spurgte Jakob, om han ikke ville komme og fortælle 

børnene i en af grupperne om, hvorfor Jesus skulle dø på korset 

– det havde flere af børnene nemlig spurgt om. Så rykkede Ja-

kob ud og udfoldede evangeliet for hende og børnene. Eller når 

han afslutter dåbs-, vielses- og begravelsessamtaler med bøn og 

mærker, at det betyder noget for folk.

Kender lokalbefolkningen
Folk opfatter Jakob som deres præst, som de kan gå til. Jakob 

har bl.a. flere gange oplevet at blive kaldt ud til dødslejer, hvor 

han giver folk den sidste nadver og et Guds ord til håb og trøst, 

inden de forlader denne verden. Jakob kender efterhånden sin 

lokalbefolkning godt, blandt andet fra fodboldklubben og de kir-

kelige aktiviteter. Fx kender han navnene på stort set alle nye 

konfirmander, fordi han har haft de samme børn som minikon-

firmander.

Bred vifte af gudstjenester
Jakob forsøger at få flere med i kirke end dem, der kommer til de 

traditionelle højmesser søndag kl.10.30. Derfor har han indført 

’Ulvetime-gudstjenester’ fire hverdage om året, som munder ud 

i fællesspisning for børn og voksne. Over 60 dukker trofast op 

til disse, mens de såkaldte ’Frimesser’ søndag formiddag, hvor 

tonerne fra orglet er erstattet af lyden af rytmisk musik fra klaver, 

guitar og saxofon, seks gange årligt samler over 100 i gennem-

snit. 

Et engageret lægfolk
Det er en særlig glæde for Jakob at arbejde sammen med en 

bred vifte af dedikerede lægfolk, som hjælper med børnego-

spelkor, voksenkor, børnekirke, de alternative gudstjenester med 

mere. Uden dem kunne Jakob ikke have den brede vifte af kir-

kelige aktiviteter, som præger hans sogn. Det er troens folk, som 

ikke gør meget væsen af sig selv, men udfylder en meget vigtig 

funktion.

Ballasten fra MF
Jakob var under sin studietid engageret på Menighedsfakultetet, 

hvor han havde læseplads og gik til supplerende undervisning. 

Det har givet ham en ballast som præst, som han trækker på i det 

daglige. Når han fx forbereder en prædiken og skal grave dybt i 

en evangelietekst, henter han ofte hjælp fra undervisningen på 

MF. Især understreger Jakob, at MF har givet ham en grundlæg-

gende tro på, at akademisk og videnskabelig redelighed går fint i 

spænd med troen på, at Bibelen er Guds ord. I det daglige henter 

Jakob tillige inspiration fra ’Netkonventet’, som er et netværk af 

MF- og DBI-teologer, der fungerer som en virtuel kaffestue, hvor 

man kan hente råd og hjælp på kryds og tværs af landsdelene.

Jakob håber, at mange flere unge vil uddanne sig til præst og ud-

nytte de mange muligheder for at dele evangeliet, som en sog-

nepræst har. Det er der megen glæde forbundet med, som han 

slutter: ’Jeg elsker søndagsgudstjenesterne. Her topper det hele, 

når jeg bliver ramt af sangen under den første salme’.

Jeg er virkelig, virkelig glad for 
at være præst!
36-årige Jakob Terp Legarth kan noget, som ikke 

alle kan: Se mulighederne ved at være sognepræst 

ude på landet langt fra storbyens puls. Her kan man 

nemlig på en naturlig måde komme tæt på lokalbe-

folkningen og være deres nærværende præst. 

NILS ANDERSEN
LANDSSEKRETÆR
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8240 Risskov 

Tlf. 8617 7674 
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8681 6411
www.dnbegravelse.dk

Begravelsesforretning

for Silkeborg og omegn

Christian 8.s Vej 41, Silkeborg

www.lonedalsgaard.dk
mail@lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

Psykoterapi 
& supervision 

af ledere 

Reparation af alle bilmærker

Lindholm Auto
Thistedvej 121 

9400 Nørresundby

v. Morten Warncke Olesen 

d’INTilstd’IN
Genbrug

Dødsboer tømmes

Vi afhenter og sælger 
gode brugte møbler, 

ting og sager samt tøj.

Anelystparken 21 • Tilst
Tlf. 8616 6930

Åbningstider:
Ma.- fr. 10 - 17, lø. 10-14

Vi støtter 
Mission Afrika og

 Menighedsfakultetet

www.barak.dk

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen

Konsultation:
Århus og Bramming

Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

Par-, familie- og 

Psykoterapeut - MPF

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Annonce MF.pdf   1   26/08/13   15.25

q
www.prorex.dk 
tlf. 7456 3343

TOM WRIGHT
NYT studiekredsmateriale på 

dansk af den kendte engelske 

teolog NT Wright. 

Serien består pt af

· Lukas for alle

· Jakob for alle

· Timotheus-Titus for alle

Med Bibelen som rejseguide
Rom med Pompei – sognerejse – åben for alle 11.5. 8 dg.

Malta – i Paulus’ og korsfarernes fodspor 5.6. 7 dg.

Jordan og Israel 11.9. 11 dg.

Rom og Assisi – fortiden og nutiden 21.9. 9 dg.

Israel – under løvhyttefesten 28.9. 11 dg.

Tyrkiet – i Paulus’ fodspor 2.10. 11 dg.

Israel – i efterårsferien 9.10. 9 dg.

Israel – menighedsrejse – åben for alle 9.10. 10 dg.

Israel – klassisk rundrejse 16.10. 10 dg.

Israel – rundrejse – åben for alle 19.10. 11 dg.

Bestil nyt katalog på 

7592 2022 eller læs 

mere på

Uforglemmelige oplevelser!
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MFs ØKoNoMI 

WALTHER PLAUBORG HANSEN
FORRETNINGSFØRER

tlf. 8616 6300 

wph@teologi.dk

Vi kører MF i stilling til 
fremtidens udfordringer

Når jeg er til gudstjeneste, betyder det 

meget for mig at vide, at forkyndelsen 

er i overensstemmelse med det, der står 

i Bibelen, og at præsten tror på det, han 

prædiker. Når det er tilfældet, skal jeg 

ikke bruge energi på at skelne mellem 

skidt og kanel, men kan læne mig til-

bage og bare tage imod. Hvis præsten 

har læst på MF, er det for mig et kvali-

tetsmærke - så har jeg tillid til, at det er 

Guds ord, der lyder hver søndag.

  

Louise Westh
Lemvig

Derfor støtter jeg MF

Netbank 
Overførsel til: 

reg.nr. 3409 kontonr. 8177600.

Dankort
www.teologi.dk/dankort

Sådan kan du støtte 
Benyt en af nedenstående muligheder 
eller se flere på www.teologi.dk/stot 

MobilePay 
Til nr. 21 52 10 44

Skriv dit navn og adresse 

i meddelelsesfeltet

Flere kirkelige observatører peger på, at vi er på 

vej mod en udtalt præstemangel, og derfor er 

der mere end nogen sinde behov for at uddanne 

engagerede teologer. Heldigvis mærker vi stor 

interesse for vores bacheloruddannelse, og vi 

håber at kunne optage et nyt stort hold til som-

mer. Der er hårdt brug for dem til vigtige opgaver 

i kirke og mission

MF ruster sig løbende til denne opgave. Senest 

er Jeppe Bach Nikolajsen blevet lektor og Kurt 

E. Larsen dr. theol., ligesom Peter Søes per 1. 

marts er ansat på halvtid i en forskningsstilling.

I første halvdel af regnskabsåret, juli til decem-

ber, modtog MF 3,9 mio. kr. i gavebidrag, og det 

dækker akkurat halvdelen af årets reviderede 

budget. Tak til alle givere for jeres trofaste støtte 

til MF!

I indeværende halvår frem til 30. juni har MF 

også behov for gavebidrag på 3,9 mio. kr. Det 

er 100.000 kr. mere end sidste år og et par hun-

drede tusinde mere end gennemsnittet de fore-

gående fem år. MF er fortsat afhængig af jeres 

støtte - og behøver lidt ekstra for at nå i mål. 

Derfor siger vi på forhånd tak for ethvert bidrag! 

Se herunder, hvordan du nemt kan give MF en 

gave:
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Thomas Bjerg Mikkelsen 

NY FAKULTETSLEDER
Nuværende generalsekretær for Indre Mis-

sion, Thomas Bjerg Mikkelsen, har sagt ja til 

kaldet fra Menighedsfakultetets bestyrelse 

til at overtage posten som fakultetsleder. 

Thomas Bjerg Mikkelsen er 37 år, uddannet 

cand. mag. i dansk litteratur og har arbejdet i 

forlagsgruppen Lohse som redaktør og siden 

som forlagsleder. Med erfaringer som gene-

ralsekretær for Danmarks største kirkelige 

organisation og fra formandsskaber i både 

Kristelig Handicapforening og Evangelisk Alli-

ance samt med en 2-årig lederuddannelse og 

to diplomfag i ledelse i bagagen er den kom-

mende fakultetsleder klædt særdeles godt på 

til opgaven. Thomas Bjerg Mikkelsen bræn-

der for Menighedsfakultetets arbejde med at 

uddanne dygtige teologer og præster og glæ-

der sig til samarbejdet med sine kommende 

kolleger. Han betragter ledelse som en pro-

ces og en holdsport og er kendt for evnen til 

at netværke og at lytte til andre, men også 

for at kunne agere kaptajn, angive en retning 

og tage de nødvendige beslutninger. Thomas 

Bjerg Mikkelsen bor i Kolding sammen med 

sine kone Irene og begynder sit nye job som 

fakultetsleder 1. april.


