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Leder

NILS ANDERSEN
LANDSSEKRETÆR

’Bed, så skal der gives jer’, lover Jesus. Det 

er et stort løfte og en klar opmuntring til at 

bede. Men mange af os oplever, at vi kører 

træt i bønnen og fristes til at opgive. Dette 

nummer af MF-bladet ønsker derfor at in-

spirere til bøn. Det inderste i kristentroen er 

hverken en ret lære eller en from livsstil, 

men en personlig relation til en elskende 

Gud, som har kaldet os ind i en nær relation 

til sig. Som kristne er vi børn af Gud og må 

leve og ånde i Guds nærhed og dagligt nyde 

godt af hans uforbeholdne nåde. At bede er 

i sin grundsubstans at sætte sig op på sin 

Fars skød og blive favnet af ham.

Men bøn er også et vigtigt arbejde og et 

afgørende våben i en åndelig strid, som vi 

ikke må overse. Vi har derfor bedt den nor-

ske præst Oddvar Søvik, som har skrevet 

den fremragende bog: Bøn fremfor alt, om 

at give en indføring i bønnens mangesidige 

univers.  Oddvar har livet igennem gjort 

mange erfaringer med bøn og har som få 

blik for, hvor meget både Jesus og apost-

lene opmuntrer os til bøn. Han giver i sin ar-

tikel en overskuelig bibelsk indføring i bøn-

nens righoldige univers, som kan inspirere 

os til bøn og udvide vores horisont.

Bøn udfolder sig også som fælles bøn med 

andre kristne. Derfor har vi bedt Martine An-

dersen, som er studerende på 3K-uddannel-

sen i Aarhus, om at dele nogle af de erfarin-

ger, hun har gjort med at bede med andre i 

menighedens regi.

Må Gud gøre os til glade, frimodige og ud-

holdende bønnens mennesker, så hans vilje 

kan ske gennem os!

Bed, så skal der gives jer!



3

MF-bladet  04 2016

En pioner takker af

NILS ANDERSEN
LANDSSEKRETÆR

Tanken om, at Peter V. Legarth ved udgangen af decem-

ber ikke længere er ansat som lærer og forsker på Me-

nighedsfakultetet, fylder mig med vemod. For hvad er 

et MF uden Peter? Peter er den første danske professor 

ved MF og også den, der har været ansat her længst 

tid. Men nu har Peter altså valgt at trække stikket efter 

41 års ansættelse. Det bliver underligt tomt for både an-

satte og studerende, for vi vinker farvel til både en be-

tydelig teologisk kapacitet og en dedikeret kristen samt 

værdsat kollega.

Akademisk forskning båret 
af personlig tro

Asger Chr. Højlund, der er professor i dogmatik, og den, 

der har været ansat næst længst tid på MF, udtaler:

Peter har fra begyndelsen været den, der har løftet den 

akademiske fane højt her på MF. Der skulle være plads 

til forskning. Og den skulle være grundig. Sådan har det 

også været i undervisningen. Men han er også den, der 

på en prædikestol eller ved en andagt kan tale enklere 

og mere personligt om tro og tvivl end de fleste. Det er 

en sjælden kombination. Det har betydet meget for min 

opfattelse af det at være lærer på dette sted. Jeg tror, 

det har været med til at forme MF rigtig meget. 

Kom til afskedsforelæsning 
og afskedsreception

Vær med når Peter holder sin historiske afskedsfore-

læsning torsdag den 15. december kl.14.00 over emnet: 

’Nogle bemærkninger til Moselov og evangelium hos 

Paulus’. Umiddelbart efter forelæsningen fortsætter vi 

med afskedsreception, hvor 

alle også er meget velkomne 

til at deltage og dermed på-

skønne Peters uvurderlige ind-

sats og betydning for MF helt 

fra den spæde start.

Ny bogudgivelse

Til receptionen præsenteres 

Peter V. Legarths helt nye 

værk: ’Moseloven – Det mag-

tesløse ord fra Gud’, som sætter et værdigt punktum for 

lang og tro tjeneste. Bogen behandler forholdet mellem 

den gamle og den nye pagt, som Peter V. Legarth har 

studeret indgående de senere år. Værket er fra Kolon, er 

på 421 sider og koster 300 kr. 

Første led i generationsskifte

Med Peter V. Legarths afgang indledes et generations-

skifte på MF, hvor vore ældste lærere begynder at trappe 

ned. 1. januar går professor Kurt Christensen således 

ned på 50 % ansættelse. Generationsskiftet afføder en 

opgradering af næste generation af lærere. Vi har for 

tiden både Peter Søes og Klaus Vibe i gang med et 

ph.d-forløb, og Klaus Vibe går 

op på fuld tid fra 1. januar for 

sammen med Morten Hørning 

Jensen at varetage undervis-

ningen i Det Nye Testamente. 

Dette generationsskifte giver 

os øgede udgifter i en tre års 

periode, som gør, at vi har brug 

for øgede indtægter. Se mere 

under økonomi på side 15.

Menighedsfakultetets første danske professor, Peter V. Legarth, stopper som underviser og 

forsker i Det Nye Testamente på MF efter 41 års ansættelse 

Peters afskedsgave 
til MF’s venner
Peter V. Legarth har som en helt særlig afskeds-

gave til MF’s venner skrevet syv andagter til brug 

i advent og jul. Andagtshæftet er indhæftet i MF-

bladet klar til at blive taget i brug. God læselyst!

1

7 ANDAGTER TIL ADVENT OG JUL 

- VED PETER V. LEGARTH 
fra Menighedsfakultetet
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ODDVAR SØVIK, PENSIONERET PRÆST 
I DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE I NORGE

Hvorfor er det så vigtigt at bede?

1     Bøn lukker Jesus ind 

Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og 

åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med 

ham og han med mig. Åb 3,20

Der er en bøn, Jesus altid besvarer positivt, og det er 

bønnen om frelse. Enhver, som påkalder Herrens navn, 

skal frelses. Rom 10,13. Når vi tager imod Jesus, bliver 

vi Guds børn. Og når vi har barneret, har vi også bøn-

neret.

Han vil lede os

Når Jesus lukkes ind, vil han lede os. Jeg vil lære dig 

og undervise dig om den vej, du skal gå. Jeg vil give dig 

råd, mit blik er rettet mod dig. Sal 32,8.

Gud har en plan for vore liv. For hans værk er vi, skabt i  

Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forud har lagt 

til rette for os at vandre i. Ef 2,10.

Gud ønsker at lede os ind i de gerninger, han har lagt til 

rette. Men hvorfor erfarer vi ofte så lidt af Guds ledelse i 

vore liv? Jeg tror, det hænger sammen med, at vi har så 

lidt tid, eller rettere: tager os så lidt tid til at have øjen-

kontakt med Herren. Det éne nød vendige må prioriteres 

fremfor de mange mindre nødvendige ting.

I Sal 25,15 siger David:  Mine øjne er altid rettet mod 

Herren.  Det er grundpositionen for at kunne erfare Guds 

ledelse.

  

Han vil virke i os med sin kraft

Når vi er i Guds plan, vil han virke igennem os med sin 

kraft. Åndens kraft står ikke i modsætning til vores svag-

hed, tvært imod. Når vores kraft går ud, kan hans kraft 

Bøn fremfor alt 
Den norske præst Oddvar Søvik mener, at bøn er det vigtigste arbejde i Guds rige, fordi det 

er forudsætningen for alt andet. I denne artikel deler Oddvar Søvik nogle af sine hovedtanker 

i sin bog Bøn frem for alt med afsæt i Paulus ord i sit første brev til Thimoteus:

Jeg formaner da først af alt (på norsk: framfor alt) til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker. 1 Tim 2,1.

MF-bladet  04 2016
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gå ind. Uden Jesus kan vi ingenting gøre. Joh 15,5. Men 

med Jesus er alt muligt. Derfor kan Paulus frimodigt be-

kende: Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Fil 4,13.

Guds kraft fuldendes i svaghed, og derfor vil Paulus 

helst rose sig af sin svaghed for, at Kristi kraft kan være 

over mig, siger han i 2 Kor 12,9.

Vores kærlighed til ham uddybes

Missionær Rosalind Rinker definerer bøn som ‘en dialog 

mellom to personer som elsker hinanden’ (R. Rinker: 

Prayer: Conversing with God, s. 23).

Bønnen behøver ikke være from eller velformuleret. 

Men den må være ærlig. Når vi har modet til at tage det 

dybeste mørke frem i vore liv, de ting som vi måske har 

forsøgt at skjule både for os selv og andre, og så ople-

ver at blive forstået og mødt med nåde, da vokser vores 

kærlighed til Jesus!

2   Bøn forvandler

Bøn forvandler den, som beder

Vedholdende bøn fører til engagement. Beder vi for 

eksempel om frelse for et menneske, vil vi få nød for 

denne person og blive mere opmærksomme på de an-

ledninger, Gud giver os til at vidne for denne. Paulus 

mærkede stærkt denne nød: Jeg har en stor sorg, der al-

tid piner mit hjerte. Brødre, af hele mit hjerte ønsker jeg 

og beder til Gud om, at de må frelses. Rom 9,2 og 10,1.

Bøn forvandler dem, vi beder for

Det uomvendte menneskes hjerte er lukket for Gud. 

Men når vi begynder at bede for nogen, vil  Gud arbejde 

med og forvandle denne. Paulus var meget bevidst om, 

at bønnens arbejde er en forudsætning for at kunne for-

kynde evan geliet med gennemslagskraft. Han siger: Bed 

også for os, at Gud må åbne en dør for Ordet. Kol 4,3. 

Den kendte teologiprofessor Ole Hallesby sammenlig-

ner bønnens arbejde med at bore i klipper. Det er et møj-

sommeligt arbejde, som tager tid og kræfter, specielt da 

man brugte hammer og mejsel. Men når dette arbejde 

er gjort, og hullerne er ladet med dynamit, kan hvem 

som helst tænde lunten. Det er det mindste arbejde. 

Guds kraft heder på græsk dynamis!

Bøn forvandler situationer

Også ydre situationer kan forvandles ved vores forbøn. 

Et af de stærkeste eksempler på det, kan vi læse om i 

Apostlenes Gerninger. Peter blev befriet  fra fængslet, 

fordi menigheden bad inderligt til Gud for ham. Apg 

12,5. Ville dette være sket, hvis de ikke havde bedt?

3    Bøn er et mægtigt våben

Vi er i krig!

Paulus´ gamle ord har fået en ny aktualitet:  For os står 

kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder 

og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod 

ondskabens åndemagter i himmelrummet. Ef 6,12. I 

denne kamp nytter det ikke med håndkraft, her behøves 

himmelkraft.

Forsvarsvåben

At leve som en kristen er at leve i kampzonen mellom 

Gud og Satan. Vi er blevet borgere af Guds rige, men 

Satan og hans åndehær gør, hvad de kan for at vinde os 

tilbage. Først angriber han vores tankeliv, og han har en 

ypperlig allieret i vort indre: syndenaturen.  Er der først 

sket et fald i tanken, bliver det ofte bare et spørsmål om 

tid, før der sker et fald i handling. Han ved, hvor vi er 

svagest, og der sætter han ind. Men i bønnen kan vi stå 

ham imod! I skal altså underordne jer under Gud; og I 

skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer. Jak 4,7.

Bøn beskytter

Vi kan også bede for andre om beskyttelse mod Satans 

angreb. Det er dette, Paulus opfordrer romerne til, når 

han siger: Jeg formaner jer, brødre... til at kæmpe sam-

men med mig i jeres bønner for mig til Gud, for at jeg 

kan reddes fra dem i Judea. Rom 15,30-31a.

Vi må tro, at de kristne i Rom fulgte denne opfordring og 
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bad sådan, som Paulus havde nævnt. Læs Apg 21-23 og 

se, hvordan Paulus blev bønhørt.

Angrebsvåben

Et af de bedste bibelske eksempler på, at bøn kan bru-

ges som angrebsvåben er fortællingen om kampen mod 

amalekittene, 2 Mos 17,8-16.  Moses gav Josva besked 

om at gå til modangreb. Imens ville han stille sig øverst 

på en høj med gudsstaven løftet i bøn.

Når nu Moses løftede hånden, fik israelit tene overtaget, 

men når han lod hånden synke, fik amalekittene over-

taget. 2 Mos 17,11.

Striden blev altså ikke afgjort nede på sletten, men oppe 

på højen, hvor Moses stod og bad! Men Moses blev træt. 

Da kom Josva og Hur og støttede ham på hver side, til 

solen gik ned. Sådan besejrede Josva med sværd ama-

lekittene og deres hær, lyder beretningen. Men vi kan 

med rette spørge: Hvem vandt? Det var Gud, som gav 

folket sejr som svar på bøn.

Guds menighed kunne vinde langt flere kampe nede i 

dalen, hvis den havde flere forbedere oppe på højen, 

som løftede  Jesu navn op i lovpris ning og bøn. 

4    Bøn forener Guds folk

Vi vokser i kærlighed

Fælles bøn er for det første et udtrykk for den sandhed, 

at kristenliv er fællesskab. At blive en kris ten vil sige 

at forenes med Kristus, som en gren på vintræet, eller 

som et lem på legemet. Dermed har vi fællesskab med 

alle de andre ‘grene’ eller ‘lemmer’, som alle har fæl-

lesskab med Kris tus. Se 1 Joh 1,3. Når vi beder, føres 

vi ind i det nære fortrolige fællesskab med Jesus. Jo 

nærmere vi kommer ham, desto nærmere kommer vi 

også hinanden.

Vi får større frimodighed

Jesus har knyttet helt spesielle løfter til fælles bøn: Alt 

hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, 

det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller 

tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem. 

Matt 18,19-20.

Når vi kommer flere sammen og deler, hvad Gud har 

lagt på vore hjerter, kan vi af og til erfare noget underligt: 

Gud har lagt samme nød og samme bøn ned hos flere 

uden, at vi har snakket sammen. Da tror jeg, vi frimodigt 

kan regne med, at dette er noget, som ligger Gud på 

sinde, og som han vil, vi skal bede for. Dermed  bliver 

vore bønner konkrete, dristige og udholdende, for vi ved, 

at vi er på linje med vores him melske Fars vilje.

Mere udholdenhed

Bøn er ofte både arbejde og kamp. Menneskelig mod-

stand skal brydes ned, og mørkets åndehær skal drives 

tilbage. Nogle gange kan vi opleve, at vi bliver fysisk 

trætte af at bede. Og når det trækker ud, før Gud svarer, 

kan vi gå trætte i bønskampen. Her er netop fælles bøn 

til stor hjælp, for det letter at dele en byrde med andre. 

At stå alene med nøden kan blive for meget for et enkelt 

menneske.

5  Gud bliver æret 

Hovedhensigten med vore liv er, at Gud bliver æret. Han 

har skabt, udvalgt og frelst os for, at vi skal være til lov 

og pris for hans herlighed. Ef 1,6.12.14. Også vores bøn 

skulle have som højeste mål at tjene denne hensigt. 

Og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, 

for at Faderen må blive herliggjort i Sønnen. Joh 14,13.  

Det vigtigste er altså ikke, at vi får det, vi beder om, men 

at Gud bliver æret ved, at vi får det, han vil.

(oversættelse: Nils Andersen)

Bøn fremfor alt 

(fortsat ...)
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9 nye MF-præster i 2016
I 2016 er hele ni MF-teologer blevet ansat i præstestillinger: en som provst, syv som folkekirkepræster og en som fri-

menighedspræst. Det er næppe sket før i MF’s historie. Derudover er to ansat i kirkelige organisationer. Sammen med 

de mange henvendelser vi løbende får fra menigheder rundt om i landet, tegner det et klart billede af, at der mere end 

nogensinde er brug for MF og vore teologer.

Teolkursus 2017 
I dagene 17.-20. januar 2017 afholder vi årets Teolkursus, der, inspireret af reformationsjubilæet, 

har temaet: ’Korsteologi’. Teolkursus 2017 afholdes i samarbejde med Dansk Bibel-Institut og 

er målrettet teologer, præster, kirkeligt ansatte og andre interesserede. Se program på www.

teologi.dk.

Bind 2 af Kroppen og ånden er udkommet 
Nu er bind to af Leif Andersens store sjælesorgsværk Kroppen og ånden udkommet. Dermed 

har vi på dansk et unikt og gedigent sjælesorgsværk, der både lægger en solid basis for, hvad 

kristen sjælesorg er og giver indsigtsfuld hjælp til den sjælesørgeriske samtale. Begge bind er 

udkommet på Kolon og koster hver 349,95 kr. Bogen er en oplagt julegaveidé.

Klaus Vibe og Jeppe Bach Nikolajsen på fuld tid 
Som følge af, at Peter V. Legarth ved årsskiftet stopper helt, og Kurt Christensen går ned på halv tid, sættes både Klaus 

Vibes og Jeppe Bach Nikolajsens ansættelse op på fuld tid. Dermed fastholder vi den undervisningskapacitet, vi har 

behov for.

MF-ansatte headhuntet til biskoppelige udvalg
Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen er kommet med i et udvalg nedsat af biskopperne, der skal arbejde med 

forholdet mellem autorisation og frihed, når det gælder folkekirkens forskellige liturgier og ritualer. Tilsvarende er 

professor Kurt E. Larsen kommet med i et andet biskoppeligt udvalg, der skal arbejde med liturgi og skikke omkring 

dåb og nadver.

Moseloven – Det magtesløse ord fra Gud
Peter V. Legarths helt nye værk Moseloven – Det magtesløse ord fra Gud sætter et værdigt punktum 

for lang og tro tjeneste. Bogen behandler forholdet mellem den gamle og den nye pagt, som Peter 

V. Legarth har studeret indgående de senere år. Værket fra Kolon  er på 421 sider, koster 300 kr. og 

præsenteres til Peter V. Legarth afskedsreception den 15.12. kl.15.

MF-studerende bag bogen Gymnasietro
Stud. theol. Rasmus Jonstrup Hansen, der har læseplads på MF, har skrevet bogen Gymnasietro – 

forbliv kristen og gør en forskel som er en praktisk vejledning i, hvordan man kan leve som kristen 

på et gymnasium.  Bogen er udgivet på Credo og koster 149.95 kr. Se omtale her: http://lohse.dk/

gymnasietro-forbliv-kristen-og-gor-en-forskel.html
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MARTINE ANDERSEN
STUDERENDE PÅ 3K-UDDANNELSEN

Jesu ord er rigelig begrundelse for i menigheden at 

mødes med henblik på at bede for hinanden og med 

hinanden. Jeg vil derfor opmuntre dig til, næste gang 

du mødes med de andre i dit kristne fællesskab, at 

prikke en ven eller bekendt på skulderen, og spørge, 

om ikke I skal bede sammen. Ikke som et arrangement 

i kirken, men som en del af omsorgen for hinanden i 

fællesskabet. Forbøn skal prøves, ikke forklares. Måske 

skal du bede med en, som har været kristen i mange 

år. Måske skal du henvende dig til en, som aldrig har 

prøvet at bede før. Hvis du tænker ’jeg orker ikke at 

bede!’, så grib fat i den første kristne, du ser og få ham 

eller hende til at bede for dig. Gør det!

Her er nogle konkrete ideer til, hvordan man kan gribe 

det med fællesbøn an.

Fyraftensbøn

Fællesbøn kan godt foregå i hjemmet. I den lejlighed 

hvor jeg bor, mødes vi en gang om ugen, og beder og 

synger lovsange sammen sidst på eftermiddagen i en 

time efter studie og arbejde. Det inviterer vi andre fra 

menigheden til at komme og deltage i. Der er ikke 

planlagt noget program eller stillet kage eller andet 

frem, så det er ikke krævende at invitere til fyraftensbøn. 

Ideen er netop at mødes og bede sammen uden, at 

det er et event, som man skal have overskud til at 

deltage i. Typisk starter vi med, at der er en, som beder 

en bøn, og så synger vi nogle lovsange. Man kan frit 

byde ind med at dele et bibelvers, fortælle om noget 

Gud har gjort eller sige noget, man vil have bedt for. 

Nogle gange beder vi længe for hinanden, andre gange 

er vi stille i Guds nærvær. Der er ikke en fast struktur, 

og hver samling er forskellig formet af de forskellige 

mennesker, som er med. Fælles for hver gang er, at vi 

mødes og søger Gud sammen i bøn og bruger tid på at 

være sammen med Ham. Det er en velsignelse til vores 

fællesskab med hinanden i lejligheden, og måske er det 

er noget for dig at invitere andre fra din menighed til bøn 

på en lignende måde?

Forbøn for den lidende kirke

Som dansker, der er vokset op i Danmark, er det ikke ofte, 

at jeg har lidt for min tro, hvis det nogensinde er sket. 

Jeg ved ikke på min egen krop, hvordan det er at blive 

forfulgt pga. min tro. Det har været fjernt fra mit eget liv, 

og jeg har ærligt talt haft svært ved at sætte mig ind i, 

hvad det vil sige at leve som troende under forfølgelse.  

Det ændrede sig, da jeg i år mødte forskellige kristne 

med en anden baggrund og situation end min. At stå 

ansigt til ansigt med en bror eller søster, som fortæller 

om sin tros- og livshistorie, der indebærer lidelse 

og en flugt for livet, der mærker jeg, at når en del af 

kirkens familie lider, lider jeg også. Når det drejer sig 

om en kristen bror eller søster, der er flygtet fra sit 

hjemland pga. forfølgelse, er der noget i mig, der 

begynder at råbe til Gud i en slags afmagtsbøn. Lider 

én legemsdel, så lider også alle de andre. 1. Kor 12,26. 

Jeg vil anmode dig, der læser dette, til at gå på knæ 

foran Gud sammen med en eller flere i din menighed, 

Jesus er midt i blandt os 
– om velsignelsen ved fællesbøn

’Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er 

forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.’ 

Matt 18,19-20
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og bede for de mennesker, som lider, fordi de lever, 

hvor det ikke er accepteret at følge Jesus. Hæng et kort 

op med lande, hvor kristne bliver forfulgt, eller andet 

symbol, som kan minde om at bede for vores forfulgte 

familie. De har brug for forbønnen. Min erfaring er, at det 

både forandrer noget i mig selv og i de mennesker, som 

bliver bedt for.

 

Bønnen som nødvendig livskilde

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og 

jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I 

slet intet gøre. Joh 15, 5. 

Hvad med at skabe en disciplin for bøn i menigheden, 

hvor der fastsættes et tidspunkt hver dag eller hver uge, 

hvor I mødes for at bede sammen? Kirken byder ofte 

på mange arrangementer og forskellige aktiviteter. Vi er 

interesserede i, at alt det arbejde bærer frugt, og vi har 

brug for at blive ved Jesus og få kraft fra ham, fx ved at 

vende tilbage til bønnen i en fast rytme med tidebønner.

Tilbud om forbøn 

Giv et tilbud om forbøn, hvor alle kan komme og 

modtage forbøn, uanset om man plejer at gå i kirke 

eller ej. Det kan være i forbindelse med den almindelige 

søndagsgudstjeneste, ved en forbønsgudstjeneste eller 

på et andet tidspunkt i løbet af ugen. ’Gratis forbøn’ er 

noget flere gerne vil modtage, uanset om man går i 

kirke eller ej. For nogen vil det være naturligt at deltage 

i forbøn i forbindelse med gudstjenester, for andre vil det 

måske være rart med færre mennesker. Rigtig mange 

mennesker er syge og har smerter, og det kan være, at 

forbøn bliver måden at møde Gud på, så inviter frimodigt 

ind fra gaden!

Kirken som et bedehus

Skab rammer for, at kirkerummet kan bruges som 

bønnerum. Lad det være synligt, at rummet er åbent 

og tilgængeligt for alle. Lav evt. et særligt sted i 

kirkerummet, hvor det er muligt at tænde lys, få et 

bibelvers, skrive en bøn, knæle ved et alter. Det kan give 

gode rammer for fordybet bøn, evt. i fællesskab med 

andre fra menigheden. Gud er ikke kun til stede i kirken, 

men måske kan kirken være det særlige rum, hvor vi 

bliver opmærksomme på at lytte til Ham.

Liturgisk bøn

Nogle gange kan man blive træt af selv at skulle 

formulere sine bønner. Da kan det være en stor lettelse 

at læse bønner, som andre har formuleret. Tag fx fat i 

nogle af de gamle nedskrevne bønner, som er blevet 

bedt af kristne i århundreder. Her skal ikke opfindes et 

nyt koncept fra gang til gang, men man beder blot fx 

bønner fra Salmernes Bog, tidebønshæfter eller Den 

Danske Salmebog. Måske virker det gammeldags eller 

upersonligt for dig i første omgang, men prøv det! Måske 

vil du opleve forbindelsen til det større fællesskab med 

den kristne familie over hele jorden, som beder med på 

de samme bønner, og måske vil du opdage, at ordene 

bliver til dine.

 

Alle de her ideer og snakken om bøn betyder intet, hvis 

ikke det faktisk fører til bøn. Derfor vil jeg opmuntre dig 

til at holde fast i din gode vane med bøn, og hvis du ikke 

har sådan en vane, så beslut dig for en måde eller et 

tidspunkt at bede på, og så gør det. Del med en ven, bed 

sammen og opmuntre hinanden til at være udholdende 

og holde fast i bønnen. Vær udholdende i bøn, våg med 

bøn og tak. Kol 4,2.

Forbøn skal prøves, ikke forklares. 
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SIMON THIDEMANN
JOURNALIST VED BLÅ KORS

Asger Grove Korsholm, der er 64 år og har 

været provst siden 2011, beskriver sit arbejde 

som ’fantastisk spændende’ og anbefaler 

andre at gribe chancen, hvis de får mulighe-

den for at søge stillingen som provst.

’Jeg vil helt klart sige, at man skal søge en 

provstestilling, hvis muligheden byder sig. 

Det betyder selvfølgelig, at man ikke har 

lige så meget tid til at lave de sædvanlige 

præsteting, men til gengæld får man en helt 

særlig mulighed for at være med til at frem-

me og udvikle kirkelivet.’

Hjælper præsterne med at 
udvikle sig

Asger Grove Korsholm er halvtid sogne-

præst og halvtid provst.  Som provst er Asger 

mellemled mellem biskop og præster. Han 

bruger meget tid på ledelse. Både af den 

praktiske slags med ferier, sygemeldinger 

og vikarplaner, men også i forhold til præ-

sternes personlige udvikling.

’Ved den årlige MUS-samtale spørger jeg 

bl.a. ind til, hvad de har behov for at komme 

på kursus i. Det kan fx være i sjælesorg. Jeg 

har meget fokus på, at det er en udviklings-

samtale. Det er min opgave at hjælpe præ-

sterne med at udvikle sig, så det kan blive 

ved med at være godt og spændende at 

være præst, men i høj grad også så præsten 

kan udfylde sin plads i det sogn, han eller 

hun er i.’

Af samme grund arrangerer Asger hvert an-

det år et kursus for præsterne i provstiet.

’Det er for at udvikle præsterne fagligt, men 

også for at styrke fællesskabet mellem dem. 

De sidste to gange har vi været i Løgumklo-

ster, og næste år skal vi til Sverige. Det har 

været meget givende. Der er en rigtig god 

atmosfære mellem præsterne.’

Undgå ’dem og os’-tænkning

’Min målsætning er, at kirkerne - både præ-

ster, menighedsråd og hele kirkelivet - kan 

være kirke på en nærværende, konstruktiv 

og meningsfyldt måde i selve kirken, men 

også både for og sammen med dem, der bor 

rundt omkring i sognet.’

Som provst er Asger Grove Korsholm med 

i det udvalg, som fordeler skattekronerne 

rundt til de forskellige kirker.

’Vores opgave er at sørge for, at menigheds-

rådene har de midler, som er nødvendige for 

at være kirke. Det er altid en overvejelse og 

en drøftelse, om et projekt eller en tilbyg-

ning vil give mere kirke, eller om det bare 

er prestige. Men jeg synes generelt, at me-

nighedsrådene er meget optaget af at være 

kirke på en måde, så evangeliet når ud til 

mennesker i sognet. Menighedsrådene er 

generelt meget ansvarsbevidste omkring det 

at være kirke.’

Asger fremhæver vigtigheden af, at kirken 

skal være for alle. Ikke kun dem der bruger 

den mest.

’Jeg ved godt, at der er forskel på, hvor me-

get man bruger kirken, men det er vigtigt, 

at vi siger ’vi’, og ikke ’dem og os’. Når man 

har valgt at være medlem af folkekirken, er 

det, fordi man gerne vil have kirken, når man 

har brug for at få noget hjælp i en bestemt 

situation. Det kan fx. være til allehelgen, 

En provst kan fremme kirkelivet 
ved især præsteansættelser og præsteudvikling

KANDIDATER I ARBEJDSTØJET

I denne afsluttende artikel i serien: ’Kandidater 
i arbejdstøjet’ har vi bedt en de seks provster 
med MF-baggrund, Asger Grove Korsholm, 
fortælle, hvilke muligheder en provst har for at 
fremme kirkelivet i sit provsti. Asger er provst 
i Herning Nordre provsti og lægger megen 
energi i at støtte og udvikle sine præster, ikke 
mindst de nyansatte.  
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hvor der faktisk er større kirkegang end påskedag. 

Her kan man få sorg og smerte sat ind i en større 

sammenhæng.’

Med ved præstevalg

Når der er præstevalg, er Asger inde over store dele 

af processen og er med til at vejlede og rådgive me-

nighedsrådet i, hvordan de gør, og hvad de fx kan 

gøre for at få besøg af ansøgerne til et indledende 

besøg.  

’Det betyder meget, at en ansøger har været på et 

indledende besøg. Det giver et bedre indblik i, hvor-

dan ansøgeren er som menneske. Men selve beslut-

ningsprocessen er jeg ikke med til. Der er det kun 

menighedsrådet.’

For Asger er arbejdet med ansættelser og med at 

hjælpe nye præster godt i gang, en af de mest inte-

ressante opgaver som provst. 

’Det er jo en meget vigtig proces at være med i. Og 

når først præsten er blevet ansat, så sørger jeg altid 

for at komme på besøg en af de første dage for at 

tjekke, at alt praktisk er i orden med kontor og com-

puter og den slags. Og så har jeg en samtale med 

dem efter tre, otte og tolv måneder.’

Asger sørger desuden for, at der på et af de første 

menighedsrådsmøder efter ansættelsen af en ny 

præst bliver lavet en forventningsafstemning mel-

lem præst og menighedsråd, så man så vidt muligt 

undgår at gå fejl af hinanden.

Fik grundig teologisk undervis-
ning på MF

Der er røget mange præster, biskopper og provster 

gennem søen, siden Asger blev uddannet teolog i 

1983 på Aarhus Universitet og fik supplerende un-

dervisning på MF. Men ikke mere, end at han hurtigt 

husker, hvad han særligt tog med sig fra studietiden 

på MF.

’Det var grundig teologisk undervisning på ligeså 

højt niveau som universitetet. Samtidig betød det 

meget for mig, at man vedgik, at studiet var med 

henblik på en præstestilling. Jeg husker også, at jeg 

fik meget ud af at være på universitetet, hvor man 

som MF’er virkelig skulle argumentere for sine hold-

ninger. Men diskussionerne kunne også gå højt på 

MF. Det var bestemt ikke et drivhus.’

Asger Grove Korsholm indsætter Christoffer Grøndahl Svinth Olesen i Timring Kirke den 6. august 2016.

... når først præsten 

er blevet ansat, så 

sørger jeg altid for at 

komme på besøg en 

af de første dage for at 

tjekke, at alt praktisk 

er i orden med kontor 

og computer og den 

slags. Og så har jeg 

en samtale med dem 

efter tre, otte og tolv 

måneder.
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PRAKTIKPERIODE

2013-holdet var i ugerne 39-41 i praktik for at prøve 

kræfter med den virkelige verden langt væk fra 

bøger og forelæsninger på MF. De fleste studerende 

fulgte en sognepræst i en lokal menighed, mens 

nogle få var i udlandet. Her fortæller Simon Bakbo 

Laursen, hvad praktikken hos to sognepræster 

gjorde ved ham.

”Så ja, jeg skal være præst 
på et tidspunkt”

Det er fedt med en praktikperiode. Den praktiske vinkel 
kan man ikke få på anden måde end ved selv at stå i 
det. De tre uger i Ringive og Hejnsvig hos præsterne 
Jakob Legarth og Jørgen Johansen har været særde-

les inspirerende og givet et klart in-
dblik i de udfordringer og muligheder, 
man møder som præst. Det har været 
lærerigt at se, hvordan man kan være 
præst og møde de samme opgaver på 
forskellige måder. 

SIMON BAKBO LAURSEN, TEOLOGISTUDERENDE PÅ 2013-HOLDET
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Praktikken har været spændende, men også 

grænseoverskridende. Allerede første dag 

skulle jeg undervise konfirmander om, hvad 

Bibelen er for en størrelse, og hvad vi kan 

bruge den til i dag, ligesom jeg en søndag 

blev sat til at holde prædikenen til gudstjene-

sten. Det var ærlig talt med bævende hjerte, 

at jeg gik op ad trappen til prædikestolen, 

men kommentarerne, som jeg fik bagefter 

røbede, at menigheden fik noget med hjem. 

Så bagefter var det en god oplevelse for mig.

Alsidigt job at være præst

Det har været lærerigt at følge, hvordan en 

præsts hverdag fungerer, og se hvor alsidigt 

jobbet er. Jeg kan godt tage mig selv i at 

tænke, at der er langt fra studiet til de opga-

ver, man står i som præst, men gang på gang 

er jeg samtidigt blevet bekræftet i, at det er 

vigtigt at have et godt teologisk fundament 

at arbejde ud fra i de opgaver, man møder. 

Hvad enten det så er forskellige slags samta-

ler, husbesøg eller at forberede en prædiken. 

Præstens tilbud er relevant 
for mennesker

Jeg hæfter mig ved, hvorledes præsten til 

samtaler har mulighed for at gøre evangeliet 

relevant, og jeg har oplevet, hvorledes det at 

læse et stykke op fra Bibelen eller bede en 

bøn, betyder rigtigt meget for mennesker. At 

afprøve nogle præsteroller og at få en for-

nemmelse af, hvordan jobbet er, sætter helt 

naturligt gang i overvejelser om, hvorvidt jeg 

selv skal være præst en dag.

Kirken som naturlig del i lokal-
området

En særlig ting jeg har lært, er, at mange 

mennesker på eller en anden måde, har en 

tilknytning til kirken, og jeg har oplevet, at en 

præst kan gøre kirken til en aktiv del af lokal-

området. Jeg har også igen og igen oplevet, 

hvor vigtige relationer er. Når en præst enga-

gerer sig og møder menneskene som dem, 

de er, åbner det op for dybere samtaler og 

giver en mulighed for at forkynde evangeliet. 

Fx ved tværkulturel middag, hvor der er god 

opbakning fra lokalområdet, og mange kom-

mer for at være med i et godt fællesskab. Det 

skaber nye relationer og en naturlig tilknyt-

ning til kirken.

Hvad så nu?

Skal jeg så være præst? Praktikken har givet 

mig et større indblik i arbejdet som præst, og 

bekræfter mig i, at jobbet som præst helt sik-

kert er en mulighed for mig. Så jo, jeg skal 

være præst på et tidspunkt. Om det så skal 

være på landet, må tiden vise. Nu må vi se, 

hvor der er en menighed, der kalder. 

Sognepræst Jakob Legarth og praktikant Simon Bakbo Laursen i Ringive Kirke
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Jeg støtter MF, fordi vores kirke 

har brug for præster, som har fået 

en bibeltro undervisning, som og- 

så giver mulighed for, at deres 

egen tro kan vokse. Desuden ved 

jeg som studerende, hvor vigtigt 

det er med en fast indkomst, som 

kan give ro til at fordybelse i stu-

diet. Uden SU-mulighed på MF, så 

må vi andre hjælpe de studerende 

til den ro.

Eva Futtrup Maksten, Gistrup

Derfor støtter jeg MF

Overskud i regnskabsåret 2015/16

MF er afhængig af din støtte

Det var med stor spænding vi i juni så frem 

mod regnskabsafslutningen pr. 30. juni. Stor 

er glæden og taknemligheden derfor også 

over jeres mange gavebidrag, som hjalp MF 

helt i mål – og lidt til.

Regnskabet viser gaveindtægter på 8,4 mio. 

kr., hvilket er en stigning på 119.000 kr. el-

ler 1,4%. Stigningen stammer primært fra de 

mange nye gavebreve, som blev oprettet i 

sommeren 2015. Det er en styrke at have 

en stor andel af gavebreve, og disse udgør 

30% af de samlede gaveindtægter. Testa-

mentariske gaver er også afgørende for MF’s 

økonomi og beløb sig i året til 450.792 kr. 

 

Udgifterne i regnskabsåret var på samme 

niveau som året før, når vi medregner årets 

henlæggelser til udgifter, som først forfalder 

senere. Efter disse henlæggelser blev resul-

tatet et overskud på 165.400 kr. Det opvejer 

helt underskuddet fra foregående år og giver 

et godt afsæt til indeværende og de følgende 

to år, hvor der er et øget gavebehov til at gen-

nemføre et generationsskifte i lærerstaben.

Tak for trofast støtte til MF. Det er til stor 

hjælp og velsignelse for mange både her på 

MF og ude i sogne og menigheder.

Du kan se regnskabet på www.teologi.dk/

regnskab

Vi er allerede langt inde i det nye regnskabs-

år, hvor de budgetterede udgifter er på godt 

10 mio. kr. Det er en stor stigning i forhold til 

sidste år, som primært skyldes et generati-

onsskifte i lærerstaben. Når det efter tre år er 

gennemført, vil udgifterne falde igen. Vi har 

ikke budgetteret med, at hele udgiftsstignin-

gen kan dækkes ved øgede gaveindtægter i 

år, men da generationsskiftet er en investe-

ring i fremtidens MF, vover vi at budgettere 

med et underskud på over fire hundrede tu-

sinde kroner, som så skal indhentes igen, når 

udgifter falder om et par år.

En forudsætning for, at denne langsigtede 

økonomiplan holder, er, at gaveindtægterne 

kan øges med 300.000 kr. i dette regn-

skabsår. Fra juli til oktober var gaveindtæg-

terne 60.000 kr. større end sidste år, og vi er 

dermed kommet godt fra start.

MF har dog behov for mange ekstra bidrag i 

december for at nå det nødvendige mål for 

halvårsregnskabet. 

Vil du bære med og hjælpe MF gennem ge-

nerationsskiftet? Benyt støttemulighederne 

nævnt nedenfor eller kontakt mig på wph@

teologi.dk eller tlf. 8616 6300.
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