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LEDER

DET HANDLER 
OM ÅND
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

bliver præsenteret for forskellige faglige 

tilgange til de bibelske tekster. En bred 

og dyb viden er en vigtig forudsætning 

for at kunne være præst i Danmark i 

dag.

 En præst skal imidlertid være mere 

og andet end en faglig ekspert med 

bred viden. Uddannelse til præstetje-

neste er også et spørgsmål om åndelig 

dannelse. Skal man være åndelig leder 

af en menighed, skal man kunne tale 

frimodigt om sin tro – og man skal (som 

det naturligste i verden) være i stand 

til at føre en åndelig samtale. Åndelig 

dannelse handler også om kærlighed 

En præst skal være mere og andet end en teologisk ekspert

I den kirkelige verden tales der ofte om 

nødvendigheden af at skabe en klarere 

sammenhæng mellem den akademiske 

uddannelse og den kirkelige virkelig-

hed, som præsterne efterfølgende skal 

virke i. Kirken skal virke mere relevant 

og vedkommende for moderne men-

nesker i et samfund, der bevæger sig 

mere og mere i sekulær retning. Det 

kræver kulturindsigt og kendskab til de 

mennesker, som formidlingen retter sig 

imod. 

 På MF får de studerende en grund-

læggende og dyb viden om kristen-

dommens indhold og historie, og de 

til andre mennesker og om evnen til at 

skabe tillidsfulde bånd til andre. 

 Uden for de akademiske undervis-

ningslokaler har vi derfor også en række 

tilbud til de studerende, som sigter 

på åndelig dannelse. Vi holder dagli-

ge andagter med tekstlæsninger og 

salmesang, udbyder retræter, tilbyder 

mentorsamtaler – og vi opmuntrer i det 

hele taget vores studerende til at leve 

med troen for øje.

 Akademisk uddannelse er en grund-

forudsætning for at kunne virke som 

præst. Men uden åndelig dannelse er 

det intet værd.

Morgensang på TORVET



Fra Asger Chr. Højlunds sidste 

undervisningslektion på 

Menighedsfakultetet den 7. maj 2018
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ASGER CHR. HØJLUND STOPPER 
SOM PROFESSOR PÅ MF

Nils Andersen, landssekretær

MF’s professor i dogmatik har rundet de 67 år og vælger derfor at stoppe 

som underviser på MF. Asger Chr. Højlund holder afskedsforelæsning 

fredag den 22. juni med efterfølgende reception.

dens hovedspørgsmål og mangfoldige 

krinkelkroge. Asger er MF’s fremmeste 

Lutherkender og har udgivet vægtige 

bøger med gennemtænkt teologi som 

Men han gav afkald. Bidrag til kristolo-

gien, men også lettere bøger som fx. 

Urimeligt godt nyt. Luthers reformatoriske 

opdagelse og dens konsekvenser. Asger er 

stor fortaler for teologiens forbindelse 

og relevans for kirken og holder et væld 

af forkyndende møder og oplysende 

foredrag i det kirkelige landskab. Og 

når klokken ringer til bedemøde fredag 

middag på MF, er Asger blandt de mest 

trofaste deltagere med stor erkendelse 

af bønnens privilegium og betydning.

Afskedsforelæsning og reception

Asger Chr. Højlund giver i en anden arti-

kel i dette MF-blad et spændende indblik 

i, hvordan han har oplevet at være 

underviser på MF og at have fulgt MF’s 

utrolige udvikling gennem årene. Det er 

muligt at lytte til Asger når han fredag 

den 22. juni kl. 13 holder afskedsforelæs-

ning om »Hvorfor er vi her? Meningen 

med at drive teologi. Refleksioner efter 

39 år på MF«. Efter forelæsningen er 

der afskedsreception kl. 14.30-16. Og vi 

fortsætter kl 16.30 med eksamensfest for 

2013-holdet samt de MF-kandidater, der 

er blevet færdige på universitetet. Alle er 

velkomne til alle tre arrangementer.

Det er med stort vemod, at vi til som-

mer må tage afsked med Asger. Et MF 

uden en Højlund, hvis far var med til at 

oprette MF, hvis bror og søn selv har 

studeret teologi på MF, hvis mor og 

bror og søster og svigerinde har været 

med i repræsentantskabet på skift, og 

som selv har undervist i 39 år, ja, det er 

svært at forestille sig! Men tiden går, 

og et uundgåeligt generationsskifte, 

som begyndte med professor Peter 

V. Legarths afgang i 2016, er i gang. 

MF har indrettet en forskerstue, som 

Asger Chr. Højlund, Peter V. Legarth 

og kommende emeriti kan benytte og 

dermed bevare kontakten til den ar-

bejdsplads, som de gennem hele deres 

arbejdsliv har tjent.

Ny generation godt på vej

Heldigvis er generationsskiftet med 

ansættelse af nye og yngre lærerkræf-

ter i fuld gang, så der er arvtagere til 

undervisningen efter første generation 

af lærere på MF.

Reflekteret teolog 

med blikket rettet mod Gud

Som professor i dogmatik har Asger 

reflekteret over den kristne tro i alle 

 Asger har altid evnet at kombinere akademisk 
viden med den kirkelige virkelighed, som den ud-

spiller sig i sognene. Det er også tilfældet med den nye 
generation, som næsten er på plads. De yngre lærere 
er meget dygtige akademikere, som har blik for livet i 
menighederne. Flertallet har konkret præsteerfaring, 
og alle er engagerede i lokalt menighedsarbejde. 

Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder
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En sportsjournalist spørger ofte spil-

lerne, når de kommer ud fra en hæs-

blæsende kamp: Hvad føler du? Ja, hvad 

føler jeg i forbindelse med, at jeg nu 

slutter på MF? 

 Min umiddelbare følelse er nok en 

følelse af frihed. Lidt på samme måde, 

som når jeg har stået foran en forsk-

ningsorlov, hvor jeg kunne slippe for alle 

andre forpligtelser end den at sidde og 

boge den. I dette tilfælde handler det så 

ikke kun om at boge den, bestemt ikke, 

jeg glæder mig også til at blive pensio-

nist. Dvs. til at få mere tid til familie og 

alt det andet, jeg er glad for – om Gud 

vil og giver helse. 

MF er som humlebien

Men når det er sagt, er det i høj grad 

både forundring og taknemmelighed, 

der fylder mig. Over at have fået lov til 

at være en del af den mærkelige histo-

rie, MF er. Som vores fakultetsleder, 

Thomas Bjerg Mikkelsen, flere gange 

sagde, da han i begyndelsen af sin an-

egen bacheloruddannelse. På et tids-

punkt, hvor vi var klar til det, dvs. hvor 

kapaciteten var der. Med den mulighed 

for at tænke teologi og uddannelse 

sammen, som det gav. At udvikle noget 

– ikke bare give input og hjælp til (eller 

kritisere) det, andre havde udviklet. Og 

se, at uddannelsen på en eller anden 

måde virker. At vi simpelthen får dygti-

ge studenter. Som også vil noget med 

deres liv. 

Jeg har været der, hvor det sner

Og så det, at vi nu er blevet en del af 

et større fællesskab, TORVET, med de 

gode rammer og det summende liv i 

huset, det har givet, og den horisont, 

det tilfører vores uddannelse. Det kan 

være, det lyder dumt, men de seneste år 

har jeg ikke kunnet fri mig for følelsen 

af at være »der, hvor det sner«. Og så 

må jeg jo prøve at ransage mig selv med 

hensyn til, hvor meget kødelig stolthed 

og hvor meget ånd, der er i den følelse. 

Forunderligt er det i hvert fald.  

sættelse skulle sætte sig ind i, hvad MF 

var for en størrelse: MF er som humlebien. 

Efter fysikkens love burde den ikke kunne 

flyve, men det gør den alligevel. 

 Fra starten med nogle få, meget 

grønne lærere og ansatte. Som blev 

mødt med nogen skepsis, må man sige.  

Og helt uforståeligt var det vel ikke! 

Men både studenterne og pengene 

kom jo. Og blev ved med det – det faldt 

ikke til jorden. Det er da mærkeligt!

 Jeg tror egentlig ikke, jeg dengang 

spekulerede så meget på, om det nu 

kunne holde. Der var ikke noget troens 

vovemod i det fra min side. De, der vir-

kelig havde troens vovemod dengang, 

var snarere de i vore øjne bedagede 

kvinder og mænd, der sad i bestyrelsen, 

og som trods alderdommens klarsyn 

gik ind i det. Godt, at de gjorde det! Det 

er ikke sikkert, de altid fik den tak, vi 

skyldte dem.

 Men så føler jeg i høj grad også 

forundring og taknemmelighed over at 

være med i det, der er nu. At vi fik vores 

Efter mere end 39 års ansættelse stopper professor Asger Chr. Højlund 

som underviser på MF. MF-bladet har bedt den kommende pensionist 

give et indblik i, hvordan han har oplevet de mange år som underviser af 

teologistuderende.

SAMMENHÆNG 
MELLEM TRO 
OG TEOLOGI
Asger Chr. Højlund, professor og teol.dr.
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Ville have været præst

Hvorfor blev jeg i sin tid lærer? Afdøde 

biskop Jan Lindhardt sagde engang om 

det at være lærer på universitetet, at det 

ikke handler så meget om særlige kvali-

fikationer som om at være på det rette 

sted til den rette tid! Sådan tænker jeg 

også. Jeg ville have været præst – og det 

ville jeg såmænd også flere år efter, at 

jeg var blevet ansat på MF. Men samtidig 

var jeg jo en del af den flok studenter, der 

dengang tog aktivt del i opbygningen af 

MF, og syntes, teologi var spændende. 

Særligt arbejdet med min store emne-

kreds om Luther gav mig selv meget. Så 

på den måde var det ikke fremmed, da 

jeg blev spurgt, om jeg ville være lærer. 

Sammenhæng mellem tro og teologi 

Det, der fra begyndelsen gjorde MF 

og MF’s sag så oplagt for mig, var den 

sammenhæng, det gav mellem tro og 

teologi. På universitetet var der lærere 

og studenter, der talte om, at troen 

havde brug for at blive udfordret. Det 

var derfor, man skulle møde den kritiske 

teologi. Og jeg er helt med på, at man 

også skal møde ting, der udfordrer tro-

en. Bl.a. fordi den skal kunne stå distan-

cen i mødet med de udfordringer, man 

under alle omstændigheder vil møde 

efter studiet. Det er derfor, det hedder et 

fakultet og ikke en bibelskole. Men der 

er altså grænser for, hvor stor afstanden 

mellem troen og det, man skal beskæf-

tige sig med i sine studier, kan være, før 

det bliver meningsløst og ufrugtbart. 

 Det, vi ønskede med MF, var en 

meningsfyldt og frugtbar sammenhæng. 

Ikke en sammenhæng, hvor udfordrin-

ger og spørgsmål bliver skubbet under 

stolen. Og bestemt ikke en sammen-

hæng, hvor alle ting er givet på for-

hånd. At MF har et trosmæssigt funda-

ment i Bibelen og bekendelsen betyder 

ikke, at der ikke kan stilles spørgsmål, 

og man ikke kan gå på opdagelse. Så 

enkelt og letforståeligt er fundamentet 

jo ikke! Hvordan skulle den virkelighed, 

som teologien dybest set forholder 

sig til: Gud og hans gerning i denne 

verden, være enkel og ligetil? Så også 

med troen som fortegn er teologien et 

enormt spændende og vidtfavnende 

studium. Det er sådan, jeg har oplevet 

det, og som har gjort det så menings-

fyldt at arbejde med det. 

Formning gennem bøn

En del af den sammenhæng er bønnen 

– det, at det ikke er fremmed for det 

akademiske arbejde at forbinde det med 

bøn. Hvad det jo heller ikke er på masser 

af teologiske uddannelsessteder rundt 

omkring i verden, hvor der til et fakultet 

hører et kapel. Selv om der er forskel på 

undervisning og en prædiken, og man 

i undervisningen skal kunne vende og 

dreje tingene og stille kritiske spørgs-

mål, så er det så godt at blive mindet 

2015-holdets sidste lektion 

med Asger Chr. Højlund
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om, at også dette sker for Guds ansigt. 

Og at vi, ikke mindst her, er dybt af-

hængige af Gud. Nok handler teologisk 

uddannelse om kundskab og refleksion. 

Men det handler først og fremmest om 

en formning. En formning, hvor det er 

en anden, der er i gang med en. Derfor 

er bønnen fuldstændig afgørende. 

Udenfor – men aldrig ensom

En kollega på universitetet spurgte mig 

engang, om det ikke var lidt ensomt at 

være lærer på MF, for MF har jo ikke væ-

ret inde i varmen i den akademiske ver-

den. Jeg kan huske, at spørgsmålet kom 

helt bag på mig. Sådan havde jeg aldrig 

tænkt på det. Jo, der har været perioder, 

hvor vi virkelig blev holdt udenfor og 

ikke blev inviteret med på konferencer 

og den slags, selv om vi havde vores 

doktorgrader. Og det kunne jeg da godt 

blive træt af. Men det gav mig på ingen 

måde en følelse af ensomhed. Ikke bare, 

fordi vi havde et rigtig godt teologisk 

fællesskab på MF – og med kollegerne 

på Dansk Bibel-Institut og på lignende 

institutioner i Norden. Og egentlig hel-

ler ikke, fordi der jo var andre teologiske 

konferencer, vi deltog i. 

En del af kirken

Først og fremmest tror jeg, at det skyld-

tes, at vi jo i den grad var en del af kirken 

– forstået som helt almindelige men-

nesker rundt omkring i landet. Det kan 

godt være, at det var begrænset, hvor 

meget vi blev inviteret ind på de bonede 

gulve, og at vores indflydelse dér var be-

grænset i forhold til kollegernes på uni-

versiteterne (det har faktisk ændret sig 

en del gennem de seneste år). Men det 

betød da ikke, at man var udenfor, hvor 

det betød noget. Så nej, ensom har jeg 

bestemt ikke følt mig. Måske snarere 

har jeg – endnu engang – følt, at jeg har 

været »der, hvor det sner«. Hvor jeg med 

det også tænker på en større dimension 

end den menneskelige.
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ENDNU FEM 
MF-TEOLOGER ANSAT 
SOM PRÆSTER

Siden sidste nummer af MF-bladet 

i marts er yderligere fem MF-teolo-

ger blevet ansat som præster: Pelle 

Kviesgard i Aalborg Valgmenighed, 

Helga Døssing Bendfeldt som 

sognepræst i Sindbjerg, Klaus Dahl 

som frimenighedspræst i Aarhus, 

Frans Vestergaard Jensen som 

frimenighedspræst i Silkeborg Oa-

sekirke samt Filip Torp Kildeholm 

som sognepræst i Løsning og Kor-

ning. Se en oversigt over de seneste 

præsteansættelser her: teologi.dk/

mf-praester

EKSAMENSFEST PÅ MF FREDAG DEN 22. JUNI

Det hold studerende, der i 2013 begyndte deres 4 1/2 årige bacheloruddannel-

se i teologi ved MF og University of South Africa, er blevet færdiguddannede. 

Det vil vi fejre sammen med 2013-holdet samt alle nye MF-kandidater til en 

offentlig eksamensfest fredag den 22. juni 2018 kl. 16.30-18.30. Alle interesse-

rede er velkomne!

SOGNEKIRKEKONFE-
RENCE I FREDERICIA 
DEN 11. JUNI 

Hvordan kan man i sin lokale sog-

nekirke bedst virke og være me-

nighed som præst, menighedsråd, 

ansat og frivillig? Det vil Evan-

gelisk-Luthersk Netværk, Dansk 

Bibel-Institut og Menighedsfakul-

tetet fokusere på ved en éndags 

konference. Alle interesserede er 

velkomne! Se program på www.

teologi.dk

MF’S EFTERUDDANNEL-
SE EFTERÅR 2018

MF’s akademiske efteruddannelse 

fortsætter til efteråret med modu-

let: Arkæologisk og historisk bag-

grundsbelysning for prædikentek-

ster. Generalsekretær Ole Andersen 

fra Ordet og Israel samt lektor 

Morten Hørning Jensen fra MF vil 

undervise på kurset. Se omtale 

og program på MF’s hjemmeside: 

www.teologi.dk. Tilmeldingsfrist er 

1. juli 2018 

AFSKEDSFORELÆSNING VED ASGER CHR. HØJLUND 
MED EFTERFØLGENDE AFSKEDSRECEPTION

Fredag den 22. juni indbyder MF til professor Asger Chr. Højlunds afskedsfore-

læsning samt afskedsreception. Forelæsningen holder Asger kl. 13-14, mens der 

er reception fra 14.30-16. Alle er meget velkomne.

KORT NYT

MF INVITERER TIL KIR-
KELIG AFTENUNDERVIS-
NING I ESBJERG I 2018-19

MF’s nye Kirkehøjskole, som byder 

på undervisning ved fem undervise-

re fra MF samt fem lokale MF-præ-

ster, rykker til Esbjerg til efteråret. 

MF-lærernes høje akademiske 

niveau samt præsternes pastora-

le indsigt og erfaringer udgør en 

frugtbar cocktail til inspiration og 

opbyggelse for deltagerne. Under-

visningen gives på fem onsdage fra 

oktober 2018 til marts 2019. Se flere 

oplysninger på teologi.dk/mf-gi-

ver-kirkelig-aftenundervisning-i-es-

bjerg-i-2018-19

https://teologi.dk/mf-praester/
https://teologi.dk/mf-praester/
http://www.teologi.dk
http://www.teologi.dk
http://www.teologi.dk
https://teologi.dk/mf-giver-kirkelig-aftenundervisning-i-esbjerg-i-2018-19/
https://teologi.dk/mf-giver-kirkelig-aftenundervisning-i-esbjerg-i-2018-19/
https://teologi.dk/mf-giver-kirkelig-aftenundervisning-i-esbjerg-i-2018-19/
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SPONSORLØB 2018 
AFHOLDES 27. AUGUST

Mandag den 27. august kl.17-18 

afholder MF sit vigtige sponsorløb 

til fordel for stipendier til vore stu-

derende, som ikke er bevilget SU. 

Det er muligt for enhver sympatisør 

at deltage aktivt som løber eller 

cyklende. Eller at sponsore en af de 

aktive. Læs mere på teologi.dk/om-

mf/stot/sponsorloeb2018

SOMMERSKOLEN APOLOGIA GIVER TROSFORSVAR 
DEN 22.-24. AUGUST

For andet år i træk inviterer Center for Kristen Apologetik og Kristeligt Forbund 

for Studerende til sommerskolen Apologia. Nordmanden Bjørn Are Davidsen 

vil undervise om forholdet mellem tro og naturvidenskab, guds-argumenter 

og sund skepsis, mens danskeren David Jakobsen vil undervise om kristen 

erkendelsesteori, bibelsyn mm. Flere oplysninger og program kan ses på apo-

logetik.dk

TORVETS HØJSKOLE 
2018 AFHOLDES 
24.-27. SEPTEMBER

Tag med på den populære TOR-

VETs Højskole på naturskønne 

Virksund Kursuscenter ved 

Limfjorden. Israelsmissionen, 

Promissio og Menighedsfakultetet 

står for hver sin undervisningsdag. 

Alle er velkomne, se program på 

www.teologi.dk

LEIF ANDERSEN 
OVERSAT TIL RUSSISK

Gud hvorfor sover du? er måske Leif 

Andersens mest læste bog. Bogen 

omhandler lidelsens problem og 

er udkommet på dansk, norsk, 

svensk, finsk, lettisk og i april nu 

også på russisk! Så er der med ét 

144 mio. flere, der kan læse denne 

klassikker på sit modersmål.

MF OVERVEJER AT BYGGE PÅ SIN CENTRALT 
PLACEREDE GRUND

MF har bedt en gruppe af erhvervsfolk med forstand på byggeri og udlejning 

komme med konkrete udspil til, hvordan et indtægtsgivende byggeri kunne 

udformes. Formålet er at udnytte vores helt centrale placering i Aarhus tæt 

på Aarhus Universitet til at skaffe lejeindtægter, som kan bidrage til at styrke 

MF’s økonomi.

https://teologi.dk/om-mf/stot/sponsorloeb2018/
https://teologi.dk/om-mf/stot/sponsorloeb2018/
http://apologetik.dk/
http://apologetik.dk/
http://www.teologi.dk
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STUDENTERARTIKEL

FRA STUDERENDE 
PÅ MF TIL ›KUFFAR‹ 
I ESTLAND
Af David Søholm Johansen, bachelor i teologi fra MF
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et af mange eksempler på små skridt, vi 

ser nogle af soldaterne tage.

Bibelkundskab fra MF oversættes 

til andagt for soldater

En anden måde hvorpå Kuffen bærer 

præg af at være et kristent hjem, er 

netop, når vi holder aftensang. Her 

synger vi, holder en kort andagt og 

beder Soldatens bøn eller Fadervor. Af-

tensangen er et af de tidspunkter, hvor 

der er noget på spil. Midt i soldaternes 

liv, bliver der skabt et særligt rum, hvor 

der er mulighed for at være åben for 

Gud. For os er det en god udfordring at 

skulle sige noget til mennesker, som 

ikke kender særligt meget til tro i det 

hele taget, og vi oplever, at Gud vejle-

der og lægger os noget på hjerte. Jeg 

oplever blandt andet, at jeg på grund 

af mit større kendskab til bibelen, som 

jeg har fået på MF, kan finde et ord ind 

til de mange forskellige situationer, 

David har netop færdiggjort sin bachelor på MF. I dette forår mellem 

endt bachelor og begyndelsen på kandidatstudiet, er han blandt andet 

udsendt på soldaterhjemmet i Estland. Her bliver den teologiske uddan-

nelse fra MF, som det fremgår af Davids beretning her, til lyttende ører, 

kærlige hænder og nærværende andagter.

I dette øjeblik sidder jeg på mit værelse 

i en betonklods af en bygning på en mi-

litærbase i Estland. Her bor min hustru 

Mette og jeg sammen med 186 danske 

soldater, der er udsendt igennem NATO 

som sikring over for Rusland. Vores 

opgave har ikke meget med det storpo-

litiske at gøre, men er derimod at drive 

soldaterhjem. Kuffen (kaldenavnet for 

soldaterhjemmet) er soldaternes dag-

ligstue og fristed. Her kan man sætte 

sig og drikke en kop kaffe, spise et styk-

ke kage eller spille et spil og samtidigt 

få sig en snak. Det er altså soldaternes 

hjem midt i missionen. Mette og jeg 

er, mens vi er her, ledere, eller rettere 

»Kufmor« og »Kuffar«. Selvom mange af 

soldaterne er ældre end os, ser de sådan 

på os. Vi er der, når de kommer »hjem«, 

sender kage til dem, når de er ude og er 

dem, der ser dem, og efter bedste evne 

spørger, lytter og deler med dem. 

Samtaler leder til andagt

Kuffen er et kristent hjem, og derfor er 

det vigtigt for os at byde alle velkomne 

og at elske hver enkelt. Vores kristne 

udgangspunkt får også indflydelse på 

vores samtaler. Vi ønsker at dele det, 

vi tror, er sandt, men må også lytte til 

soldaternes livssyn. Det er en del af 

at møde et menneske med kærlighed 

og respekt. Særligt én samtale står 

klart som en ligeværdig udveksling af 

synspunkter. Umiddelbart blev der ikke 

rokket på hans forståelse af verden, 

men måske blev han alligevel nysgerrig 

på vores tro, for efterfølgende deltog 

han flere gange i aftenandagten. Det er 

soldaterne kan stå i. Mette lader sig 

bruge med den erfaring, hun har haft 

med mennesker, hun har mødt, da 

hun studerede til lærer. Godt nok har 

jeg læst om postmodernitet og relati-

visme, men Mette har levet og delt en 

hverdag med mennesker, som har stået 

i og accepteret disse strømninger som 

fundamentale præmisser for deres liv 

og kan derfor relatere til soldater, som 

har det inde på livet.

Får mod til at blive præst

På et soldaterhjem som her i Estland 

sker der noget nyt hver dag, og den 

gode samtale kommer, når vi mindst 

venter det. Noget, jeg ser som en helt 

særlig værdi ved dagligdagen på solda-

terhjemmet, er at få hænder og fødder 

på det, jeg har lært de sidste 4 ½ år på 

MF. Det giver mig mod til at fortsætte 

på kandidaten og, om Gud vil det, en 

dag blive præst i Danmark. 

Mette og David i militære sløringsfarver



14   MF-BLADET ■ JUNI 2018

LINDHOLM AUTO
Thistedvej 121 · 9400 Nørresundby
v/Morten Warncke Olesen
Telefon 98 17 04 00
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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 


Programmør for HERREN


Software-konsulent med en klar kristen profil

 og indgående kenskab til Bibelen.
Kunder som Logos Bible Software,

 United Bible Socities, German Bible Society, 
Youth with a Mission, Det Danske Bibelselskab, 

Forlaget Scandinavia, Aalborg Universitet, 
2K/Denmark med flere.


Kontakt os for en uforpligtende snak om dine 

udfordringer indenfor software.


Ulrik Sandborg-Petersen, ph.d.


       +4561706850          ulrikp@scripturesys.com



www.scripturesys.com

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

Bestil nyt katalog på 7592 2022

Læs mere om rejserne på 

www.felixrejser.dk/israel

Rundrejse under løvhyttefesten 19.9. - 29.9.
Rundrejse i efterårsferien 14.10. - 21.10.
Familierejse i efterårsferien 14.10. - 21.10.
Ét land, to folk og tre religioner 30.10. - 6.11.

Israel
Landet du vender 
tilbage til
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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

ØKONOMI

SLUTSPURTEN ER INDE 
– HJÆLP MF HELT I MÅL
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

på 228.000 kr., og det vil det være en 

stor hjælp for MF, om vi kunne reducere 

dette underskud. Vi appellerer derfor 

til jeres fortsatte støtte i den aktuelle, 

spændende og afgørende slutspurt. MF 

har brug for ethvert bidrag.

 Kontakt mig endelig, hvis du har 

spørgsmål eller har brug for flere oplys-

ninger - wph@teologi.dk eller tlf. 7356 1242.

Der er nu kun knapt én måned til, at 

MF afslutter sit regnskabsår. Juni er 

årets næststørste gavemåned og der-

med helt afgørende for, om vi når det 

budgetterede gavebeløb. Det er en stor 

glæde for os, at gaveindtægterne i årets 

løb næsten har fulgt budgettet, om end 

der har været en nedgang i gaveindtæg-

ter de seneste par måneder. 

 I juni har vi budgetteret med 1,1 mio. 

kr. i gaver. Det er på niveau med tidli-

gere år, hvor vore trofaste venner med 

ekstra gaver hjalp os godt i mål. Når 

vi løfter i flok, og vi hver især bidrager 

med det, vi har mulighed og hjerte for, 

kan vi klare den. 

 I 5-års budgettet for generations-

skiftet i lærerstaben, har vi for indevæ-

rende år budgetteret med et underskud 

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. 21 204. 
Skriv »Gave« og din adresse i beskedfeltet
Netbank: Overførsel til 
reg.nr. 3409 kontonr. 8177600

GAVEBEHOV FREM TIL 30. JUNI

Gavebehov: 1.138.000 kr.

Gaver modtaget:
6.966.000 kr.

9 mio.
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7 mio.

6 mio.

5 mio.

4 mio.

3 mio.

2 mio.

1 mio.



Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
Telefon 86 16 63 00
mf@teologi.dk
www.teologi.dk

Afskedsforelæsning og afskedsreception 

Professor Asger Chr. Højlund stopper på MF

fredag den 22. juni

PROGRAM

• Afskedsforelæsning: kl. 13-14.30: 

»Hvorfor er vi her? Meningen med at drive 

teologi. Refleksioner efter 39 år på MF«

• Reception: kl. 14.30-16.00

Du kan tilmelde dig receptionen på 

www.teologi.dk/tilmeld. 

Hvis du vil bringe en hilsen, kontakt da fakul-

tetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen på tbm@

teologi.dk eller tlf. 7356 1241 senest den 20. 

juni. Velkommen!   

Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 

8200 Aarhus N, www.teologi.dk

Eksamensfest for BA 2013-holdet m.fl.

22. juni kl. 16.30-18.30

PROGRAM

• Lidt godt til ganen

• Velkomst ved fakultetsleder Thomas Bjerg 

Mikkelsen

• Musikalsk indslag ved fløjtenist Ann So-

phie Rønne Andersen

• Festtale ved lektor Morten Hørning Jensen

• Studenterindslag

• Overrækkelse af skriftlige lykønskninger til 

de nye bachelorer og kandidater

• Afslutning

Tilmelding til eksamensfesten senest den 15. 

juni på www.teologi.dk/tilmeld

KOM TIL MF FREDAG DEN 22. JUNI

ID NR. 42484

MF’s akademiske efteruddannelse fortsætter til efteråret med modulet: Arkæologisk 

og historisk baggrundsbelysning for prædikentekster. Generalsekretær Ole Andersen fra 

Ordet og Israel samt lektor Morten Hørning Jensen fra MF vil undervise på kurset. 

Se omtale og program på MF’s hjemmeside: www.teologi.dk. Tilmeldingsfrist er 1. juli

http://www.teologi.dk/tilmeld
mailto:tbm@teologi.dk
mailto:tbm@teologi.dk

