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LEDER

2017 DOBBELT 
JUBILÆUMSÅR FOR MF
Af Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

og sagde. Jeg har læst manuskriptet og 

kan varmt anbefale bogen!

Nyt optag af studerende

En anden stor begivenhed i 2017 er 

optaget af et helt nyt hold studerende. 

I lyset af den aktuelle præstemangel 

håber vi, at alle unge – både mænd og 

kvinder – med kald til at læse teologi 

vil se Menighedsfakultetet som deres 

kommende uddannelsessted. Der er 

brug for teologer i mange forskellige 

opgaver, og for tiden bliver der uddan-

net alt for få præster. Hvis udviklingen 

ikke snart vender, kan det inden for få 

år få alvorlige konsekvenser for mange 

lokale menigheder, som ikke har mu-

lighed for at ansætte en præst. Inden 

for de næste 10 år når 400 præster 

70-års-grænsen og bliver tvunget på 

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther 

ifølge traditionen slog 95 teser op på 

porten til slotskirken i Wittenberg, en 

begivenhed der blev startskuddet til 

reformationen. Det bliver markeret på 

mange måder i kirkelige sammenhæn-

ge over hele landet. MF tager også del 

i fejringen af reformationen, og vi vil se 

jubilæet som en anledning til at finde 

ind til en ny og frisk forståelse af evan-

geliet. Hvad ville Luther? 

 Med det udgangspunkt har vi blandt 

andet tilrettelagt et nyt fag på vores 

efteruddannelse, som sætter fokus på 

Luthers reformatoriske anliggende. 

Interesserede kan læse mere om det på 

vores hjemmeside. Professor i dogmatik 

Asger Chr. Højlund har desuden skrevet 

en lille letlæst bog, som forsøger at 

bringe os nærmere på det, Luther så 

MF-BLADET 
I NY KLÆDEDRAGT

Som det fremgår af dette nummer, er 

MF-bladet blevet fornyet. Målet er at 

give MF-bladet mere puls og læserne 

et endnu klarere blik for, hvad MF er og 

vil. Vi har droppet faste temanumre, 

nedlagt den gamle redaktion, skiftet 

grafiker, shinet designet op, samt givet 

redaktørstatus til flere aktører fra MF. 

Dermed får flere personer mere direkte 

mulighed for at fylde MF-bladet med 

aktuelt stof. Mottoet for MF’s arbejde er 

dog helt det samme: (at drive) teologi 

KALENDER

2. marts Studieintroduktionsdag kl. 10-14.30

7. marts PULS kl.9.30-12.00: »Hvordan formidle evangeliet til Danmark i dag?«

19. maj Seminar kl. 10-16: »Åbn højmessen for mennesker med særlige be-

hov«. Gratis deltagelse. Arrangører: Kristelig Handikapforening og 

Menighedsfakultetet

23. sept. MF’s 50 årsjubilæumsfest kl. 12-17.30 med frokost, formandsbe-

retning, festtaler på Katrinebjerg Skole og gudstjeneste i Aarhus 

Domkirke. Læs mere på www.teologi.dk/jubilæum

pension. Samtidig er antallet af ny-

uddannede præster faldet drastisk de 

seneste år. Vi har i disse år en historisk 

chance for at præge danske sogne med 

sund, praktisk og livsnær teologi. Så lad 

os stå sammen om at kalde nye præster 

til tjeneste i hele Danmark!

Menighedsfakultetet fylder rundt

Den 23. september skal vi fejre Menig-

hedsfakultetets 50 års jubilæum. Det er 

en stor begivenhed, som vi vil markere 

med en fest på Katrinebjergskolen i 

Aarhus og en festgudstjeneste i Aarhus 

Domkirke. Det vil være festligt, hvis 

mange af vores venner vil komme og 

tage del i vores glæde og taknemme-

lighed over den betydning, som Menig-

hedsfakultetet har haft for dansk kirkeliv 

gennem det seneste halve århundrede.
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HVORFOR 
AL DEN SNAK 
OM LUTHER?
Kurt E. Larsen, professor i kirkehistorie

Nogen tænker måske: Hvorfor ikke se på 

fremtiden frem for på en 500-år gam-

mel historie? I denne artikel vil jeg prøve 

at vise, at det ikke er enten/eller: Det 

hjælper os netop godt ind i fremtiden at 

kende til historien, og Luthers teologi 

rummer så dyrebare og blivende sand-

heder, at det er vigtigt for kommende 

generationer at fordybe sig i dem. 

 At kende historien hjælper til at for-

stå os selv. Vi er højt privilegerede ved 

at bo i Danmark. Vel er der problemer, 

men næsten alle mennesker i verden 

ville gerne bytte problemer med os! 

Noget i vores samfund må vi som troen-

de kristne beklage og sørge over, men 

der er meget andet at glæde os over. 

Set i det store perspektiv er vores land 

kendetegnet ved lovlydighed, et solidt 

velfærdssystem, et højt uddannelsesni-

veau og en høj arbejdsmoral. Man kan 

godt nævne undtagelser herfra, men da 

er det netop undtagelser, der bekræfter 

reglen. Og disse kendetegn går dybest 

pejlemærker, som nutidens og fremti-

dens kirkeliv vil have godt af at sætte 

kursen efter: Nåden alene, troen alene, 

Skriften alene.

Nåden alene

Luthers tese 43: De kristne 

bør belæres om, at hvis man 

giver til den fattige eller låner 

til en trængende, så handler 

man bedre, end hvis man 

køber aflad.

Det væsentligste for Luther selv var 

hans genopdagelse af evangeliet om 

nåden. Som ung gik han i kloster for at 

finde en nådig Gud. Han gjorde, hvad 

han fik anvist: Han bad, råbte på hel-

generne, gik til skriftemål og søgte ind 

i mystikken. I et tilbageblik sagde han: 

Hvis det skulle være lykkedes nogen at 

set tilbage til reformationstiden, hvor 

Danmark i udpræget grad blev præget 

af Luthers tanker om kirke og samfund. 

 Reformationen i Danmark blev 

gennemført af kong Christian den 3. 

Han var en luthersk kristen, der sørgede 

for, at der blev lov og orden i landet igen 

efter borgerkrigen (Grevens Fejde 1533-

1536). Han fik ansat præster til at forkyn-

de og undervise om Guds lov og Guds 

evangelium. De Ti Bud og evangeliet om 

nåden i Kristus kom til at præge landet i 

de følgende mange generationer. 

 Kristendommens kritikere i dag vil 

sikkert nødigt høre om, hvad vi skylder 

vores kristne og lutherske arv. Men det 

er vigtigt for os på MF at være med til 

at pege på vores arv, så mange flere får 

øjnene op for, hvad den kristne tro har 

betydet. Vi vil gerne påvise, at det er godt 

at være menneske i et kristent/luthersk 

land, for det kan forhåbentligt få flere til 

at få øjnene op for den kristne tro. 

 Luthers teologi kan samles i tre 
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2017 er et jubilæumsår for reformationen. Luther fylder meget i årets 

mødeprogrammer ud over landet. På MF har vi i januar haft et velbesøgt 

Teol-kursus om Luthers teologi. Vi MF-lærere rejser rundt i landet og 

holder Luther-foredrag. Asger Chr. Højlund, professor i dogmatik her på 

MF, udgiver om kort tid en ny bog om Luther. 



andre i Bibelen. Igennem dette arbejde 

med Bibelen fandt han selv den fred, 

han før forgæves havde søgt efter. Han 

læste sig til evangeliet i såvel Gammel 

Testamente som Ny Testamente. Hvad 

den datidige romersk-katolske kirke 

ikke kunne give, det gav Skriften ham! 

 Derfor var Luther også rede til at 

tage kampen op mod datidens pave-

kirke, når denne var i direkte modstrid 

med Bibelen. Han ville gerne være en 

tro tjener i den katolske kirke, og havde 

aldrig nogensinde drømt om andet end 

at tjene Gud der. Men da evangeliet 

blev modsagt af datidens pavekirke, så 

valgte han Bibelen frem for kirken. 

 Sådan må Luther også lære os at 

tænke i dag. Hvor meget vi end holder 

af vores kirke og vores traditioner, så 

må vi dog altid være villige til at følge 

Bibelen, hvis sandheden bliver mod-

sagt. Også selvom det kommer fra ens 

egne kirkelige sammenhænge. 

komme til himmelen ved munkefrom-

hed, så måtte det være mig. Men jo 

mere han søgte, jo mere så han synden 

klæbe ved alt, hvad han foretog sig. 

Hans teologiske læremestre gav ham 

ringe hjælp, for de lagde vægt på men-

neskets egne muligheder og ansvar, 

og Luthers problem var netop, at han 

selv kom til kort, hvor meget han end 

prøvede at blive retfærdig over for Gud. 

Ingen gerninger hjalp ham til fred, slet 

ikke den afladshandel, der var anled-

ning til hans teser i 1517. Da han skrev 

dem, var det gået op for ham, at et 

menneske bliver erklæret retfærdigt af 

Gud. Det sker af nåde, for Kristi skyld. 

Hvad vi ikke kan præstere selv, det 

tilregner Gud os af sin nåde. Så er en 

kristen da synder i sig selv, men samti-

dig retfærdig. 

 Hvilken befrielse for et anfægtet 

menneske, også i dag. Hvilket budskab 

at leve og dø på!

Troen alene

Luthers tese 37: Enhver sand 

kristen, hvad enten han lever 

eller er død, har delagtighed 

i alle Kristi og kirkens goder, 

og de gives ham af Gud også 

uden afladsbreve.

Fordi vi frelses af nåde alene, sker det 

også ved troen alene. Troen er luthersk 

set ikke nogen præstation. Troen er 

som et barnesmil, har den norske præ-

dikant Fredrik Wisløff sagt. Mor stikker 

ansigtet ned i barnevognen og smiler, 

og hun smiler smilet frem hos den lille. 

Troen er som et barnesmil: Gud taler til 

os gennem ordet og sakramenterne. 

Han taler til os om sin Søn, erklærer os 

sin kærlighed, og så vokser troen og 

tilliden til Ham frem derigennem. Så 

handler kristentro ikke om lydighed, 

regler og frygt, men netop om barnets 

tro og tillid. 

 Det lutherske kirkesyn lægger derfor 

megen vægt på Ordet og sakramenter-

ne. Her taler Gud til os. I hjemmet og 

kirken, i det frivillige kirkelige børne- 

og ungdomsarbejde og måske også 

i skolen, hørte vi om Guds nåde og 

kærlighed, og så gik det sådan for os, 

at troen voksede frem. Troen er ikke en 

egenskab, nogen er født med. Troen 

er en gave, som Gud giver os gennem 

Ordet og sakramenterne. 

  Derfor skal ordet om Jesus for-

kyndes, og der skal undervises på alle 

platforme, så troen kan vokse frem. Ved 

reformationen i Danmark lagde man 

meget vægt på forkyndelsen. Derfor 

nyskabte man Københavns Universitet 

i 1537, så det som primært formål fik 

at uddanne gode lutherske teologer 

til kirken. I dag kan man sige, at vores 

arbejde med at drive Menighedsfakul-

tetet og uddanne Ordets tjenere, ligger 

i naturlig forlængelse af reformationen. 

Ved Ordet kan troen vokse frem i vores 

folk. Det må vi bede om og arbejde for.

 I den lutherske kirkes vigtigste skrift, 

den Augsburgske Bekendelse, hedder 

det: 

 For at vi kan nå til denne tro, er der 

indstiftet et embede til at lære evan-

geliet og meddele sakramenterne. For 

gennem ordet og sakramenterne som 

midler skænkes Helligånden, der virker 

tro, hvor og når det behager Gud hos 

dem, som hører evangeliet …. 

 Der er altså noget, vi skal: Kirken 

er der for at prædike og forvalte sakra-

menterne. Det skal vi sørge for. Derfor 

skal der holdes gudstjeneste, og derfor 

skal der arbejdes på en sund og sand 

forkyndelse. Derfor skal der være præ-

ster, der får løn, så de kan bruge tid på 

at forberede sig grundigt til søndagens 

gudstjeneste. 

 Det vi mennesker ikke skal, er at sør-

ge for resultaterne og skabe tro og liv. 

Det er Guds gerning, ved Helligånden, 

når og hvor han vil. Gud er suveræn. 

Ham kan vi ikke råde over. Men han 

skaber troen i sin time, når vi bringer 

det ord videre, han har givet os. 

Skriften alene

Luther ved rigsdagen i 

Worms 1521: Med mindre jeg 

bliver overbevist ved skriftens 

vidnesbyrd eller ved klare 

grunde, så er jeg overbevist 

ved de af mig anførte skrifter 

og min samvittighed er fan-

get i Guds ord …

Luther havde som professor i Witten-

berg som sit kald og daglige arbejde, at 

udlægge Bibelen rigtigt og undervise 

Torvet i Wittenberg anno 2017. Foto: iStock.com/Meinzahn  76   
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FÅ HJÆLP TIL AT VÆLGE 
DEN RETTE PRÆST 

Dansk Bibel-Institut og Menig-

hedsfakultetet har i fællesskab 

udgivet en vejledning til, hvordan 

en menighed kan gribe et præste-

valg an. Vejledningen består af tre 

dokumenter og tager udgangs-

punkt i præsteløftet. Vejledningen 

er tilgængelig på www.teologi.dk

FLERE NYE MF-PRÆSTER 

2016 blev med 11 MF-præsteansæt-

telser et fantastisk år for MF. De se-

neste to ansættelser i 2016 er Martin 

Karkov Kobbersmed (foto), som er 

ny sognepræst i Skanderup Kirke 

og Peter Kiel Nielsen, som er ny 

sognepræst i Vejen Kirke. Den gode 

udvikling synes at fortsætte i 2017, 

idet Niels Jørgen Holm Larsen er an-

sat som sognepræst i Sommersted 

og Oksenvad med indsættelse 2. 

april, og Johnny Tidemand er ansat 

som præst i Vendsyssel Frimenighed 

i Frederikshavn fra 1. august.

2017 JUBILÆUMSÅR MED BOGUDGIVELSE, 
FEST OG JUBILÆUMSLØB 

I 2017 fejrer vi MF’s 50 årsjubilæum med blandt andet en stor jubilæumsfest 

lørdag den 23. september kl.12-17.30 med frokost, formandsberetning, festtaler 

på Katrinebjerg Skole og gudstjeneste i Aarhus Domkirke. Lærerne udgiver i 

fællesskab en ny jubilæumsbog, der fortæller, hvad de brænder for. Vores årlige 

sponsorløb bliver et særligt Jubilæumsløb mandag den 28. august kl.17-18. Vi 

håber på rekordstor deltagelse fra vores bagland, så vi kan få midler til sti-

pendier til vore ekstra mange studerende i efteråret 2017, hvor vi har tre hold. 

Kontakt landssekretær Nils Andersen på na@teologi.dk eller tlf. 7356 1247, hvis 

du vil være med som aktiv løber, cyklist eller evt. gående.

NYT OPTAG AF 
STUDERENDE 
– KOM TIL STUDIE-
INTRODUKTIONSDAG 
DEN 2. MARTS

MF optager et nyt hold bachelor-

studerende til sommer. Hvis du vil 

vide, hvad MF’s bacheloruddannelse 

rummer, er du velkommen til at 

komme til studieintroduktionsdag 

torsdag den 2. marts kl.10-14.30. 

Her vil du møde både lærere og stu-

derende og få en grundig indføring i 

studiet. Se mere på www.teologi.dk

PULS 7. MARTS

MF’s studenterråd inviterer til deba-

tarrangementet »PULS« tirsdag den 

7. marts kl.9.30-12, hvor vi drøfter, 

hvordan vi bedst formidler evange-

liet i dag. Oplæg ved biskop Henrik 

Stubkjær, Indre Missions formand 

Hans Ole Bækgaard samt formand 

for Frikirkenet, Tonny Jakobsen. Alle 

er velkomne.

SEMINAR OM AT 
ÅBNE HØJMESSEN 
FOR MENNESKER 
MED SÆRLIG BEHOV 

Den 19. maj kl.10-16 afholder Kri-

stelig Handicapforening og Me-

nighedsfakultetet et seminar, der 

inspirerer til at indrette højmessen, 

så den opleves meningsfuld af alle. 

Deltagelse er gratis, se program på 

www.teologi.dk

KURT CHRISTENSEN 
UNDERVISER I ETIOPIEN

I marts er professor Kurt Christen-

sen igen udlejet til Promissio for at 

undervise om islam og kristendom 

på Ethiopian Graduate School of 

Theology i Addis Ababa. 

LEIF ANDERSENS 
BOG OM DÅB 
UDGIVET PÅ SPANSK 

Leif Andersens lille bog: Hvad 

Bibelen faktisk siger om barnedåben 

er på svensk initiativ nu oversat til 

spansk. Bibeltrogna Vänner ønsker 

at bruge bogen i deres missions-

arbejde i det nordlige Peru, mens 

Luthersk Missionsforening vil 

anvende den i det sydlige Peru samt 

i andre spansk talende lande.

OLE SKJERBÆK MADSEN 
ÅRETS TEOLOG 2016 

MF har den 25.11.2016 kåret Ole 

Skjerbæk Madsen til Årets Teolog 

2016. Ole Skjerbæk Madsen er mis-

sionspræst ved Areopagos, og kå-

ringen er en anerkendelse af hans 

utrættelige arbejde med at række 

evangeliet til nyreligiøst orientere-

de mennesker i Danmark.

LUTHERS REFORMA-
TORISKE ANLIGGENDE 
– MODUL 2 I MF’S 
EFTERUDDANNELSE 

22 deltagere følger i foråret modul 

1 om sjælesorg i MF’s nye akademi-

ske efteruddannelse. Modul 2 om 

Luthers reformatoriske anliggen-

de begynder til efteråret med et 

nyt hold. Tilmeldingsfrist er den 1. 

juli. Se flere oplysninger på www.

teologi.dk

JUNI-NUMMER AF 
MF-BLADET BLIVER 
FÆLLES SÆRNUMMER 
FRA TORVET

TORVET fylder fem år den 9. marts, 

og samarbejdet om teologi og mis-

sion resulterer i, at vi laver en fælles 

bladudgivelse, som vil udgøre 

Juni-nummeret af MF-bladet. Der 

vil være både principielle artikler 

om koblingen mellem teologi og 

mission samt nyt fra de Promissio, 

Israelsmissionen samt MF. Tag 

godt i mod bladet og bliv klogere på 

TORVETs vision.

KORT NYT

http://www.teologi.dk
mailto:na@teologi.dk
http://www.teologi.dk
http://www.teologi.dk
http://www.teologi.dk
http://www.teologi.dk
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MIN FORKYNDELSE 
SKABER RETNING 
FOR MIT STUDIUM
Af Michael Nygaard, Informationsmedarbejder og stud. theol.

Som informationsmedarbejder på MF 

har jeg haft særligt mange anledninger 

til at forkynde evangeliet rundt om i 

landet. Jeg tænker, at en forkynders 

fornemmeste opgave er at præsentere 

det sande budskab om Jesus med en 

klar skelnen mellem lov og evangelium i 

et sprog, alle kan forstå og at vise, hvor-

dan bibelteksten peger på det evige, 

samt hvorfor den er relevant i dag for 

det enkelte menneske.

 Det er ikke nogen let opgave! På MF 

får vi en fantastisk udrustning til at løse 

de fleste af udfordringerne, men ikke 

alle. Dette skyldes ikke, at MF undgår 

svære problemstillinger, men at nogle 

færdigheder kun kan læres gennem er-

faring. For eksempel: Hvordan reagerer 

tilhørerne på den opbygning, jeg har 

valgt i min prædiken? 

Forkyndelsen som 

retning for studierne

Når jeg kommer hjem fra en aften, hvor 

jeg har forkyndt, så sker det, at jeg ople-

ver, at jeg ikke var helt sikker i et specifikt 

emne. Så er det fantastisk at vide, at 

om ikke så længe skal vi have om det på 

MF eller, at jeg tidligere på MF har fået 

redskaberne til at finde en løsning. Så jeg 

kommer oftest hjem med fornyet mo-

tivation til at blive en dygtig student og 

til at prøve at løse de problemstillinger, 

som jeg erfarer, at der er mest brug for at 

få løst ude i foreningerne og kirkerne.

Studierne som retning 

for forkyndelsen 

Det modsatte kan også forekomme. 

Flere gange igennem mit studie er jeg 

blevet klar over vigtige emner og dimen-

sioner af Gud, som jeg har måttet om-

sætte til forkyndelse, fordi jeg mente, at 

det var oversete emner i de kredse, jeg 

selv kom i. Særligt ét emne står tydeligt 

for mig: »menneskets gudbilledlighed«. 

Jeg oplever slet ikke, at Guds store kær-

lighedserklæring, der ligger bag hans 

skabelse af mennesket, får den vigtige 

plads i forkyndelsen, som den skal have. 

Jeg har i stedet oplevet, at den eneste 

grund til, at skabelsen var en del af 

forkyndelsen, var, at vi så kunne tale om 

syndefaldet. At skabelsen har en pointe i 

sig selv, var nyt for mig og har siden i høj 

grad præget min forkyndelse.

Teologi – en modningsproces 

Jeg ser ikke først og fremmest min ud-

dannelse som en læringsproces, men 

snarere som en modningsproces. Lige-

som i mange andre fag er det vigtigt at 

tilegne sig nogle kompetencer under 

uddannelsen. Men det er i særlig grad 

også vigtigt at få opbygget og formet 

en karakter, som kan bære det ansvar 

og det forventningspres, der møder én, 

når man efter studiet kommer ud som 

præst. For mig er forkyndelsen en vej 

ind i formningen af min karakter. Det 

er gennem forkyndelsen, at Gud viser 

mig mine brist og mine svage sider. 

Det er gennem forkyndelsen, at Gud 

prædiker for mig, og former mig mere 

efter sin vilje.

Eller er det omvendt? Er det studierne, 

der skaber retning for min forkyndel-

se? I min tid på MF har jeg erfaret, 

at begge udsagn er sande. Studier 

uden praksis bliver for mig tør, nav-

lepillende og verdensfjern, mens 

prædikener uden studie føder 

uklarhed, gør forkyndelsen hul og 

i værste tilfælde fyldt med fejl.
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FRA BESTYRELSENS BORD

MF NAVIGERER EFTER 
GUDS ORD STØTTET AF 
ET VOKSENDE BAGLAND
Af Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand

Teologisk forskning og undervisning

Vi vil teologisk forskning og under-

visning og glæder os over, at næste 

generation af MF-lærere lever op til det 

høje niveau og den respekt, den første 

generation har skabt. Selv om de nye 

stadig er knapt så kendte som de gam-

le, så forventer vi, at de kommende år 

vil dokumentere, at de kan deres kram 

og udfylder deres plads.

Administration

Administration er nødvendig for MF, 

og vi glæder os over en kompetent og 

målrettet stab. Den skal have gode 

arbejdsbetingelser, og vi vil tænke 

strategisk om muligheder og udfordrin-

ger i fremtiden, især om økonomien. 

Vi har stramme budgetter og vil tænke 

perspektiverne igennem, så vi både 

tydeliggør vores behov for frivillige 

gaver, og undersøger mulighederne for 

støtte fra andre sider, fx fondsstøtte til 

forskningsopgaver mm. 

Bagland

De første år hentede vi kolossal opbak-

ning fra Indre Mission i landdistrikterne. 

Det gør vi stadig, men udviklingen i kir-

kelivet har desværre ført til en nedgang 

MF I PRESSEN KRISTELIGT DAGBL AD SKREV DEN 9. JANUAR

FLERE MISSIONSKE PRÆSTER 
FINDER VEJ TIL FOLKEKIRKEN

Menighedsfakultetets teologer fylder mere på præsteuddannelsen og 

oplevede i 2016 også flere præsteansættelser end tidligere. Præsteman-

gel og større anerkendelse kan give missionske præster større adgang 

til de almindelige sogne, siger landssekretær på fakultetet.

og besøgsarbejdet og være gode til at 

opbygge menigheden og inddrage flere 

i den,« siger Nils Andersen, som tror, 

at fakultetets kandidater fremover vil 

få lettere og lettere ved at blive ansat i 

almindelige sognemenigheder.

 »Der er nok også menigheder, som 

synes, det er en ulempe med en præst, 

der føler sig forpligtet på Bibelens ord 

– også når det gælder kontroversielle 

spørgsmål som vielse af homoseksu-

elle – og menigheder, som ønsker en 

præst, der efterkommer ønsket om, at 

folkekirken skal være en servicekirke for 

folket på folkets præmisser. Men med 

færre ansøgere til præstestillingerne vil 

flere menigheder nok få anledning til at 

overveje fordelene ved kandidater med 

en mere klassisk teologi.«

 Menighedsfakultetet tilbyder en ba-

cheloruddannelse, hvorefter teologer, 

der ønsker en præstestilling i folkekir-

ken, skal tage en kandidatuddannelse 

på universitetet og et semester på 

Pastoralseminariet. Her er der lige nu 

en større procentdel studerende fra Me-

nighedsfakultetet end tidligere, siger 

uddannelsesleder Ulla Morre Bidstrup. 

Ifølge hende var optaget på Aarhus 

Universitets teologiske uddannelse lavt 

for nogle år tilbage, mens optaget på 

Menighedsfakultetet lader til at have 

holdt sig mere stabilt.

 »Optaget er siden steget på Aarhus 

Universitet. Men de små årgange af 

bachelorer fra Aarhus Universitets teo-

logiske uddannelse når frem til Pastoral-

seminariet i disse år, og Menighedsfa-

kultetets studerende udgør dermed en 

højere procentdel af de studerende på 

pastoralseminarieuddannelsen og af de 

ordinerede til stillingerne i den danske 

folkekirke,« forklarer hun

 De nye ansættelser glæder formand 

for Indre Mission Hans-Ole Bækgaard.

 »Grundlæggende er jeg kun glad for, 

at de teologer, som vil fremholde klas-

sisk kristendom og et bibelsk budskab, 

får plads i sognene rundtomkring. Jeg 

tror, at flere menighedsrådsmedlemmer 

i dag får øjnene op for, hvad de mission-

ske præster kan byde ind med i folke-

kirken og i sognekirkens hverdag. Flere 

har fået øje for, at det har betydning, at 

præsten har noget på hjerte og aktivt vil 

kirkens liv og ikke bare er ens med den 

folkekirkelige mainstream,« siger han 

og tilføjer, at udviklingen nok også kan 

skyldes, at nogle kandidater, der i disse 

år kommer ud fra Menighedsfakultetet, 

ikke har så afklaret et syn på kvindelig 

præstetjeneste og fraskiltes vielse. (…)

i missionsbevægelserne i landområder. 

Nogle af vore støtter er døde, andre er 

flyttet til byerne. Også de højkirkelige 

spillede en stor rolle i de første årtier. 

Deres indflydelse og støtte er blevet 

mindre i takt med, at de højkirkelige 

bevægelser desværre er skrumpet. Vi 

glæder os over vore mange gode venner 

i de gamle vækkelsesbevægelser, og 

blandt de højkirkelige, men også over, 

at vi har fået nye venner fra andre områ-

der i kirkelivet, inkl. nogle af de nye fri- 

og valgmenigheder, der er skudt frem i 

tilknytning til vækkelsesbevægelserne, 

Evangelisk Luthersk Netværk og Dansk 

Oase. Nye grupper er tillige kommet 

til fra folkekirkelige menigheder, og en 

del unge fra frikirkerne har fået smag 

for fagteologi og søger mod Aarhus for 

at få en teologisk kandidatuddannelse. 

Flere af dem falder naturligt ind på MF. 

Så baglandet er blevet bredere sam-

mensat over årene, og vi nyder i brede 

kredse stor opbakning og tillid til MF, 

og der står fra brede kredse respekt om 

stedet. 

 Vi ønsker, at alle, der efterspørger 

bibelsk sandhed, kan hente både svar 

og inspiration fra MF. Stor tak til jer i 

baglandet, der gør dette muligt!

Vi har udviklet en strategiplan, der er 

en hensigtserklæring om, hvor vi gerne 

vil, at MF bevæger sig hen de næste fem 

år. Der er ikke så meget nyt deri, men 

da både kirkebilledet og verdensbille-

det har forandret sig i de 50 år, MF har 

eksisteret, har vi i bestyrelse, admi-

nistration og lærerråd genovervejet, 

hvordan vi bedst fastholder det, vi er sat 

i verden for: at stå fast på ordets grund 

i en ny tid. 

 Vi sætter på hvert bestyrelsesmøde i 

år særligt fokus på et af disse tre områ-

der: 

Hvordan sikrer og fremmer vi en 

bibeltro forskning og undervis-

ning på MF frem mod 2025?

Hvordan udvikler vi stadig bedre 

og mere effektive redskaber i ad-

ministrationen, så MF er veldrevet til en 

acceptabel pris på en måde, som sikrer, 

at vores medarbejdere har gode vilkår? 

Hvordan kommunikerer vi tyde-

ligt med vort bagland? Det kalder 

på ydmyghed, når vi gang på gang når i 

mål med ambitiøse budgetter.

Få vil gå så langt som at kalde 2016 et 

jubelår, efter hvad der skete i verden 

af terror, politiske afstemninger og 

dødsfald blandt musikere. Men for Me-

nighedsfakultetet i Aarhus blev sidste 

år altså et jubelår ud fra det for dem 

»vigtigste parameter«: uddannelse af 

teologer til kirke og mission.

 Sådan skriver det teologisk konser-

vative uddannelsessted i sin nytårs-

hilsen til venner og partnere. Året har 

mere præcist budt på 11 præsteansæt-

telser og to ansatte i kirkelige organisa-

tioner, hvilket ifølge fakultetets lands-

sekretær Nils Andersen er markant flere 

end de tre til fem ansættelser, der plejer 

at være på et år.

 Han tror, stigningen kan hænge 

sammen med den stigende præste-

mangel, som betyder, at der er færre 

ansøgere til stillingerne rundtomkring i 

landets sogne.

 »Vi oplever en større direkte ef-

terspørgsel på vores teologer fra 

menigheder og menighedsrådsmed-

lemmer rundtom i landet. Jeg tror, at 

efterspørgslen skyldes, at man ser, at 

teologerne fra Menighedsfakultetet har 

et klart kirkeligt sigte. Man har tiltro 

til, at her er nogen, der vil kirken noget 

godt, som vil gå ind i børne-, ungdoms- 

1

2

3
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DERFOR STØTTER VI MF

Vi støtter MF, fordi vi ønsker at kommende præster har mulighed for at 

studere et sted, hvor Bibelen anses som Guds Ord og i et studiemiljø, som er 

sundt for troslivet. Vi ønsker også at bidrage til MF’s øvrige aktiviteter som 

bl.a. Center for Kristen Apologetik og efteruddannelsen.

Solvej og Benny Simonsen, Vodskov

MF HAR 50 ÅRS 
JUBI LÆUM I ÅR – VÆR MED 
I JUBILÆUMSINDSAMLINGEN

Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

ekstraordinært mange kandidater får 

embede. Vi har mange trofaste støtter 

og forbedere, og nye lærere tager over, 

når det er pensionstid for andre. 

 Oven i det hele kan vi i år også fejre 

MF’s 50 års jubilæum. Uanset om vi ser 

på MF nu eller tilbage på årene siden 

opstarten i 1967, er der er meget at være 

taknemmelige for. Derfor inviterer vi 

alle til at være med i en taknemme-

lighedsgave i forbindelse med vores 

jubilæumsindsamling til MF. Du har 

flere muligheder:

Jubilæumsgave

Du kan give en jubilæumsgave via 

mulighederne nævnt ovenfor. Lav også 

#dufårguldmedhjem
Guldregn gør en forskel så det basker! 

Guld er mange ting - og lad os lige nævne nogle af dem. Guld 

er hver eneste teenager her, de (næsten) daglige skøre ind-

fald, venner for et år (og for livet), sport så du sveder, gejst 

over Gud så du hopper og glæde så du ... ja, hopper igen!

Derfor siger vi #dufårguldmedhjem! 

Kan du mærke, det kalder?

Oplev KAPOOOW og læs mere om guldet på djurslands.dk

kr. 99,-af Bodil Sangill

Ved køb af 10 stk. 

– 30% rabat  

Billedbog om dåb.

Til de yngste i hjem og menighed.rydendahlforlag.dk

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 

Jørgen Jørgensen

Nådegaver
i brug

Om nådegavernes praktiske brug 

til fælles gavn i menigheden

320 s. indb.  249,95 kr.

www.prorex.dk · tlf 7456 3343

LÆGERNE 

AXELSEN & FAUSHOLT

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

Vi stikker lidt dybere

DIN GENBRUG
Dødsboer tømmes · Vi afhenter og sælger 

gode brugte møbler, ting og sager samt tøj.

Anelystparken 21 · Tilst · Tlf. 86 16 69 30
www.din-genbrug.dk

VI STØ T TER MISSION AFRIK A OG MENIGHEDSFAKULTETET

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 

MF budgetterer med underskud i inde-

værende og de to følgende regnskabsår 

på grund af et igangværende genera-

tionsskifte i lærerstaben. Det er udfor-

drende år, men når det om et par år er 

gennemført, falder udgifterne igen. 

Godt på vej

Heldigvis har gaveindtægterne indtil nu 

fulgt budgettet. Det giver os tro på, at 

vi kan komme godt igennem disse år. 

Tak til alle jer, som støtter MF’s arbejde 

med at uddanne teologer til kirke og 

mission – og en særlig tak til jer, som 

har øget jeres støtte for at hjælpe MF 

igennem de næste par år.

 Vi ser med frimodighed fremad og 

beder om jeres fortsatte støtte. Frem 

til regnskabsafslutningen 30. juni har vi 

behov for 3,5 mio. kr. i gaver.

Jubilæumsindsamling

På MF glæder vi os over vore to hold 

engagerede studerende og over, at 

gerne en jubilæumsindsamling til MF i 

den menighed eller det fællesskab, som 

du er en del af.

Jubilæumsløbet

Det årlige sponsorløb bliver i år til 

Jubilæumsløbet, og vi inviterer alle til 

at være med – enten som sponsorer 

eller som aktive i løbet. Jubilæumsløbet 

afvikles den 28. august kl.17-18. 

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål 

eller har brug for flere oplysninger - 

wph@teologi.dk eller tlf.7356 1242.

SÅDAN KAN DU GIVE EN JUBILÆUMSGAVE

Dankort: www.teologi.dk/jubi-gave
MobilePay: Til nr. 21 52 10 44. Skriv dit navn og adresse i meddelelsesfeltet
Netbank: Overførsel til reg.nr. 3409 kontonr. 8177600



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

professor ved MF, Asger Chr. Højlund vil 

undervise fem fredage i efteråret, før-

ste gang den 18. august og sidste gang 

den 24. november. 

Pris: 8.900 kr. incl forplejning og udgif-

ter til afsluttende eksamen. 

Tilmeldingsfrist er 1. juli 2017. 

Temaet for modul 2 i MF’s nye akade-

miske efteruddannelse er inspireret af 

reformationsjubilæet: »Luthers refor-

matoriske anliggende«. Deltagerne 

får en dybere indsigt i, hvad der satte 

reformationen i gang, og hvad der iføl-

ge Luther er det bærende i den. Sogne-

præst og debattør Jesper Bacher samt 

Find flere oplysninger på www.teolo-

gi.dk/efteruddannelse eller kontakt 

studiekoordinator 

Brian K. Hansen på 

tlf. 7356 1248 eller 

bkh@teologi.dk

Det er meget inspirerende og lærerigt at deltage på MF’s 
efterud dannelses modul i sjælesorg. Kurset er på et meget 

højt fagligt niveau samtidig med, at der lægges vægt på en klar 
sammenhæng med sjælesorgspraksissen. Det sætter sjælesorgen 
i et større perspektiv for mig og giver mig konkret merviden, 
som jeg kan bruge i mit arbejde som sømandsmissionær

Finn Løvlund, Sømandsmissionær, Esbjerg.

EFTERUDDANNELSE MODUL 2: 
»LUTHERS REFORMATORISKE 
ANLIGGENDE« EFTERÅRET 2017

TILMELD
DIG NU!

http://www.teologi.dk/efteruddannelse
http://www.teologi.dk/efteruddannelse
mailto:bkh@teologi.dk

