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Menighedsfakultetet er til for kirkens skyld. 

Vores mission er at uddanne evangelisk-lu-

therske præster og ledere, give dem syn for 

Guds hjertesag og udruste dem til at forkynde 

evangeliet i det moderne samfund. Vi ønsker 

at være et ressourcecenter for menighedslivet 

i Danmark og sigter efter at tilrettelægge en 

praksisnær uddannelse på et højt akademisk 

niveau.  Derfor lægger vi vægt på at være et 

fællesskab med plads til både den faglige, den 

menneskelige og den åndelige dimension. Vi 

prioriterer den faste undervisning, men også at 

have frivillige tilbud om daglige andagter, men-

torsamtaler og retræter. 

I dette nummer af MF-bladet kan du læse om 

Menighedsfakultetets strategiplan frem mod 

2020. Vi har valgt, at lade arbejdet tage ud-

gangspunkt i disse fire indsatsområder:

•	Relevant uddannelse

•	Dynamisk fagmiljø

•	Ansvarlig forvaltning

•	Engageret bagland

Hvis vi skal løfte de mange opgaver, har vi brug 

for et levende samspil med menigheder og kir-

kelige organisationer i Danmark. Derfor håber 

vi, at mange af Menighedsfakultets venner 

vil tænke med og bidrage med idéer og input 

ved at henvende sig direkte til mig, en anden 

medarbejder eller til et medlem af bestyrelsen. 

Kontaktoplysninger findes på www.teologi.dk.
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Menighedsfakultetet arbejder med 
en ny strategiplan
Kirkebilledet har ændret sig dramatisk siden MF’s start for snart 50 år siden. Nye menig-

hedsdannelser er skudt op mange steder, og vandringen fra land til by har godt og grundigt 

flyttet rundt på vort bagland. MF’s vision er dog stadig den samme: at uddanne præster 

til at forkynde evangeliet. 

Men bestyrelsen har i direkte samspil med de ansatte på MF forsøgt at se vores forskning 

og undervisning i lyset af den tid, vi nu lever i. 

JØRGEN JØRGENSEN

BESTYRELSESFORMAND

MF fejrer 50 års jubilæum i 2017. Trofaste venner bag 

MF har været med i en stor del af det halve århundrede. 

Visionen var klar fra begyndelsen: MF skulle være et 

bibeltro sted for teologi, hvor teologien blev studeret for 

kirkens skyld, og målet var at uddanne præster til at for-

kynde evangeliet. 

Uddannelse og fagligt miljø

En ny tid fordrer en fornyet strategi, så vi sikrer, at vi 

får størst mulig gennemslagskraft. Vore studerende 

skal tilbydes den bedst mulige uddannelse, der kvali-

ficerer dem til at være præster og kirkelige ledere i det 

21. århundrede. Derfor skal der være et miljø på MF, 

hvor samtid, Bibel og den kirkelige virkelighed brydes 

i et frugtbart samspil. Det oplever vi allerede i høj grad 

ske, og vi vil have opmærksomhed på det fremover, så 

uddannelsen konstant svarer til udfordringen. Derfor vil 

vi også løbende have fokus på det faglige miljø på MF. 

Samspillet mellem det gamle kendte og nye initiativer 

skaber dynamik og udvikling. Miljøet på MF skal fortsat 

rumme faglige udfordringer, der skaber grobund for aka-

demisk træning og kristen praksis. 

Samspil med baglandet

Ligeledes vil vi have øje for MF’s organisation, så den er 

trimmet bedst muligt. Vi ønsker ikke at bruge en krone 

mere end nødvendig på administration og bureaukrati. 

Men samtidig vil vi også sikre, at stedet har de ressour-

cer til driften, der er nødvendig for at ansatte og stu-

derende oplever både glæde, tryghed og udfordring i 

hverdagen. 

Skal vi lykkes med denne strategi, har vi brug for opbak-

ning. Vi vil derfor gerne i den kommende tid prioritere 

samspillet med vores trofaste bagland. Nogle støtter er 

faldet væk i de år, der er gået. Tak til Gud for alle, der var 

med, og alle som er kommet til! Vi har brug for fremover 

til stadighed at have en dynamisk og frugtbar kontakt 

med et stabilt bagland, som både er målet og forudsæt-

ningen for at drive MF.
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KURT E. LARSEN, AKADEMISK LEDER 

& CARSTEN VANG, STUDIELEDER

På MF står vi for en klassisk teologi. Den bærende del af studiet er de 

bibelske skrifter, læst ud fra den hebraiske og græske grundtekst. Kun 

når en teolog er grundfæstet i Bibelen, kan man i fagene dogmatik og 

etik få den rette vinkel på, hvad vi i dag skal tro og gøre som kristne. 

Kendskab til kirkens klassiske tradition, fx i Oldkirken og hos Martin 

Luther, giver de studerende vigtige pejlemærker, så de selv finder den 

rette vej og kan være vejledere for andre midt i en religiøs pluralisme. 

De største spørgsmål i tilværelsen handler om evigheden, derfor må 

kirken ikke primært være optaget af det dagsaktuelle, men være rod-

fæstet i sund teologi. Med udsigt til kommende præstemangel vil vi 

opfordre flere unge til at studere teologi med henblik på at blive præst. 

Dybtgående teologi, relevant for kirken

En kristen menighed har brug for en præst, der søndag efter søndag 

kan give en sund og nærende åndelig kost til unge og gamle. Det 

bliver man ikke udlært til på seks år, men studietiden skulle meget 

gerne give en åndelig ballast og faglige redskaber til en livslang for-

kyndertjeneste. Af en præst kan man primært forvente en sand for-

kyndelse og undervisning. Kan præsten spille guitar, være en god 

rejseleder eller underholde ved møder er det naturligvis godt, men 

det kan man også få andre til. Præstens primære opgave ligger i at 

kende Guds Ord og kunne række det videre til andre. Derfor er teologi 

vigtig, og derfor har vi på Menighedsfakultetet en vægtlægning på 

dybtgående teologi.  

Praktisk teologi, relevant for mennesker

I studietiden på MF handler det om læsning og fordybelse. Intet er 

mere nyttigt og ’praktisk’ end et godt kendskab til Bibelen og troens 

hellige lærdomme. MF er en akademisk uddannelse med højt fag-

ligt niveau. Sådan uddanner vi præster i den lutherske kirke siden 

reformationen, og MF holder fast ved den linje. Det betyder ikke, at 

den praktiske virkelighed er ude af syne. Ved sang og bøn i andagts-

rummet, ved mentorordninger, ved korte praktikophold hos præster, 

 Relevant uddannelse
Kristne menigheder har brug for præster, 

der er dybt rodfæstede i Bibelen, formår 

at forkynde evangeliet enkelt og klart og 

som kan gå foran i at opbygge menighe-

den. Det kræver en solid teologisk ballast, 

en personlig vandring med Gud og praktisk 

erfaring. Netop disse kompetencer søger vi 

at give de teologistuderende på MF.
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ved opmuntring til deltagelse i menighedsliv søger vi at 

få personligt trosliv, studium og menighedsliv til at gå 

sammen i en højere enhed. Og i en række eksamens-

fag studeres prædikenlære, sjælesorg, diakoni og an-

dre fag, der har helt tæt forbindelse med den kirkelige 

virkelighed. Det er et spor, vi gerne vil gå længere ud 

ad ved blandt andet at tilbyde flere praktikordninger og 

studieture.

 
 

Adgangsgivende uddannelse rele-
vant for danske behov 

På MF lægger vi vægt på, at uddannelsen er relevant for 

danske forhold. Derfor er studiet inden for de rammer, 

som dansk lovgivning giver for teologisk uddannelse. 

Vore studerende tilbydes en bachelorgrad i samarbejde 

med University of South Africa. Med en bachelorgrad 

kan studerende umiddelbart fortsætte i to år på et dansk 

universitet og tage en teologisk kandidatgrad, der gør 

dem i stand til at søge præsteembede i den danske fol-

kekirke. 

En cand.theol.-grad giver en bred og klassisk teolo-

gisk basis, der erfaringsmæssigt også er en god bag-

grund for dem, der tænker på at virke i kirkelige organi-

sationer eller måske i en frikirke eller frimenighed. 

Derudover vil vi gerne i fremtiden udvide vores ud-

dannelsestilbud til også at rumme en efter- og videre-

uddannelse for præster og kirkeligt ansatte samt med-

arbejdere i kirkelige organisationer.
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 Dynamisk fagmiljø

Menighedsfakultetet vil i den kommende tid rekruttere flere forskere og 
integrere disse i det teologiske fagmiljø nationalt så vel som internation-
alt. Desuden vil vi arbejde for, at vores forskning i højere grad kommer 
til at præge den teologiske samtale i Danmark.
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JEPPE BACH NIKOLAJSEN 

LEKTOR OG FORSKNINGSLEDER 

Menighedsfakultetet vil i de kommende fem år særligt på 

to måder arbejde på at fremme og styrke et dynamisk og 

stærkt fagmiljø. 

Ingen forskning uden forskere

For det første vil vi arbejde fokuseret med at rekruttere flere 

til at udgøre den næste generation af forskere og etablere 

disse solidt i det teologiske fagmiljø nationalt så vel som 

internationalt. Det betyder, at vi vil ansætte nye unge sti-

pendiater og fortsat afsætte god tid til forskning for alle un-

dervisere. Det betyder også, at vi vil øge mulighederne for 

deltagelse i internationale forskningsnetværk og varetagelse 

af internationale poster. Endelig vil vi arbejde på, at flest mu-

lige forskere får glæde og udbytte af længere studieophold 

ved udenlandske institutioner.

Ingen forskning uden formidling

For det andet vil vi arbejde målrettet på, at vores forskning 

når længere ud. Det betyder blandt andet, at vi vil arbejde på 

at styrke kendskabet til forlaget Kolon og at gøre Dansk Tids-

skrift for Teologi og Kirke til landets største og førende teo-

logiske tidsskrift. Alt dette vil ske med et ønske om at præge 

den teologiske samtale i Danmark med henblik på at styrke 

en teologi, som tager Bibelen alvorligt, og som vil videreføre 

den lutherske tradition i det enogtyvende århundrede.

Forskning for uddannelsens skyld

Menighedsfakultetet blev i tidernes morgen etableret af og 

for menigheder i Danmark. Lige fra begyndelsen har det 

været magtpåliggende, at institutionens uddannelse skulle 

være forskningsbaseret. Dette skyldes, at der altid har eksi-

steret et stærkt ønske om at uddanne præster med et indgå-

ende kendskab til den kristne tro, dens kilder, dens tradition 

og dens aktuelle udtryksformer. For at det kan virkeliggøres, 

er et dynamisk og solidt fagmiljø af afgørende betydning.

Forskning for menighedernes skyld

Et stærkt fagmiljø skal imidlertid ikke blot understøtte ud-

dannelse, men har også sin egen ret. Ikke blot undervisning, 

men også forskning er en kerneydelse for Menighedsfakulte-

tet. Den kristne kirke har nemlig brug for teologisk forskning, 

der kan adressere presserende problemstillinger, og som 

grundigt og lødigt kan præsentere og forsvare den kristne 

tro som intellektuel redelig og relevant. Menighedsfakultetet 

har altid været menighedernes fakultet. Vi driver teologi for 

menighedernes skyld. Dette vil også være pulsslaget i vores 

forskning fremover.

Alt dette vil ske med et ønske om at præge den 

teologiske samtale i Danmark med henblik på at 

styrke en teologi, som tager Bibelen alvorligt, og som 

vil videreføre den lutherske tradition i det enogtyvende 

århundrede.
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 Ansvarlig forvaltning
Danmark har brug for flere præster og dermed flere teologistuderende

Folkekirken står over for alvorlig præstemangel, og de frie kirkelige 
organisationer efterspørger medarbejdere med teologiske kompe-
tencer. Med rekordmange (51) studerende, er vi godt på vej, men 
der er behov for, at flere unge vil læse teologi på MF, og at flere vil 
bakke MF op økonomisk.

WALTHER PLAUBORG HANSEN

SEKRETARIATSLEDER

I MF’s nye femårsplan er der et punkt om ansvarlig forvalt-

ning, hvor der blandt andet står, at ansvar og kompeten-

cer skal delegeres længst muligt ud i organisationen med 

henblik på at sikre ejerskab og engagement. Dette er en 

frihed, som forpligter os medarbejder på at yde vort bedste 

og forvalte de penge, som vort bagland år efter år betror 

os. Selv om vores økonomi gennem i mange år har været 

stabil, har den også været skrøbelig. Flere gange har vi 

stået med udsigt til et større underskud, men er oftest ble-

vet reddet på målstregen, fordi mennesker trådte til med 

forbøn og økonomisk støtte. Det kan være nervepirrende, 

når vi ikke ved, hvor vi lander, men også trosstyrkende, 

når vi ser både Guds og baglandets trofasthed. Vi tager 

det som et udtryk for, at Gud vil MF og for, at mange ser 

vigtigheden af at uddanne præster med et tydeligt teolo-

gisk fundament og med nød for menighedens liv og vækst. 

Økonomiske udfordringer

Mange studerende er godt for rekrutteringen af præster og 

ledere, men større holdstørrelser betyder stigende udgifter 

til stipendier til vore studerende og øgede afgifter til vores 

samarbejdspartner, University of South Africa, som udste-

der de endelige eksamensbeviser. 

For tiden er vi i fuld gang med at dygtiggøre en ny ge-

neration af undervisere, der kan overtage stafetten fra de 

pionerer, som har været med til at bygge MF op fra bun-

den. Derfor anvender vi i disse år penge på stipendiater til 

kommende undervisere på MF, så de opnår de nødvendige 
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Personaleomkostninger; 
6.407.000; 66%

Stipendier; 
1.075.000; 11%

Lokaleomkostninger; 
601.000; 6%

Information og fundraising; 
331.000; 4%

Bibliotek; 
120.000; 1%

Akkreditering og undervisning; 
188.000; 2%

Kontorholdsomkostninger; 
315.000; 3%

Øvrige omkostninger; 
678.000; 7%

kompetencer. Undervisning og forskning på højt internatio-

nalt niveau er ganske enkelt en forudsætning for, at blive 

taget seriøst i uddannelsessystemet, ligesom det motiverer 

studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere til at en-

gagere sig i MF.

Nye indtægtskilder

Der er ingen tvivl om, at vi også i fremtiden vil være helt af-

hængige af private gavebidrag. Men vi får også brug for nye 

indtægtskilder. En del af strategiplanen er derfor at skabe 

forretningsmæssige aktiviteter, der kan give vores samlede 

økonomi et mærkbart løft. I øjeblikket arbejder vi konkret på 

at etablere en indtægtsgivende efteruddannelse. Vi under-

søger også muligheden for at udnyttet det store aktiv, som 

vores centralt beliggende grund udgør. Endelig har vi også 

fokus på mere målrettet at søge eksterne fondsmidler. 

Ansvarlig forvaltning

Langt den største del af de indsamlede midler går til MF’s 

kerneområder: undervisning med bagvedliggende forskning 

samt at være et ressourcecenter for det kirkelige arbejde 

i Danmark. Administration, informationsarbejde og fundrai-

sing er nødvendigt for at sikre kendskabet og opbakningen 

til MF’s arbejde og dermed vores økonomiske fundament.  

Men vi er meget bevidste om at minimere disse udgifter.

Tak for trofast forbøn, økonomisk støtte og personligt enga-

gement. Vi håber på fortsat og øget opbakning til den kom-

mende tids udfordringer og muligheder. Det gælder kirkens 

fremtid.



10

MF-bladet  02 2016

NILS ANDERSEN

LANDSSEKRETÆR

Det er venners tro-

faste og vedholden-

de opbakning, der er årsag til, at vi har et 

veludbygget og velfungerende Menigheds-

fakultet med over 50 dedikerede bachelor-

studerende på vej ud i kirkens forgrenede 

missionsarbejde. Og det er venners fortsatte 

støtte, der afgør, om vi kan blive ved at ud-

bygge MF og levere kandidater som afløsere 

for den generation af præster, der er på vej 

til pension.

Derfor vil vi arbejde på at inddrage flere i den 

vigtige opgave med at uddanne kommende 

ledere. Det være sig enkeltpersoner, kirkeli-

ge organisationer, sogne-, valg- og frimenig-

heder og frikirker.  Alle som ser behovet for 

en bibeltro, praksisnær lederuddannelse til 

gavn for kirke og mission. Vi vil invitere dem 

med i et vigtigt samarbejde af stor åndelig 

betydning for kirkens fremtid i vort land.

I forlængelse af dette har vi med tidligere 

Promissio-missionær Finn Hougaard i spid-

sen taget de første skridt til at engagere MF-

kandidater i efterlønsalderen til at støtte MF 

med forbøn, donationer og praktisk hjælp af 

forskellig slags.

Ressourcer til baglandet

MF’s vigtigste opgave er at uddanne frem-

tidens præster og kirkelige ledere. Men vi 

vil samtidig gerne stille vore ressourcer til 

rådighed for baglandet. Derfor tilbyder både 

studerende, akademiske lærere og øvrige 

ansatte at holde forkyndende møder og fore-

drag i kirker, sognehuse og missionshuse. 

Men vore forskere blander sig også i den 

løbende teologiske debat og kommer med 

relevante indspil i pressen, når der sættes 

spørgsmålstegn ved centrale dele af vores 

tro som for eksempel Jesu fysiske opstan-

delse fra de døde. 

MF vil dialog 

MF vil opprioritere dialogen med både cen-

trale aktører i kirkeligt regi og toneangivende 

aktører i kulturen. Derfor vil vi invitere bi-

skopper og øvrige kirkelige nøglepersoner 

til at møde MF og gå i dialog om, hvad vi 

bedst kan bidrage med til den kirkelige vir-

kelighed. Men vi vil også gerne være et lys 

i kulturen og udbrede kendskabet til kristen-

dommens troværdighed og positive budskab 

i mødet med andre verdensbilleder. Derfor 

oprettede MF i 2014 med professor Kurt 

Christensen i spidsen som noget enestående 

i Danmark Center for Kristen Apologetik, der 

via foredragsrækker mm ønsker at påvise 

kristendommens troværdighed og forsvare 

og begrunde den kristne tro. 

Endelig vil vi via vores engagement og til-

stedeværelse på TORVET i samarbejde med 

blandt andet Israelsmissionen og Promission  

vedvarende have fokus på det frugtbare 

samspil mellem teologi og mission, så vi 

holdes i bedst mulig kontakt med den større 

missionsvirkelighed – også uden for Dan-

marks grænser.

Vil du bære med?

Jeg håber, at du ønsker at bakke vores vi-

sion op! Bed for os! Og se på side 19 samt i 

indstikket, hvordan du kan støtte os økono-

misk. Hvis du har ideer til vores arbejde, er 

du meget velkommen til at kontakte en af 

følgende personer:

Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen:

tbm@teologi.dk, tlf. 7356 1241

Sekretariatsleder Walther Plauborg Hansen: 

wph@teologi.dk, tlf. 7356 1242

Landssekretær Nils Andersen, na@teologi.dk, 

tlf. 7356 1247.

Menighedsfakultetets eksistens står og falder med et velvilligt bagland

 Engageret bagland
Menighedsfakultetet er et af Guds mange mirakler. En række forudsætninger 
skal være opfyldt for at drive et privat uddannelsessted på akademisk niveau 
i Danmark. Initiativtagere med stålsat vilje, lærerkræfter med fornødne kom-
petencer og hjerte for sagen, studerende, der vil give afkald på SU for at få 
en praksisorienteret, bibeltro teologiuddannelse, brugbare lokaler, en dygtig 
bestyrelse, en servicemindet administration – og altså ikke mindst: et en-
gageret bagland, der bærer MF med forbøn og økonomisk støtte.
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Poul Kristensen ny sognepræst i Kølkær og Herning
Den 22. maj blev Poul Kristensen indsat som sognepræst i Kølkær Kirke og Herning Kirke i en 

ny sammensat stilling. Poul gik på det første bachelorhold på MF, har været ansat i Israels-

missionen og har det seneste halve år været ansat i Kølkær Kirke som sognepræst, en stilling 

der nu ændres til også at omfatte Herning Kirke.

Kristoffer Simonsen ny sognepræst i Sct. Michaelis Kirke 
i Fredericia
Kristoffer Simonsen fra 2009-holdet på MF blev ordineret til præst den 25. februar i Sct. 

Michaelis Kirke i Fredericia. Her hilser han på sin menighed i forlængelse af sin ordination. 

Kristoffer Kruse udfordrer Anders Stjernholm fra Ateistisk 
Selskab
Kristoffer Kruse går på 2013-holdet på MF og er engageret i Center for Kristen Apologetik. I 

forlængelse af Ateistisk Selskabs kampagne i april om at få folkekirkemedlemmer til at melde 

sig ud af folkekirken, har Kristoffer Kruse udfordret Anders Stjernholm til en offentlig debat i 

Aarhus Valgmenighed den 19. maj kl. 20.

Klaus Laursen nu fuldtids bibelrecitator
Klaus Laursen fejrede den 9. april femårs jubilæum som bibelrecitator. Han begyndte som 

teologistuderende på MF i det små med at eksperimentere med at lære bibeltekster udenad. 

Snart kunne han gengive hele bibelske skrifter og begyndte derfor at optræde offentligt med 

sine recitationer.  Over 250 arrangementer har Klaus siden medvirket til, og efterspørgslen på 

hans evne til at gengive hele bibelske skrifter udenad er så stor, at han nu ernærer sig fuldtids 

ved at rejse landet rundt og udbrede Guds ord. Se mere på www.bibelenlive.dk

Simon Krüger ungdomssekretær i Israelsmissionen
Simon Krüger har fået sin ansættelse som ungdomssekretær i Israelsmissionen forlænget ud 

over det år, som oprindeligt var aftalt. Simon afsluttede sin bacheloruddannelse på MF i 2015. 

Christian Langballe til debatmøde på MF
Studenterrådet på MF inviterede de kirkepolitiske ordførere til debatarrangementet den 14. 

marts, ’PULS 2016’, om folkekirkens fremtid. Tre politikere tilmeldte sig, men kun Christian 

Langballe mødte op. Han betonede, at folkekirken er en kristen bekendelseskirke og var åben 

over for at nytænke sin forståelse af MF’s betydning for folkekirken. 
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NILS ANDERSEN

LANDSSEKRETÆR

Hvordan strikker man en teologisk lederuddannelse sam-

men, så den er til størst mulig gavn for kirken? Det er Geir 

Otto Holmås fra Norge optaget af. Vi bringer her i forkortet 

form nogle af hans hovedsynspunkter fra en artikel, som 

har været bragt i det norske tidsskrift: ‘Strek’.  Holmås’ tan-

ker understreger behovet for et MF i Danmark som et al-

ternativ til en verdslig teologiuddannelse i universitetsregi, 

men den udfordrer også os på MF til at tage flere skridt i 

retning af en teologiuddannelse på troens præmisser. 

Her kommer sammendraget af Holmås’ artikel.

Henri Nouwens bog In the Name of Jesus. Reflections 

on Christian Leadership præsenterer en fremtidsvision 

for, hvad det vil sige at være en kristen leder i det 21. år-

hundrede.  Bogen er et profetisk råb om betydningen af 

personlig og åndelig dannelse for kristent lederskab. De 

ting, Nouwen peger på som væsentlige, er langt fra ‘aka-

demias’ centrale agendaer og prioriteringer: Fremtidens 

kristne ledere: 

•	 Må være villige til å opgive ønsket om å være relevante, 

populære og have magt

•	 Må lære Gud og sit eget hjerte at kende gennem et liv i 

kontemplativ bøn

•	 Må lede andre ved selv at lade sig lede af Gud, uanset 

hvor det måtte føre hen

Teologiuddannelse med 
kontakt til Gud

Tidligere underviser på Menighedsfakultetet i Oslo, Geir 
Otto Holmås, er kritisk over for, at den traditionelle aka-
demiske teologiuddannelse er distanceret fra et personligt 
forhold til Gud. Han foreslår en mere frugtbar teologiud-
dannelse, hvor en personlig kontakt med Gud er bærende 
element.
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Kendskab til Gud

Nouwen mener, at kirkens fremtid beror på viljen til å forme 

et teologisk lederskab. Det vil sige mennesker, som kender 

Guds hjerte og derfor er i stand til at tolke tidens tegn og 

gøre Guds gerning synlig midt i tidens tilsyneladende til-

fældigheder. Der må ske store forandringer på præsteskoler 

og teologiske fakulteter, hvis de skal bidrage til at forme 

sådanne ledere.

Holmås’ syn på udviklingen i dagens fagteologi og præ-

steuddannelse er i tråd med Nouwens. Teologisk tænkning 

hænger sammen med et liv i bøn og troens lydighed. For 

kirkens skyld må vi genskabe det, som var selvsagt tidlige-

re: at det at være en tænkende teolog og være en mystiker 

(et menneske, som lever i bøn) er to sider av samme sag. 

Hvis teologien skal tjene  evangeliet, må vi aktivt modvirke 

den fragmenterede tilgang til kundskab og sandhed, som 

akademia sætter i system. Det gælder ikke mindst i en tid 

pæget af subjektivitetet og relativisme.

Integrering 

Den virkelige, levende og handlende Gud må  igen blive 

teologiens kilde og orienteringspunkt, både dens subjekt 

og objekt. Her står kampen. Kundskab om Gud (teologi) 

må ikke nedskrives til kundskab om mennesket (antropo-

logi). Kristen teologi må derimod aktualisere, udforske og 

tankemæssigt uddybe sandheden, som springer ud fra den 

treenige Gud og Bibelens vidnesbyrd om Jesus Kristus. 

Den må begynde med erkendelsen af, at denne sandhed 

dybest set kun kan gribes, når tanke, bøn og handling vir-

ker sammen. I tidligere tider var en sådan teologiforstå-

else selvfølgelig, men den kolliderer med rådende idealer i 

moderne akademia. Mainstream teologi er i stigende grad 

en forhandling mellom konstruktivistiske forudsætninger 

og den kristne åbenbaringstanke og Bibelens tekster. Det 

definerer spillereglerne på en sådan  måde, at teologien 

omformes indefra. Bliver vi stående ved Gudsvirkeligheden >

 ’Den virkelige, levende og handlende Gud må  igen blive teologiens kilde 

og orienteringspunkt, både dens subjekt og objekt. Her står kampen.’
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som noget, der bare er indbagt i sprog og kultur, forsvinder 

den levende Gud ud af bagdøren. Når teologi blir antro-

pologi, bliver Gud en tjener for menneskelige behov og i 

praksis en ligegyldighed. 

Kilden

Skal teologien bidrage til at tolke tidens tegn, kan den ikke 

flyde med tidens strømninger, men må finde fodfæste hos 

den Gud, som har tiden i sin hånd. Det afgørende er om 

fremtidens ledere virkelig er Guds mænd og kvinder, men-

nesker med et brændende ønske om at leve i Guds nær-

vær, lytte til Guds stemme, skue Guds skønhed, berøre 

Guds inkarnerede Ord og fuldt ud smage Guds uendelige 

godhed. Som jernet i ilden må de lade sig besjæle af kir-

kens mystiske, karismatiske og profetiske erfaring. Ægte 

teologi indebærer både at praktisere intellektuel og ånde-

lig disiplin.

Erfaringen

Kun erfaringen bringer os til den levende Gud. Kun den, 

som gør Faderens vilje, kan forstå om læren er sand, si-

ger Jesus (Joh 7,17). Teologi i konstruktivistisk støbning er 

optaget af, hvad mennesket siger om Gud, ikke hvad Gud 

siger om mennesket. Mystikerne ved, at Gud ikke kan fan-

ges i sproget, fordi de har erfaret en grænseoverskridende 

virkelighed. Forskellen er ogstavelig talt himmelvid.

Kristi sindelag

Måske handler kristent lederskab aller mest om, hvad som 

driver os. Det handler om at  lade sig forme af Kristus så-

dan, at vi viser det samme sindelag som han. Det betyder 

at være villig til at opgive ønsket om at få popularitet og 

magt. Teologi kan let blive et forsøg på at beherske og 

kontrollere, at tænke om Gud ved hjælp af vor egen kløgt 

og indsigt, i stedet for å søge visdom fra levende kilder og 

bøje os for mysteriet. Igen er vi tilbage ved behovet for ån-

delig dybde. Vi behøver den uafhængighed og ydmyghed, 

som langsomt formes ved, at vi stadig lever nær ved både 

Guds og vort eget hjerte.

 

Dyb spiritualitet

Vi må i uddannelsen af kristne ledere også give rum for en 

dyb spiritualitet. Vi må sørge for at vejlede de studerende 

til et aktivt bønsliv i respekt for den enkeltes erfaringer 

og bredden af spiritualitetsudtryk. Vi bør også indlemme 

velprøvede åndelige vejledningspraksisser, så de kan få 

hjælp til at udvikle en nærere relation til Gud og skelne, 

hvordan Helligånden leder i deres liv. I kirken er det også 

lang tradition for at bede med Skriften. Parallelt med, at 

vi arbejder fagligt med bibelske tekster, skulle vi øve lectio 

divina.

Vi bør også oftere flytte den teologiske refleksion ud af 

auditoriet, for eksempel til menigheder, som lever aktivt 

med bøn og den mystiske og karismatiske dimension - el-

ler til steder, hvor lidende og vanskeligt stillede befinder 

sig. 

Ud fra en refleksion over hvad det vil sige at leve som 

Jesu efterfølgere i dag, kunne vi slutte  sammen i fæl-

lesskaber, som over en vis tid forpligter sig på konkrete 

praksisser. 

Fremtidens kristne lederoplæring vil ske meget tættere på 

vitale menighedsmiljøer, end det er tilfældet er i dag. Hvis 

en ny type kristen lederuddannelse skal blive en realitet, 

vil det ske gennom en mobilisering fra sidelinjen. Vi behø-

ver entreprenører, som forstår, at der kræves radikale prio-

riteringer for at bygge en kristen identitet i en efterkristen 

kultur, og som ved Guds nåde har den gennomslagsskraft, 

som skal til. 

‘Lad dem, som mærker kaldet, rejse sig!’ – slutter Holmås.

Den oprindelige, hele artikel kan læses her: http://www.

strekmag.no/artikkel/naar-teologien-mister-kontakten-

med-gud 

Teologiuddannelse med kontakt til Gud

(fortsat)
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KFS bruger MF-studerendes opgave om muslimer
KFS har udgivet en lille pjece, der kort og godt fortæller, hvordan vi lettest og mest hensigtsmæs-

sigt taler med en muslim om, hvem Jesus er. Pjecen bygger på en opgave i faget ’Teologisk intro’, 

som fem studerende ved MF lavede i efteråret. De fem studerende: Frederik Thormann, David 

Ingemansen, Mathias Markussen, Mathias Laursen og Christian Vestergård glæder sig over, at 

deres teologiske opgave er til direkte nytte for andre. Du finder den på www. kfs.dk 

MF-lærere er medforfattere på bog om Jesu opstandelse
I kølvandet af sidste års mediedebat om Jesu opstandelse har Credo Forlag udgivet bogen: ’Op-

stand om opstandelsen – 10 bidrag til debatten’.  MF-lærerne: Kurt Larsen, Peter Søes og Peter V. 

Legarth er sammen med MF-teologerne: Jan Mortensen og Henrik Højlund bidragydere til bogen.

MF-lærere tilbyder Luther-foredrag
MF’s lærere tilbyder i anledning af Luther-jubilæet i 2017 at holde foredrag om Martin Luther. Se 

deres tilbud på www.teologi.dk

 

MF-studerende på retræte i april
2013-holdet på MF var den 5-8. april på obligatorisk retræte på Sjørupgaard på Djursland under 

ledelse af Ingolf Henoch Pedersen. Retræten skal give et afbræk i en travl studiehverdag og gøre 

de studerende fortrolige med at møde Gud i bøn, bibelmeditation og stilhed. Selv om det var over-

vældende for nogle ikke at måtte snakke i flere dage, røbede evalueringerne, at de studerende 

tog berigede hjem. 

Landskonvent for teologer 15. august
Mandag den 15. august afholder Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet for 24. gang sit tra-

ditionelle Landskonvent for præster og teologer. I år er der fokus på det alvorlige emne: frelse og 

fortabelse, og emnet belyses ud fra Bibelen og sættes i relation til forkyndelsen. Programmet, der 

begynder kl. 9.30 og slutter med sandwich kl. 17.00 kan ses på www.teologi.dk. Tilmeldingsfrist 

er den 8. august.

Meld dig til Sponsorløb 2016 på MF 31. august
Onsdag den 31. august afholder MF for syvende gang sponsorløb til fordel for stipendier til MF’s 

studerende, der ikke modtager SU.  Man kan vælge mellem at cykle, løbe eller gå på to ruter lige 

uden for MF. I 2015 var der rekordstort antal deltagere og rekordstort resultat på 460.000 kr. Det 

vil vi forsøge at overgå i år. Alle interesserede kan være med. Flere oplysninger hos landssekre-

tær, Nils Andersen på tlf. 7356 1247 eller na@teologi.dk

VIL DU SNAKKE MED EN

JESUS?

MUSLIM
OM
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NIELS JØRN FOGH

SOGNEPRÆST LINDEHØJ KIRKE

Det er efterhånden 36 år siden, jeg forlod 

MF som kandidat. Efter syv år som studen-

tersekretær i Aarhus for Kristeligt Forbund 

for Studerende (KFS), har jeg de sidste 28 

år har været sognepræst i Lindehøj Kirke i 

Herlev.

Forkyndelsen

På MF lærte jeg på vores informationsture et 
slagord, der lyder nogenlunde sådan: Som 
forkyndelsen er, bliver kirken. Selv om dette 
slagord ikke rummer hele sandheden, send-
te det mig ud i tjenesten som præst med en 
klar fornemmelse af, at forkyndelsen er af-
gørende for den enkeltes tro og kirkens liv. 

MF’s fokus på forkyndelsens betydning for 

kirkens liv har hjulpet mig til at prioritere 

prædikenforberedelsen. Jo, der skal være 

tid til udvalgsmøder, planlægning, admini-

stration og samtaler. Men disse opgaver må 

aldrig fylde så meget, at der ikke bliver tid 

Menighedsfakultetet 
– mere end en idé!
Gud virker i dag, når vi giver ham plads

MF’s vision for forkyndelse, bøn og menighed er ikke 
virkelighedsfjerne idéer. Mit vidnesbyrd skal være, at det 
er bibelske sandheder, som bærer frugt i hverdagen.

Vi oplevede, at MF’s vision om  

bøn som det bærende for 

kirkens liv er mere end en 

idé. Det virker i praksis. Gud 

handler, når Guds folk beder.
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til at arbejde med søndagens prædiken. For 

som forkyndelsen er, bliver kirken.

I Lindehøj Kirke har vi igen og igen haft den 

glæde at opleve, at Helligånden bruger det 

forkyndte evangelium om Jesus til at skabe 

tro. Det bekræfter de ord, Jesus udtalte med 

henblik på sin korsdød: ’Når jeg er blevet op-

højet fra jorden, vil jeg drage alle til mig.’ Når 

vi prædiker Kristus, drager han også i dag 

mennesker ind i troens fællesskab med sig.

Bøn

På det gamle MF i Barthsgade mødtes vi i 

en bedegruppe i kælderen, hvilket var meget 

symbolsk, for på MF lærte vi, at bønnen har 

fundamental betydning for kirkens liv. 

Da Marie og jeg i 1988 blev præstepar, invi-

terede vi som noget af det første til måned-

lige bedemøder i vores hjem. Disse aftener 

var til stor opmuntring for os. Vi oplevede 

mange svar på bøn. Kirkegangen og ung-

domsarbejdet voksede. Nye initiativer som 

ungdomslejre, ungdomsuger, forbønsguds-

tjenester og en husbesøgsgruppe så dagens 

lys. Vi oplevede, at MF’s vision om bøn som 

det bærende for kirkens liv er mere end en 

idé. Det virker i praksis. Gud handler, når 

Guds folk beder.

Menigheden

På MF lærte vi, at vi driver teologi for kirkens 

skyld. Vi terper ikke primært græske verber 

for at bestå en eksamen, men fordi vi skal 

tjene sognet og menigheden med undervis-

ning, sjælesorg og forkyndelse. 

MF’s selvforståelse som menighedens fakul-

tet lå i naturlig forlængelse af mit kald. Jeg 

begyndte nemlig at læse teologi, fordi jeg 

oplevede et kald til at blive præst i Danmark. 

Jeg har tilstræbt ikke blot at være præst for 

menigheden, men sammen med menighe-

den. Det er blevet mere og mere klart for 

mig, at præster alene ikke kan nå et sogn 

eller en by med evangeliet om Jesus. I mit 

tilfælde betyder det, at jeg ofte går på evan-

geliserende husbesøg sammen med andre 

fra kirkens husbesøgsgruppe. De bedste 

gudstjenester er også dem, der forberedes 

og gennemføres sammen med et team fra 

menigheden. 

Et bibelsk syn på menigheden hjælper os 

til at se, at Gud har udrustet nogle i menig-

heden til at lede, synge, spille, bede, ud-

trykke sig kreativt, forkynde eller noget helt 

syvende. Jeg har erfaret, at MF’s vision for 

menigheden er mere end en idé, men Guds 

nøgle til at nå mennesker med evangeliet 

om Jesus.



I kirken har vi igen og 

igen haft den glæde at 

opleve, at Helligånden 

bruger det forkyndte 

evangelium om Jesus 

til at skabe tro.
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LÆGERNE AXELSEN & FAUSHOLT

Vestre Strandalle 56 

8240 Risskov 

Tlf. 8617 7674 

VI STIKKER 
LIDT DYBERE

Se mere nu på sommeroase.dk

Oplev SommerOase - gratis!
Vi vil invitere dig til gratis gæstedag 

torsdag d. 21. juli.

Israel – med Samaria 18.9. - 27.9.
Israel – for hele familien 16.10. - 23.10.
Israel – klassisk rundrejse 16.10. - 23.10.
Israel – med nye øjne 23.10. - 30.10.
Israel – med Bibelen i bibelens land 28.10. - 6.11.
Israel – spændende rundrejse 10.11. - 20.11.

Kontakt os på 
7592 2022 eller 
fxr@felixrejser.dk

Lindholm Auto

Thistedvej 121 

9400 Nørresundby

v. Morten Warncke Olesen 

www.barak.dk

Vækst og fornyelse i liv og parforhold
Gunhild Aaen Madsen

Terapeutiske samtaler i:
Bramming, Århus og Aalborg

Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

Par-, familie- og psykoterapeut

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Kurser for par

Reparation af 

alle bilmærker

tlf. 7456 3343

TOM WRIGHT
Studiekredsmateriale på dansk af den engelske teolog NT Wright 

www.prorex.dk 
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MFs ØKONOMI 

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

WALTHER PLAUBORG HANSEN

SEKRETARIATSLEDER

tlf. 8616 6300 

wph@teologi.dk

Hjælp MF helt i mål!

Vær med i et fælles løft, så vi når målet 

inden den 30. juni!

Godt begyndt

30. juni afslutter MF endnu et regnskabsår, og de sidste uger er altid fyldt 

med spænding, for vil vi nå indsamlingsmålet i år? Det meste af dette 

regnskabsår har gaveindtægterne ligget over sidste år, så de rækker til 

at dække det øgede gavebehov i budgettet. Det glæder vi os meget over 

og vil sige stor tak til alle, som har støttet MF med gavebidrag og forbøn. 

I er med jeres støtte med til at uddanne teologer med et stærkt fokus på 

kirke og mission, som der er så stort behov for. MF har pt. det højeste antal 

studerende, siden vi begyndte vores egen uddannelse. MF’s teologer er 

efterspurgte som præster af missionsfolket rundt om i landet, som ofte 

henvender sig til os, når en lokal menighed har brug for en ny præst.

Men langt fra i mål

Frem til 30. juni har MF brug for 1,7 mio. kr. i gaver. Det er rigtig mange 

penge og på niveau med sidste år, hvor en kraftig slutspurt hjalp os i mål. 

Derfor beder vi om din støtte. Benyt det vedlagte indbetalingskort eller 

støttemulighederne, som er nævnt til venstre til indbetaling af dit gave-

bidrag. 

Overvej gerne om du skulle melde dig som fastgiver til MF. Det kan du gøre 

her: www.teologi.dk/bliv-fastgiver.

 

Kontakt mig på: wph@teologi.dk eller tlf. 8616 6300, hvis du har spørgs-

mål til, hvordan du kan støtte.
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Her kan du se en oversigt over MF-arrangementer. Velkommen til at deltage.

K A L E N D E R

AUGUST

15. kl. 9.30-17 Landskonvent for præster og teologer på Børkop Højskole 

31. kl. 17-18 Sponsorløb uden for MF – alle er velkomne til at deltage aktivt!

SEPTEMBER

15. kl. 19.30 Alister McGrath holder to foredrag om ’Videnskab og tro’

16. kl. 8.15-14 Alister McGrath holder fire foredrag om ’Videnskab og tro’

17. kl. 10-14. Basar på TORVETs forplads

19.-22. TORVETs Højskole i Virksund

24. Repræsentantskabsmøde på MF 

På Djurslands Efterskole mener 
vi, at alle mennesker er unikt 
skabt af Gud, også teenagere!

Vi vil fremelske den enkelte elevs 

potentialer og rumme dem. Uanset 

overbevisning, i trygge rammer! 

Vælg imellem sportslinje, musiklinje 

– eller tag det bedste fra alle hylder 

på Design-selv linjen.
Oplev mere på djurslands.dk

BEGRIB
GRIB OG

www.lonedalsgaard.dk
mail@lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

Psykoterapi 
& supervision 

af ledere 

Dorthea
Nedergaard

Begravelsesforretning

for Silkeborg og omegn

Vestergade 37 8600 Silkeborg

8681 6411
www.dnbegravelse.dk

Bestil MF-bladet 
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