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BLIV MEDLEM AF MF!

Nu kan du blive medlem af MF, idet MF 

er omdannet til en forening. Vi har fået 

en mere demokratisk organisation, 

hvor alle, der kan gå ind for MF’s grund-

lag og formål, kan blive medlem og få 

indflydelse på, hvem der skal være med i 

MF’s ledelse. Vi opfordrer alle i vort bag-

land til at blive medlemmer. Læs mere i 

nyhedsartiklen side 13. 

 Bestyrelsesformand Jørgen Jør-

gensen ser tilbage på et år med store 

udfordringer for MF, læs hans artikel på 

side 12, og fakultetsleder Thomas Bjerg 

Mikkelsen røber i sin leder side 3, at vi 

har en ny uddannelse på vej.

 Lektor Morten Hørning Jensen 

fortæller om et helt nyt fag ›Søn-

dagseksegese‹, der bygger bro mellem 

teologi og kirkens prædikestol, læs 

artikel side 4.

 Teologistuderende Frederik Thor-

mann giver på side 10 et indblik i sin 
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praktik, der var både horisontudviden-

de og kaldte tårerne frem.

 Se alle de korte nyheder om arran-

gementer på MF og nyansættelser med 

meget mere side 8-9.

 Sekretariatsleder Walther Plauborg 

Hansen opfordrer til at give MF en god ju-

legave på baggrund af, at vi er 230.000 

kr. bagud i forhold til budgettet.

 God læselyst!
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international mission gennem forsk-

ningsbaseret undervisning på grundlag 

af Bibelen og den evangelisk-lutherske 

bekendelse og med vægtlægning på 

kirkens aktuelle udfordringer.

Vi får en europæisk akkredite-

ring, som gør det lettere for de 

studerende at søge videre i det danske 

uddannelsessystem.

Vi får mulighed for at forkorte 

studietiden med minimum et 

halvt år. Fremover vil bacheloruddan-

nelse på MF tage fire år.

I det seneste år er det blevet tydeligt, at vi står over for flere risikoscena-

rier, som kan gøre det vanskeligere for os at tiltrække nok studerende 

til vores uddannelse. Derfor har vi arbejdet målrettet på at skabe et nyt 

uddannelsestilbud, hvor de største ulemper er ryddet af vejen. 

Efter mange analyser og forhandlin-

ger tegner der sig nu et nyt og meget 

spændende spor, hvor vi kommer til at 

indgå i et tæt samarbejde med en norsk 

institution. I skrivende stund er der fort-

sat nogle formaliteter, der skal falde på 

plads, hvorfor jeg ikke kan afsløre nav-

net på vores nye samarbejdspartner. Til 

gengæld kan jeg løfte lidt af sløret for, 

hvad der er på vej fra sommeren 2019.

 Der er flere åbenlyse fordele:

Vi får en ny partner, som deler 

vores vision om at uddanne en-

gagerede præster og ledere til kirken og 

Hvis dimensioneringsreglerne får 

den konsekvens, at de studerende 

ikke kan læse videre på Aarhus Universi-

tet, kan vi tilbyde dem en fuld master.

Den store udfordring ved den nye 

uddannelse er, at udgifterne vil stige. 

Derfor får vi endnu engang brug for bag-

landets hjælp til at sikre et tilstrækkeligt 

økonomisk fundament. Vi håber derfor, 

at mange vil overveje at øge deres gaver.

 Vi er overbevist om, at vi med den 

nye uddannelse har fundet en mere sik-

ker model, som set fra en studerendes 

perspektiv virker mere overkommelig. 

LEDER

NY UDDANNELSE PÅ VEJ

Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder
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NYT FAG BYGGER BRO 
FRA KLASSEVÆRELSE 
TIL KIRKERUM

Morten Hørning Jensen, lektor i Ny Testamente

Et af de første ord, man lærer som ny-

bagt teologistuderende, er ›eksegese‹. 

Det lyder måske som en fransk ost, men 

betyder blot ›udledning‹ og er det ord, 

som den teologiske tradition så fint har 

valgt at kalde bibelfortolkningen, når 

den udføres i et teologisk klasseværelse.

 Det er et stolt fag med en lang tradi-

tion, der udgør – siger jeg med kun en 

lille chance for forudindtaget skævvrid-

ning – grundstammen i den lutherske 

tradition om teologisk uddannelse. Vi 

skal jo tilbage til Skriften! Vi skal prøve 

alle udsagn og læresætninger om Gud 

og mennesker på Skriften som rettesnor. 

 Det er også grundstammen i en 

præsts arbejde. En præst må uge efter 

uge udlede noget af de bibelske tekster, 

der igen er fundamentet i kirkens guds-

tjenester.

Klasseværelsets eksegese

Spørgsmålet er blot, om al energien 

brugt på klasseværelsets eksegese 

giver god forberedelse til kirkerummets 

prædiken. I klasseværelset råder den 

teologiske, videnskabelige tradition. Vi 

Læsningen af Ny Testamente på originalsproget fylder meget på MF’s 

uddannelse. Men giver de studerendes møjsommelige indsats et afkast 

retur, når søndagsprædikenen senere skal forberedes? Nyt temafag te-

ster relevansen af MF’s uddannelse på virkelighedens præster.

går til bibelteksten med en bestemt ar-

bejdsgang og nogle bestemte metoder. 

 Først skal teksten oversættes så 

ordret – hvis ikke knudret – som muligt 

fra grundsproget. Så skal det afsnit, vi 

arbejder med, inddeles i mindre bidder, 

der blotlægger dets struktur og indre 

udvikling. Der skal også laves en analy-

se af, hvor teksten står i skriftet, inden 

vi endelig kommer til det eksegetiske 

hjerte, hvor pulsen når sit max: vers for 

vers-analysen. 

 Her er der ikke den detalje, der ikke 

er interessant, og som ikke kan diskute-

res. De i forvejen tykke kommentarer til 

Bibelens skrifter bliver længere år for år, 

så flere detaljer kan og må inddrages, 

inden man kan drage en konklusion på 

et givet problem, der ofte kun kan be-

svares med et ›på den ene side, på den 

anden side‹. 

Kirkerummets prædiken 

Men i kirkerummet er ikke et klassevæ-

relse. Der behandles bibelteksten ikke 

med en kirurgs skalpel. Den læses som 

evangelium og forkyndes som Guds 

ord til os midt i livets kamp med tro og 

tvivl. Ud-destilleringer af forskellige 

læsemåder eller ›på den ene side – på 

den anden side‹ hverken prædiker eller 

trøster specielt godt. 

 Derfor er tiden på præstekonto-

ret forud for kirkerummets prædiken 

formodentlig heller brugt særligt godt 

blot med klasseværelsets eksegetiske 

redskaber fra studietiden. Eller er den? 

Søndagseksegese 

Præcis det spørgsmål har vi forsøgt at 

teste dette efterår i et øvelsesfag for en 

gruppe af studerende, der har bestået 

deres eksamener i den klassiske ek-

segese, og som i indeværende semester 

har været i praktik i menigheder rundt 

omkring i landet. 

 Tanken er ikke at genopfinde ek-

segesefaget fra bunden af. Der er stadig 

brug for et grundigt arbejde med de 

bibelske skrifter ud fra den tradition, 

som en dansk, teologisk uddannelse er 

en del af. 

 Men med det i bagagen har vi 

ønsket at stille spørgsmålet: Kan vi 
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allerede nu, midt i studietiden, få en 

fornemmelse for, hvordan disse til tider 

temmelig teoretiske redskaber kan 

bringes i anvendelse, når det gælder 

hjertet i en præsts arbejde: prædike-

nen? 

 Vi har så at sige villet relevansteste 

MF’s måde at uddanne teologer på ved 

at turde stille spørgsmålet om, hvorvidt 

de færdigheder, man får med sig, over-

hovedet har gang på jorden i virkelighe-

dens præstekontor og kirkerum. 

 I mangel på bedre har vi kaldt denne 

form for bibellæsning for ›søndagsek-

segese‹. Det handler stadig om at 

eksegere og udlægge teksten, men for-

målet er nu klart defineret: søndagens 

prædiken. 

At stille de rigtige spørgsmål

Vi har forfulgt to spor i vores jagt på 

søndagseksegese. Det ene har været 

at finde frem til den rigtige samling af 

spørgsmål. Bagtanken er: Hvad gør 

man, når man som præst tirsdag mor-

gen efter mandagens fridag igen sidder 

på sit præstekontor med udsigt til skov, 

marker eller naboblokkens beton og 

mødes af næste søndags læsninger? 

Hvilke spørgsmål er de rigtige at skrive 

ned på det blanke papir, der skal ende 

med den færdige prædiken?

 Vi er endt med tre typer af spørgs-

mål. De første har at gøre med søn-

dagslæsningens placering. Det kender 

vi fra klasseværelsets eksegese. En tekst 

får lys fra sine omgivelser. Men nu er der 

tilføjet nye omgivelser, der må tænkes 

med, nemlig placeringen i kirkeåret. 

MF-studerende arbejder 

med spændingen mellem det 

teologiske studium og den 

kirkelige virkelighed
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Hvorfor læses denne tekst akkurat her, 

og hvilket lys kaster det på, hvor fokus 

er? 

 Den anden type har at gøre med tek-

stens temaer, dens budskab. Også det 

har en rod i den normale eksegese, men 

igen med et tvist. Vi spørger ikke så 

meget efter detaljen for detaljens skyld, 

men efter den dynamik, der er tilstede 

i beretningen. Vi forsøger med alle vore 

teologiske redskaber og kommentarer 

at finde ind til, hvad beretningen sætter 

på højkant. Et eksempel: Hvorfor un-

drer den samaritanske kvinde i Johan-

nesevangeliet sig over, at Jesus vil tale 

med hende, nu når han er jøde? Hvis vi 

sætter os selv i de første tilhøreres sted, 

hvorfor er så det provokerende, overra-

skende, iøjnefaldende?

 Det leder os til den tredje type af 

spørgsmål: Hvordan overføres den pro-

vokation til vores egen verden? Når vi 

har en fornemmelse for, hvad beretnin-

gen betød i den verden, den først blev 

fortalt, får vi et afsæt til at finde måder 

at få dette til at betyde det samme i den 

verden, der er vores. 

 Selvom vi i vores forløb blot må nø-

jes med antydninger i denne sidste type 

spørgsmål, er det i virkeligheden her, 

der er den største spænding mellem 

eksegese og prædiken. Eksegesen ud-

leder, hvad teksten betød, da den blev 

skrevet; prædikenen forkynder, hvad 

teksten betyder for os i dag. 

At møde virkelige præster

Det andet spor, vi forfølger, er faktisk 

det mest interessante. I vore undervis-

ningsblokke af fire timer får vi i to af 

dem besøg af en ægte præst, sådan en, 

der i få eller flere år har arbejdet med 

at finde vejen fra teologikammerets 

eksegese til præsteværelsets prædiken-

forberedelse. 

 Først tager vi os en snak om, hvor-

dan ugens arbejde med søndagens 

evangelium ser ud for vedkommende. 

Det er både spændende og forskelligt. 

Nogle præster vælger tilsyneladende en 

meget åben og samtalende måde at få 

prædikenen i hus på. Samtale med or-

ganisten, en fast prædikengruppe eller 

andet. Andre har en mere fast studieru-

tine, der giver rytme, ro og orden.

 Dernæst diskuterer vi en konkret 

søndagslæsning og stiller den erfarne 

præst spørgsmålet, om det, vi har fun-

det, så har gang på jorden i virkelighe-

dens kirkerum. Det afslørende spørgs-

mål er her, hvordan vores teologiske 

interesse for de mange detaljer kan 

bruges til belyse de pointer, vi gerne vil 

have frem. Hjælper de til at gøre noget 

skarpt, eller lægger vi blot an til at give 

vore tænkte tilhørere en museums-

rundtur i det bibelske Galilæa? 

Fordi der skal prædikes på søndag

MF har, helt siden vi blot var en vision 

på et papir, søgt at forene det bedste 

fra to verdener. På den ene side har MF 

som formål at være videnskabelig. Vi er 

et fakultet. Der er ingen smutveje uden 

om det møjsommelige arbejde med den 

lange teologiske tradition.

 På den anden side er vi sat i verden 

med et bestemt formål: at uddanne 

præster, fordi der skal prædikes på søn-

dag. Vi er et Menigheds-fakultet. 

 Nogle vil sige, at disse to ting ikke 

kan forenes. Vores erfaring i 50 år er 

i midlertid, at de gensidigt befrugter 

hinanden. Det giver energi til fordybelse 

at kende den virkelighed, hvor teologi-

en skal anvendes, og fordybelsen finder 

frugter, som menigheden har gavn af. 

 Vores lille øvelsesfag i søndagsek-

segese dette efterår er et forsøg på 

at bygge bro mellem teologi og kirke. 

Eksegese og prædiken har brug for en 

levende og løbende samtale, så vejene 

holdes farbare mellem klasseværelse og 

kirkerum!

Sognepræst Flemming Baatz Kristensen bringer præstens perspektiv ind i 

Morten Hørning Jensens nye fag: ›søndagseksegese‹
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MF-BACHELOR ANSAT 
SOM UNGDOMSPRÆST 
I HERNING

Jesper Risbjerg Kristensen, der i 

år er blevet teologisk bachelor fra 

MF, er sideløbende med sit kandi-

datstudium på teologiuddannelsen 

på Aarhus Universitet ansat som 

ungdomspræst i Herning Bykirke 

fra 1. oktober.

NYE PRÆSTE-
ANSÆTTELSER

Følgende MF-præster har fået nyt 

embede: Sognepræst og provst 

Bjarne Bæk Markussen er flyttet 

fra sin sognepræstestilling i Høj-

bjerg-Elsborg til Bjerringbro Kirke 

den 1. maj. Han bevarer sin stilling 

som provst i Viborg Østre Provsti. 

Provst Carsten Hoffmann er 

skiftet fra Struer Provsti til Herning 

Nordre Provsti den 15.9.2018. Sog-

nepræst Per Rasmussen er skiftet 

fra Skagen Kirke til Silkeborg Kirke 

den 1. oktober. Sognepræst Jens 

Kaltoft er flyttet fra Rønne Kirke 

til Herlev Kirke den 1. oktober. Alle 

ansættelser er med til at illustrere, 

at der er efterspørgsel på præster 

med MF-baggrund.

KLAUS VIBE BESTOD 
PH.D.-FORSVAR 
MED GLANS

Adjunkt Klaus Vibe bestod sit 

ph.d.-forsvar om sammenlignin-

gen mellem den jødiske filosof 

Filons teologi og Paulus’ teologi 

i Oslo den 3.9.2018 og fik mange 

anerkendende ord med på vejen. 

Lektor Morten Hørning Jensen, der 

fulgte ph.d.-forsvaret på tæt hold, 

har skrevet et meget spændende 

blogindlæg om, hvordan sådan et 

ph.d.-forsvar forløber – oven i købet 

med flotte fotos fra begivenheden. 

Læs det på www.teologi.dk/blog

NY MF-PRÆST 
I FRIMENIGHED I VEJLE

Cand.theol. Peter Ladegård Thise, der 

både har været informationsmedar-

bejder og taget sin bacheloruddan-

nelse på MF, er fra 1.1.2019 ansat som 

frimenighedspræst i ›Broen‹ i Vejle.

KURT CHRISTENSEN 
70 ÅR 8.11.2018

Professor dr.theol. Kurt Christen-

sen fyldte 70 år den 8.11., hvilket vi 

fejrede på MF med en reception 

den 15.11. Kurt er ansat på halv tid 

og fortsætter som underviser og 

forsker på MF.

ENDNU EN MF-TEOLOG 
ORDINERET 

Cand.theol. Martin Nørremark, 

der har taget sin bacheloruddan-

nelse på Menighedsfakultetet blev 

ordineret i Aarhus Domkirke den 6. 

september og er nu ansat som sog-

nepræst i et barselsvikariat i Sejling 

og Sinding Kirker ved Silkeborg.

KORT NYT
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MORTEN HØRNING 
JENSENS BOG OVERSAT 
TIL ENGELSK OG FARSI

Morten Hørning Jensens indføring 

i Markusevangeliet ›Møder med 

Jesus‹ er udkommet i 5.500 ek-

semplarer og taget så godt imod, 

at Bibellæserringen nu har valgt 

at udgive den på både engelsk og 

farsi, så fx. nydøbte eller søgende 

iranere kan få en lettilgængelig og 

vigtig introduktion til, hvem perso-

nen Jesus er.

STUDIEINTRODUKTIONSDAG 28.2.2019

MF optager nyt hold studerende sommeren 2019 på en ny studieordning 

og med en ny norsk samarbejdspartner. Vi forventer i Marts-nummeret af 

MF-bladet at kunne offentliggøre, hvordan den nye bacheloruddannelse er 

opbygget. Enhver interesseret er i øvrigt meget velkommen til at høre meget 

mere på studieintroduktionsdagen torsdag den 28. februar 2019.

SE VIDEO AF MIKE LICO-
NA OM BIBELFORSTÅEL-
SE OG BIBELTOLKNING

Den 8.11. holdt Mike Licona fra USA 

en semesterforelæsning på MF 

om vigtigheden af at læse Bibelen 

i lys af samtiden. Gør vi det, kaster 

det et afdramatiserende lys over 

tilsyneladende uoverensstem-

melser i Bibelen. Foredraget og et 

efterfølgende seminar blev optaget 

på video og kan ses på MF’s hjem-

meside: www.teologi.dk under 

›Ressourcer‹.

MF-BACHELOR 
ANSÆTTES I 
ISRAELSMISSIONEN

Cand.theol. Julie Hejslet Kajgaard, 

der blev bachelor på MF i 2015, 

ansættes den 1.1.2019 som teologisk 

netværker i Israelsmissionen. Julie 

har i studietiden været informati-

onsmedarbejder på MF i to år.

OVERSETE 
MF-FORSKERE

I September-nummeret af MF-bla-

det bragte vi en oversigt over, hvem 

af MF’s teologer der i tidens løb 

har taget akademiske grader. Her 

glemte vi desværre tre personer: 

Teol.dr. Kai Kjær-Hansen, der i 

1982 blev doktor på en afhand-

ling om Studier i navnet Jesus. 

Leif Kristiansen der blev B.Phil. 

i Sjælesorg i 1997-98 ved Oxford 

Graduate School i Tennessee om 

emnet: Hvordan Luthers syn på 

ægteskabet kan influere på et 

nutidigt møde med den familiepæ-

dagogiske udfordring. Flemming 

Hansen, der i 2005 forsvarede sin 

ph.d.-afhandling om Mission, kirke 

og tradition i kontekst. MF-bladet 

beklager denne forglemmelse!
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KIRKEN ER IKKE 
TIL FOR SIG SELV, 
MEN FOR ANDRE! 
Af Frederik Thormann Nielsen, MF-studerende



begge gange. Men det endte med at 

være to vidt forskellige prædikener! For 

hvordan forkynder man evangeliet for 

de allermest udsatte mennesker? Hvor-

dan forkynder man Guds godhed til én, 

som nærmest ikke har oplevet den? Det 

var jeg nødt til at reflektere over.

 Jeg var faktisk mere nervøs, da jeg 

talte på varmestuen end i kirken! Det 

var som om, der virkelig var noget på 

spil. Jeg glemte at sige ›amen‹ efter at 

have læst prædikenteksten. En diffus, 

bestemt, kvinde, som jeg var kommet 

til at holde af, rettede mig og sagde ›Du 

skal sgu huske at sige amen!‹, hvorefter 

jeg selvfølgeligt sagde amen og smilede. 

Empatiens pris

Ydermere fik jeg lov til at bruge nogle 

eftermiddage på varmestuen for at 

tale med de mennesker, der var dér. 

Det var en stor oplevelse for mig. Jeg 

fik en eftermiddag lov til at dykke ned 

i henholdsvis Depeche Mode og Bob 

Dylans musikunivers med en vaskeægte 

ekspert, en af brugerne på varmestuen. 

Ud fra musikken kom han let i gang 

med at fortælle om sit liv – og jeg som 

ellers gik og troede, at jeg vidste, hvad 

modgang var! Vi talte sammen i et par 

timer, eller det vil sige, han talte i et par 

timer. Da jeg satte mig op på cyklen om 

eftermiddagen, kom tårerne stille og 

roligt frem.

 Det har en pris at leve sig ind i men-

neskers liv. Det fik jeg at mærke den 

eftermiddag – og det var en rigtig god 

og vigtig opdagelse – men sådan skal 

det vel ikke være, hver gang jeg har haft 

en samtale med et menneske, der har 

det svært? Jeg forestiller mig, at man 

kan gå i stykker, hvis man er så berørt, 

hver gang man tager hjem fra arbejde.

 Generelt sidder jeg tilbage med 

mange overvejelser om, hvad det vil 

sige at være kirke og at være præst. Mø-

det med Korshærens arbejde og Morten 

Aagaard som præst gjorde mig på en 

helt ny måde bevidst om kirkens ansvar 

for de udsatte, ja – udstødte af sam-

fundet. Kirken, i form af Guds folk, skal 

turde kigge dem i øjnene, som ingen 

andre tør kigge i øjnene. Se værdien i de 

mennesker, som ikke hverken øko-

nomisk, socialt, eller på nogen anden 

måde hjælper samfundet, men måske 

snarere nedbryder det.

 Jeg er igennem min praktik kommet 

frem til, at kirken virkelig er til for andre, 

ja ligefrem, at kirken er til for alle. Den 

er et hospital for syndere, som Augu-

stins kendte vending lyder.

›Det paradoksale ved kirken er, at den 

ikke er til for sig selv, men for andre‹. 

 På denne måde udtrykte Morten 

Aagaard sig, frit citeret, den første dag, 

jeg var i praktik hos ham i Kirkens Kors-

hær og Sct. Pauls Kirke i Aarhus. En kir-

ke, der ikke rækker ud, er ikke en kirke. 

Citatet underbygger præcist, hvad min 

praktik kom til at handle om. Jeg har 

valgt at trække nogle få refleksioner og 

historier ud, så I kan få et indblik i mine 

oplevelser.

Forkyndelsen

I løbet af min praktik fik jeg to gange lov 

til at holde korte prædikener for men-

nesker – den ene gang til en eftermid-

dagsgudstjeneste i Sct. Pauls Kirke og 

den anden gang for Kirkens Korshærs 

varmestues brugere. Morten ville gerne 

have, at det skulle være samme emne 

De studerende fra 2015-årgangen har netop været tre uger i praktik. For 

alle har det været en lærerig oplevelse at lade teori og praksis møde hin-

anden. Frederik Thormann Nielsen fortæller herunder om sine oplevelse 

af at være i praktik ved korshærspræst i Aarhus, Morten Aagaard.

Kirken er et hospital 

for syndere
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FRA BESTYRELSENS BORD

HVOR DER ER EN VILJE, 
ER DER EN VEJ
Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand

så vil de 10 altså blive afvist. Ikke fordi 

universitetet ikke vil optage dem, men 

fordi de ikke må optage dem. 

 I en tid med stadig større præ-

stemangel, virker det grotesk. Men 

desværre er dimensioneringen ikke til 

at røre ved. Den gælder alle videregåen-

de studier, og politikere frygter, at giver 

de plads til øget optag på et område, vil 

straks mange andre områder også søge 

derom. 

 Vore studerende kommer derfor i 

klemme i denne ordning. De første af-

slag blev givet denne sommer. Så hvad 

gør vi?

 Selv om det er svært, arbejder vi 

politisk på at få ordningen ændret, og 

flere end os kan se det besynderlige i en 

dimensionering, der spærrer adgangen 

for dem, der gerne vil være præster i en 

kirke, hvor der er mangel på præster. 

 Dernæst arbejder vi på at finde alter-

native løsninger for dem, der kommer 

i klemme. Det kan være udenlandsk – 

gerne skandinavisk – uddannelse, der 

kan tages som fjernstudium på MF, og 

Vi arbejder for at sikre vore studerende den bedst tænkelige teologiske 

uddannelse.

som efterfølgende vil give ret til opta-

gelse på pastoralseminariet; og dermed 

ret til at søge præsteembede. Denne 

løsning vil sikkert skulle suppleres med 

enkeltfag på universitetet, men sand-

synligvis ikke i en grad, som vil forlænge 

studiet væsentligt. 

 På bundlinjen garanterer vi: Vi 

arbejder for at sikre de studerende den 

absolut bedste teologiske uddannelse, 

vi kan præstere, både på MF og i samar-

bejde med såvel danske som udenland-

ske institutioner, der vil være sammen 

med os. 

 Desværre må vi også se i øjnene og 

vedgå over for jer i vores bagland: Nogle 

elementer i de løsninger, der er mulige, 

kan betyde ekstra udgifter. Det er ikke 

et valg, vi tager frivilligt, men vort kald: 

at udbyde teologisk uddannelse byder 

os at gå den vej, der bedst sikrer vort 

formål: At uddanne til præstetjeneste, 

mission og andre opgaver i kirke og 

samfund gennem varetagelse af viden-

skabelig, teologisk forskning og under-

visning på højeste akademiske niveau.

MF har tilbudt en bachelor i teologi 

siden 2005. Det har været normalt, 

at man derefter kunne læse videre på 

Aarhus Universitets teologiske afdeling. 

Det har fungeret, og det har været en 

udmærket løsning. Desværre er denne 

løsning i øjeblikket under meget hårdt 

pres på grund af den dimensionerings-

politik, som politikere har indført i 2014. 

Det skulle sikre, at man ikke uddan-

nede akademikere til arbejdsløshed. 

Den intention er jo god nok, men den 

rammer desværre MF, hvilket næppe 

var tilsigtet. Ordningen går ud på, at 

kun et begrænset antal studerende kan 

optages på de afsluttende kandidat- 

eller masterstudier på universiteterne, 

med mindre man har taget sin bachelor 

på et dansk universitet. Hvis 25 afslutter 

deres bacheloruddannelse på Teologi, 

og der ifølge regeringens dimensione-

ringskvote er 35 pladser på kandidatstu-

diet, så vil det være muligt at optage 10 

studerende, der ikke har læst deres ba-

chelor på universitetet. Hvis så et hold 

MF-studerende består af 20 bachelorer, 
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NU KAN DU BLIVE 
MEDLEM AF MF!
Nils Andersen, landssekretær

Alle, der kan gå ind for Menighedsfakultetets grundlag og formål, har 

nu mulighed for at blive medlem og dermed opnå indflydelse på, hvem 

der skal lede Menighedsfakultetet.

På det årlige repræsentantskabsmøde 

den 22. september blev det enstemmigt 

besluttet, at Menighedsfakultetet skulle 

omdannes til en forening. Menighedsfa-

kultetet har dermed fået en mere demo-

kratisk struktur ved at skifte fra selvsup-

plerende ledelse til direkte medindflydelse 

fra Menighedsfakultetets bagland. 

 Omdannelsen til forening indebæ-

rer, at alle, der kan gå ind for Menig-

hedsfakultetets grundlag og formål, 

kan blive medlemmer. Det årlige 

kontingent er sat til 100 kr., så alle har 

mulighed for at være med.

Hvorfor blive medlem?

Ved at tegne medlemskab tilkendegiver 

du din støtte til Menighedsfakultetet 

og bidrager til at sikre, at vore givere 

fortsat kan få skattefradrag for deres 

gaver til MF. Det kræver mindst 300 

kontingentbetalende medlemmer at 

opretholde denne skattefradragsret. 

Et medlemskab giver demokratiske 

medlemsrettigheder og mulighed for 

at deltage ved et årligt medlemsmøde 

i april. Vi opfordrer alle med hjerte for 

MF’s arbejde til at blive medlem.

 Om overgangen til forening udtaler 

fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen:

Med den nye struktur kan vi opnå et stærke-

re samspil med vore støtter og venner i 

baglandet, som nu får mere direkte indfly-

delse på Menighedsfakultetets udvikling. 

Foreningsstrukturen medfører, at vi kan 

opretholde den vigtige mulighed for at 

modtage fradragsberettigede gaver. Endelig 

får vi en organisatorisk ramme, som spiller 

bedre sammen med det øvrige samfund.

Du kan tegne medlemskab på MF’s hjem-

meside her: www.teologi.dk/medlem

 Menighedsfakultetets seneste ved-

tægter kan læses her: https://teologi.

dk/om-mf/organisation/vedtaegter

Medlemsmøde 

med valg og årsrapport

Fremover vil der blive afholdt et årligt 

medlemsmøde i foråret, hvor fakul-

tetslederen vil aflægge en årsrapport, 

og hvor der bliver foretaget valg til 

repræsentantskabet, som er Menig-

hedsfakultetets øverste ledelse. På det 

efterfølgende repræsentantskabsmøde 

i september vil repræsentantskabs-

medlemmerne så vælge medlemmer til 

bestyrelsen, som blandt andet ansæt-

ter MF’s akademiske personale.

 Vi opfordrer alle, der kan gå ind for 

MF’s grundlag og formål, til at tegne 

medlemskab nu og dermed sikre, at 

repræsentantskabet bliver så repræsen-

tativt som muligt for vores bagland.

Med den nye struk-

tur kan vi opnå et 

stærkere samspil med vore 

støtter og venner i baglan-

det, som nu får mere direk-

te indflydelse på Menig-

hedsfakultetets udvikling.

Du kan tegne medlemskab på MF’s hjemmeside her: www.teologi.dk/medlem
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Vækst og fornyelse i Liv og parforhold
Gunhild Aaen Madsen

Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

Tlf: 4036 8459
gunhild@barak.dk

www.barak.dk 

LÆGERNE 

AXELSEN & FAUSHOLT

Vestre Strandallé 56 · 8240 Risskov · ☎ 86 17 76 74

Vi stikker lidt dybere

LINDHOLM AUTO
Thistedvej 121 · 9400 Nørresundby

v/Morten Warncke Olesen

Telefon 98 17 04 00
R

epara
ti

on a
f a

lle

bilm
æ

rk
er

Dorthea 
Nedergaard
Begravelsesforretning
for Silkeborg og omegn 

Vestergade 37, 8600 Silkeborg

86 81 64 11
www.dnbegravelse.dk

Chr. 8.s Vej 41, 8600 Silkeborg

www.lonedalsgaard.dk
mail@lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

Psykoterapi 
& supervision 

af ledere 

På Grejsdalens Efterskole lærer vi eleverne at omsætte kristen-
dommen til praksis hver eneste dag i den måde, som vi møder 
hinanden på i samtale, omtale og væremåde.

HVER

DAG

TÆLLER

Og hver eneste bliver fyldt med 
høj faglighed, givende øjeblikke, 
fantastiske venner oooog Gud 
tæt på. Woop woop, ja tak dér!

Derfor siger vi 
#dufårguldmedhjem!

tjek
djurslands.dk

Følg med på www.felixrejser.dk 
eller ring på 7592 2022

Israel - fantastisk påskestemning 16.4. - 23.4.

Israel - fra fortid til nutid 13.6. - 21.6.

Israel - for hele familien 9.7. - 16.7.

Israel - rundrejse med nye besøg 1.9. - 10.9.

Israel - med Samaria 15.9. - 24.9.

Israel - Jerusalem 27.10. - 3.11.

Israel - rundrejse 17.11. - 24.11.

Besøg 
Bibelens 
land

Fo
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h
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r 
æ
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d
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r
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ØKONOMI

VI ER GODT 200.000 KR. 
BAGUD – DERFOR BEDER 
VI OM EN EKSTRA GAVE NU
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

fald i udgifterne og en lille stigning i 

gaveindtægterne. 

 I de første fire måneder af inde-

værende regnskabsår har vi modta-

get knap 2,3 mio. kr. i gaver. Tak for 

de mange og trofaste gavebidrag. 

I forhold til sidste år er beløbet dog 

230.000 kr. mindre. Se diagrammet 

nedenfor. 

 Vi har brug for at indhente efterslæ-

bet og beder derfor med frimodighed 

alle om en ekstra julegave til MF i de-

cember. På forhånd tak for jeres støtte! 

 Kontakt mig hvis I har spørgsmål el-

ler har brug for flere oplysninger: wph@

teologi.dk eller tlf.7356 1242.

Regnskabet for 2017-18 blev godkendt 

ved repræsentantskabsmødet i sep-

tember og kan læses på MF’s hjemme-

side: teologi.dk/regnskab. Regnskabet 

udviser et pænt overskud, men når vi 

fratrækker den regnskabsmæssige op-

skrivning af bygningen og henlæggel-

ser til akkrediterings- og stipendieud-

gifter, bliver resultatet et underskud på 

omkring 190.000 kr., som svarer stort 

set til det budgetterede. Regnskabs-

året 2017-2018 var det midterste i en 

femårs periode, hvor yngre lærere tager 

over efter de ældre, som går på pensi-

on. Underskuddet skal gerne dækkes 

ind i de sidste to år af perioden ved et 

SÅDAN KAN DU STØTTE

Benyt en af nedenstående muligheder 

eller se flere på www.teologi.dk/stot

Dankort: www.teologi.dk/dankort

MobilePay: Til nr. 21204. 

Skriv »Gave« og din adresse i beskedfeltet

Netbank: Overførsel til 

reg.nr. 3409 kontonr. 8177600

Gaveindtægter
2.526.000

2.296.000

Gaveindtægter 2017/18

Gaveindtægter 2018/19

0,0 mio.
Jul. Aug. Sep. Okt.

0,5 mio.

1,0 mio.

1,5 mio.

3,0 mio

2,0 mio.

2,5 mio.

DERFOR 
STØTTER JEG MF
Jeg støtter MF, fordi jeg 

gene vil bidrage til et dynamisk miljø 

omkring kirke, teologi og mission. 

 Det er der gode muligheder for på 

TORVET, hvor MF holder til sammen 

med andre organisationer.

 MF er et enestående sted for teolo-

gistuderende til at sam-

menholde teologi og 

mission. Det har 

kirken brug for. 

Bodil Skjøtt, Aarhus 

Forhenværende 

generalsekretær 

i Israelsmissionen



Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
Telefon 86 16 63 00
mf@teologi.dk
www.teologi.dk
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TEOLKURSUS 2019 DEN 15.-18. JANUAR

Teolkurus 2019 fokuserer på temaet: ›I dødens 

land‹, som er relevant for alle at forholde sig til. 

Oplæg ved både teologiske og sjælesørgeriske 

fagpersoner. Se program på www.teologi.dk

ISLAM OG KRISTENDOM – OG MØDET MED 
MUSLIMER. MODUL 5 I MF’S EFTERUDDANNELSE 
– FORÅRET 2019

Modulet sigter på at trænge dybere ind i forholdet mellem 

islam og kristendommen. Hvori består enheden mellem 

islam og kristendommen, og hvor skilles vejene? Hvordan 

skal vi stille os til den muslimske forståelse af Muhammed, 

Gud, Jesus, frelsen osv. Og hvordan skal vi møde muslimer 

i lyset af Jesu befaling om at gøre alle folkeslag til hans 

disciple? Undervisere er professor Kurt Christensen, ph.d. 

Mogens S. Mogensen. Se program på www.teologi.dk.

KOMMENDE ARRANGEMENTER PÅ MF


