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Hovednyheden i dette nummer af 

MF-bladet er, at vores ene lærer i Det 

Ny Testamente, Klaus Vibe, har fået sin 

ph.d.-afhandling optaget til forsvar, et 

forsvar som Klaus vil gennemføre på MF 

i Oslo den 3. september. Klaus giver i sin 

artikel side 4-7 et indblik i, hvad han har 

skrevet om, og fakultetsleder Thomas 

Bjerg Mikkelsen forklarer i sin leder side 

3, hvorfor det er vigtigt med et højt aka-

demisk niveau på MF. På side 13 er der 

flere oplysninger om Klaus’ ph.d.-for-
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idet vore studerende i forvejen har en 

anerkendt bachelorgrad på 4½ år mod 

normalt 4 år. 

 Det Teologiske Fakultet har ret til at 

træffe en sådan afgørelse. Problemet 

er blot, at det er vilkårligt og uforud-

sigeligt, hvad de kræver af tillægsstof. 

Det kan skifte fra semester til semester. 

Vore studerende bliver for eksempel 

afkrævet tillægslæsninger i stof, som de 

allerede har gennemgået. MF er villig til 

at indrette vores studie efter disse krav 

– hvis vi altså kunne få disse krav at vide 

på forhånd.

 Den danske regering har indgået en 

forskningssamarbejdsaftale med den 

sydafrikanske regering og opmuntrer 

danske forskere til at indgå i forpligten-

de samarbejde med forskere ved de syd-

MF’s hovedvision er at uddanne teologer til folkekirken. Det kan vi gøre 

mest konstruktivt, hvis vi kan sende vore bachelorer videre til danske uni-

versiteter. Men pladsmanglen i Aarhus og uforudsigelige tillægskrav i Kø-

benhavn gør, at det kan blive nødvendigt for os i fremtiden at gå nye veje.

Denne sommer tog vi afsked med 24 

nyuddannede bachelorer. Efter at der i 

løbet af foråret har været en del uro om-

kring vores uddannelse, var vi spændte 

på, om de ville blive optaget på uni-

versiteternes kandidatuddannelser i 

Aarhus og København. Uddannelses- 

og Forskningsministeriet har bekræftet 

uddannelsens niveau, og det burde 

derfor ikke være noget problem.

 Aarhus Universitet valgte heldigvis 

også at optage det antal studerende, 

der var plads til på deres kandidatud-

dannelse. Det Teologiske Fakultet i Kø-

benhavn valgte til sidst også at optage 

vores bachelorer, dog betinget af, at 

de først tager et ekstra semester med 

undervisning ved Københavns Universi-

tet. Dette krav er bemærkelsesværdigt, 

afrikanske universiteter omkring fælles 

forskningsemner. Derfor forekommer 

det os en smule besynderligt, at en 

Bachelor of Honours uddannelse taget 

ved det største sydafrikanske universi-

tet, Unisa, ikke møder større velvilje. 

 Lige nu er der alvorlig præsteman-

gel. Derfor virker det urimeligt, at vi 

skal slås med den type problemer. 

Vores uddannelse lever op til interna-

tionale standarder, og vi leverer et helt 

gratis bidrag til det danske samfund. 

Kirkeministeren har lige nu et udvalg 

til at se på, hvordan man kan afhjælpe 

præstemanglen. Det er ubegribeligt og 

ærgerligt, at Menighedsfakultetet og 

Dansk Bibel-Institut ikke tænkes mere 

aktivt med i den forbindelse. 

LEDER

BA-UDDANNELSE 
I MODVIND
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder



Klaus Vibe underviser på MF
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FILOSOFIENS INDSIGTER
OG ERKENDELSEN AF GUD
MINI-EKSTRAKT AF KLAUS VIBES PH.D.-AFHANDLING

Af Klaus Vibe, adjunktvikar ved Menighedsfakultetet

Alle fortolkere af Paulus’ breve konfron-

teres før eller siden med spørgsmålet 

om Paulus’ forhold til sin egen samtids 

jødedom. Forskningen har da også 

brugt meget krudt på at beskrive dette 

forhold, og det er stadig omdiskuteret, 

hvordan man bedst beskriver det. Det 

fremstår dog nu tydeligt, at jødedom-

men ikke nødvendigvis skal beskrives 

i ental, som om det var en bestemt 

og veldefineret størrelse. Der var flere 

fraktioner inden for jødedommen, 

og den jødiske tro kunne manifestere 

sig på nok så forskellige måder. Visse 

jødiske tekster afspejler en jødedom, 

som isolerer sig fra det omgivende 

samfund, mens andre tekster afspejler 

en jødedom, som forsøger at finde sin 

egen rolle og identitet i det omgivende 

samfund.

Paulus og Filon af Alexandria

Det sidste er tilfældet for den jødedom, 

som manifesterer sig i Filon af Alexan-

drias skrifter. Filon var jødisk filosof og 

Jo bedre vi kender den jødiske samtid, desto bedre forudsætninger har vi 

for at forstå de bibelske skrifter. I Klaus Vibes dugfriske ph.d.-afhandling 

undersøger han forskelle og ligheder mellem den jødiske filosof Filon og 

apostlen Paulus’ læsning af beretningen om Abraham i Det Gamle Te-

stamente. Læs i denne artikel Klaus Vibes indføring i hovedtankerne i sin 

ph.d.-afhandling

en ledende skikkelse i det betydelige 

jødiske mindretal i Alexandria i det 

nuværende Egypten. Filon boede selv 

i Alexandria og var ikke som Paulus 

optaget af at etablere menigheder 

rundt omkring i Romerriget. Men Filon 

ønskede, at det jødiske mindretal i Ale-

xandria forblev rodfæstet i en jødisk tro 

og identitet i den by, hvor man levede 

som et mindretal. Tilsvarende var det 

vigtigt for Paulus, at de Kristustroende 

menigheder forblev rodfæstede i deres 

tro på Kristus i de sammenhænge, de 

levede i.

 Paulus og Filon var tilnærmelsesvist 

samtidige, om end Filon nok var lidt æl-

dre end Paulus. Der er ikke evidens for, 

at Paulus har læst Filons skrifter, men 

visse passager i Første Korintherbrev 

kunne tyde på, at Paulus forholder sig 

til en læsning af skabelsesberetningen, 

som minder om noget af det, vi ken-

der fra Filons skrifter. På samme måde 

har Filon og Paulus det til fælles, at de 

tolker løfterne til Abraham som et løfte 

om Guds Ånd eller om guddommelig 

inspiration. Det er på denne baggrund, 

at jeg har undersøgt deres tolkning af 

historien om Abraham nærmere for at 

kaste lys over forholdet mellem Paulus 

og den jødedom, som er repræsenteret 

i Filon af Alexandrias skrifter.

Forskelle og ligheder

Forskningen har ofte været optaget af 

at påpege forskellene mellem Paulus’ og 

Filons tolkninger af Første Mosebogs 

beskrivelse af historien om Abraham. 

Forskellene er da også til at få øje på. 

Filon var mest optaget af at beskrive 

Abraham som et eksempel på en per-

son, der gik fra at være et menneske, 

der stræbte efter komme i besiddelse af 

visdommen og dyden, til at være men-

neske, der rent faktisk havde tilegnet 

sig disse kvaliteter. Denne opfattelse 

kommer han frem til via en billedlig 

tolkning af historien om Abraham. 

Ifølge Filon er Abraham et eksempel på 

en person, som via uddannelse når frem 
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til indsigten og dyden. På den måde 

fremstår Abraham som et billede på et 

af antikkens idealer, nemlig det menne-

ske, der via en tilegnelse af filosofiens 

indsigter når frem til visdommen og 

dyden. På denne måde bliver Abrahams 

tro, sådan som den beskrives i 1 Mos 

15,6 et udtryk for, at Abraham var blevet 

et vist og dydigt menneske.

 Denne tolkning af Abrahamhistorien 

er temmelig forskellig fra det, vi finder i 

Paulus’ breve. I Første Korintherbrev gør 

Paulus tydeligt opmærksom på, at der 

ikke er nogen sammenhæng mellem 

menneskers erhvervelse af filosofiens 

indsigter og deres tro på Gud. Troen på 

Gud er nærmere forbundet med tileg-

nelsen af et budskab, som er i direkte 

opposition til en menneskelig visdoms 

tankegang. For Paulus forbinder troen 

med budskabet om Guds kraft, som den 

kommer til udtryk i en korsfæstet mand.

 På den anden side er der også nogle 

bemærkelsesværdige sammenlignelige 

træk ved Filons og Paulus’ læsning af 

historien om Abraham. De forbinder 

begge Abrahams tro med en erkendelse 

af, at Gud er den, der kalder på de ting, 

der ikke er til, så de bliver til (Rom 4,17), 

de beskriver begge troen som et udtryk 

for retfærdighed, ligesom de begge 

beskriver troen som et udtryk for, 

at mennesket er blevet fyldt af 

Guds Ånd, hvilket igen betyder, 

at de begge beskriver troen 

som en gave fra Gud.

Når Guds Ånd defineres 

som Kristi Ånd

Derudover er det påfaldende, 

at de begge ser en tydelig 

sammenhæng mellem 

Guds gave og menneskets 

dyd. Dyd er jo ikke et ord, 

vi bruger meget i vores tid. 

Paulus bruger det en enkelt 

gang (Fil 4,8), ligesom det 

bruges enkelte gange i 1 og 2 

Petersbrev. Men i antikken består dyden 

i indsigt i det gode og i et liv i overens-

stemmelse med denne indsigt. Filon 

og Paulus beskriver begge Åndens gave 

som noget, der giver en særlig visdom 

og som noget, der leder de troende til 

at leve på en særlig måde. Men det er 

også påfaldende, at de definerer Guds 

Ånd forskelligt.

 Filon forbinder Guds Ånd 

med den visdom eller rati-

onalitet, i kraft af hvilken 

verden er skabt, og i kraft 

af hvilken Gud stadig er 

virksom i verden. Guds 

Ånd er uadskilleligt 

forbundet med det, som 

Filon beskriver som Guds 

Logos. Paulus derimod 

beskriver Guds Ånd som 

den Ånd, der er uadskil-

leligt forbundet med 

Kristus, og derfor kan 

Paulus også beskrive 

Guds Ånd som 

Kristi Ånd. 

Filons og Paulus’ beskrivelse af Åndens 

gave er således på en gang bemærkel-

sesværdigt sammenlignelige og bemær-

kelsesværdigt forskellige. Begge beskri-

ver Åndens gave som noget, der giver en 

særlig visdom og som noget, der leder 

de troende til at leve på en særlig måde. 
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Men det forhold, at Filon forbinder Guds 

Ånd med Guds Logos, hvor Paulus for-

binder Guds Ånd med Kristus, fører til, at 

den visdom, som Ånden meddeler, er af 

forskellig karakter. Ifølge Filon begynder 

mennesket at tænke og leve i overens-

stemmelse med den rationalitet, som 

ligger bag verdens skabelse, mens det 

ifølge Paulus indebærer, at mennesket 

begynder at tænke og leve i overens-

stemmelse med den visdom, som var 

ledetråd for Kristus. Det er fx derfor, at 

Paulus formaner sine menigheder til at 

have og udleve det sindelag, som var i 

Kristus Jesus (Fil 2,5). For Paulus, er det 

ligeledes karakteristisk , at de troende 

relaterer til Gud på samme måde, som 

Guds søn relaterer til Gud, nemlig som 

til deres far (Rom 8,16).

 Paulus beskriver ikke relationen 

til Gud som en frugt af menneskets 

tilegnelse af filosofiens indsigter, men 

derimod som en frugt af menneskets 

møde med budskabet om den korsfæ-

stede Kristus. Ifølge Filon var en sand 

erkendelse af Guds nåde noget, som var 

forbundet med filosofiens indsigt og 

derfor ikke noget, som alle kunne nå til 

en fuld erkendelse af. Paulus deler ikke 

dette synspunkt. Ifølge ham kan Guds 

nåde erfares af alle, eftersom Jesus blev 

korsfæstet for såvel jøder og grækere, 

som for vise og uforstandige.
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JEPPE BACH NIKOLAJSEN NY STUDIELEDER

Lektor Jeppe Bach Nikolajsen har fra 1. august overtaget opgaven som studie-

leder, en opgave som lektor Carsten Vang har varetaget i en lang årrække siden 

2005, hvor vi lancerede vores nye bacheloruddannelse i teologi. Som studiele-

der får Jeppe det overordnede ansvar for bacheloruddannelsen og kontakten 

til University of South Africa, som vi arbejder sammen med.

YDERLIGERE FIRE 
MF-TEOLOGER ANSAT 
SOM PRÆSTER

Siden Juninummeret af MF-bladet 

er der ansat yderligere fire MF-teo-

loger som præster, de har alle taget 

deres bacheloruddannelse på MF. 

Det drejer sig om: 

Peder Skovby Jørgensen, der er 

ansat som sognepræst i Skovby, 

Ore og Guldbjerg på Nordfyn fra 

1.8.2018 

Bjarke Nørholm Pihl, der er ansat 

som sognepræst i Skarrild-Kar-

stoft-Ilderhede i Midtjylland fra 

1.9.2018 

Martin Nørremark, der er ansat i 

et vikariat som sognepræst i Sejling 

og Sinding nord for Silkeborg fra 

15.9.2018

Hans-Christian Vindum Petters-

son, der er ansat som præst i Aar-

hus Valgmenighed fra 1.1.2019. De 

bringer tallet på nyansatte præster 

fra MF i 2018 op på 14. Se en over-

sigt over dem her. www.teologi.dk/

mf-praester

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

MF’s nye Kirkehøjskole, som byder 

på undervisning ved fem under-

visere fra MF samt fem lokale 

MF-teologer, rykker til Esbjerg 

til efteråret. MF-lærernes høje 

akademiske niveau samt præster-

nes pastorale indsigt og erfarin-

ger udgør en frugtbar cocktail 

til inspiration og opbyggelse for 

deltagerne. Undervisningen gives 

på fem onsdage fra oktober 2018 

til marts 2019. Se program samt 

flere oplysninger på teologi.dk/

mf-giver-kirkelig-aftenundervis-

ning-i-esbjerg-i-2018-19/

SE VIDEOOPTAGELSER 
FRA SOGNEKIRKEKON-
FERENCE I FREDERICIA 

Den 11.6.2018 arrangerede Evan-

gelisk-Luthersk Netværk, Dansk 

Bibel-Institut og Menighedsfakul-

tetet en éndags sognekirkekonfe-

rence i Fredericia om, hvordan man 

i sin lokale sognekirke bedst kan 

virke og være menighed. De fire ho-

vedforedrag blev optaget på video, 

og du kan se dem på MF’s hjemme-

side www.teologi.dk

SPOTLIGHTS 9.11. ›SOM 
OM GUD IKKE FINDES‹

Spotlights 2018 har temaet: ›Som 

om Gud ikke findes - om at leve 

som kristen i en sekulariseret tid‹. 

Det begynder kl. 19 med spænden-

de fælles oplæg og valgfrie semina-

rer, som sætter fokus på vigtige be-

greber som skabthed, åndsfrihed, 

identitet, køn, seksualitet samt 

hjælper til at integrere Gud i ens 

daglige liv. Spotlights 2018 afrundes 

med caféhygge frem til kl. 23.

EFTERUDDANNELSE FORÅRET 2019 OM ISLAM

MF’s akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi er i gang med sit 

fjerde modul her i efteråret. Til foråret 2019 fortsætter modul fem: ›Islam og 

kristendom – og mødet med muslimer‹. Underviserne, professor Kurt Chri-

stensen og Mogens S. Mogensen, sigter på at trænge dybere ind i forholdet 

mellem islam og kristendommen og fokuserer på spørgsmålene: 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 

og så videre. Og hvordan skal vi møde muslimer i lyset af Jesu befaling om at 

gøre alle folkeslag til hans disciple? 

KORT NYT

http://www.teologi.dk/mf-praester
http://www.teologi.dk/mf-praester
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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LÆS 2013-HOLDETS SPRITNYE BA-OPGAVER

I foråret har de studerende fra 2013-holdets som afslutning på deres teologi-

studium på MF skrevet BA-opgaver om en række spændende emner: Forso-

ning, Helvede, helliggørelse, de dødes opstandelse, vielsesritual for homosek-

suelle m. fl. 13 af de nye BA-opgaver er pt tilgængelige på MF’s hjemmeside, 

find dem her:teologi.dk/vi-tilbyder/specialer/

SEMESTERFORELÆS-
NING OG ÅBENT SEMI-
NAR OM BIBELFORSTÅ-
ELSE VED MIKE LICONA 
8. NOVEMBER 

Torsdag den 8.11 kl.10.15-12 holder 

Mike Lacona semesterforelæs-

ning om emnet: ›How should we 

understand inerrancy in regards 

to the Bible in light of first century 

perspectives on true story telling?‹ 

 Mike Licona udgav i 2017 bo-

gen Why are there differences in the 

Gospels?, der tager spørgsmålet 

om Bibelens ufejlbarlighed op til 

fornyet debat. Liconas tese er, at 

vi skal forstå begreber som ›fejl‹ og 

›sandhed‹ i overensstemmelse med 

den måde, antikke forfattere skrev 

om historiske hændelser på. Antik-

kens historiegenre tillod en større 

prægning af stoffet af forfatteren, 

end vi i dag vil tillade. Ifølge Licona, 

hjælper dette til at forklare nogle 

af de tilsyneladende uforklarlige 

modsætninger mellem evangelier-

ne. Kom og bliv opdateret på, hvor 

fronterne står i den nyeste bibel-

synsdebat. 

 Om eftermiddagen kl. 13.00-14.45 

er der åbent seminar ved Mike 

Licona og DBI-lærer Jens Bruun 

Kofoed, der har arbejdet med sam-

me spørgsmål ud fra et Gammel 

Testamenteperspektiv. 

TEOLKURSUS 2019

Teolkursus.2019 behandler med 

temaet: ›I dødens land‹ en aktuel 

og uomgængelig virkelighed, som 

ingen af os slipper for at forholde 

os til. Temaet behandles både ud 

fra en fagteologisk og en sjælesør-

gerisk vinkel med deltagelse fra 

en række eksperter med temaet 

tæt inde på livet. Kurset afholdes 

den 15.1.-18.1.2019, og programmet 

er tilgængeligt på teologi.dk. Alle 

interesserede er velkomne.

MORTEN HØRNING 
JENSEN BIDRAGSYDER 
I NY BOG OM MARKUS

Lektor Morten Hørning Jensen er 

ekspert i de historiske, kulturelle 

og religiøse forhold på Jesu tid 

og har bidraget med et kapitel i 

den amerikanske bog om Mar-

kus: Reading Mark in Context, som 

udgives på Zondervan. Mortens 

bidrag omhandler Herodes Antipas’ 

henrettelse af Johannes døberen 

i Mark 6,14-29. Bogen udkommer 

den 21. august. Mortens bidrag er 

et eksempel på, at vore forskere 

bidrager til international forskning 

og formidling af evangeliet.

SE ASGER CHR. 
HØJLUNDS AFSKEDS-
FORELÆSNING PÅ VIDEO

Den 22. juni holdt professor Asger 

Chr. Højlund afskedsforelæsning 

om emnet: ›Hvorfor er vi her? 

Meningen med at drive teologi. 

Refleksioner efter 39 år på MF‹. Fo-

relæsningen giver et indblik i, hvad 

der er teologiens opgave og vilkår. 

Forelæsningen ligger tilgængelig 

på MF’s lydbibliotek og kan enten 

ses på video eller høres som lydfil. 

www.teologi.dk/vi-tilbyder/biblio-

tek/lydbibliotek/2010-2019/

https://teologi.dk/vi-tilbyder/specialer/


Henriettes bachelor-

opgave: The role of women in 

early Christian communities: the edu-

cation of girls in ancient households and 

how that affected the role of women in the 

early Christian communities kan læses 

her: http://ep.teologi.dk/MF-BA/

Open/2018EngbergJensenHenri-

etteBAopgave.pdf

https://teologi.reindex.net/MF/main/T.php?Ifm=Pz&Zoomed=1007&qe=id=MF00031824
https://teologi.reindex.net/MF/main/T.php?Ifm=Pz&Zoomed=1007&qe=id=MF00031824
https://teologi.reindex.net/MF/main/T.php?Ifm=Pz&Zoomed=1007&qe=id=MF00031824
https://teologi.reindex.net/MF/main/T.php?Ifm=Pz&Zoomed=1007&qe=id=MF00031824
https://teologi.reindex.net/MF/main/T.php?Ifm=Pz&Zoomed=1007&qe=id=MF00031824
http://ep.teologi.dk/MF-BA/Open/2018EngbergJensenHenrietteBAopgave.pdf
http://ep.teologi.dk/MF-BA/Open/2018EngbergJensenHenrietteBAopgave.pdf
http://ep.teologi.dk/MF-BA/Open/2018EngbergJensenHenrietteBAopgave.pdf
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HVOR ER MIN 
PLADS SOM KVINDE 

I GUDS MENIGHED? 
Henriette Engberg Jensen, bachelor i teologi

vigtigt for mig at gå i dybden med nogle 

af spørgsmålene selv, hvilket jeg fik mu-

lighed for gennem min bacheloropgave.

 

Et godt budskab 

til kvinder på Paulus’ tid

Jeg undersøgte nogle af de udsagn, 

Paulus har i sine breve omkring kvinders 

status og tjeneste og udforskede den 

historiske kontekst ved at undersøge 

kvinders status og værdi i græsk-romer-

ske og jødiske kulturer. 

 For mig blev det en øjenåbner, hvor 

radikalt kristendommens budskab 

og religiøse praksis ændrede kvinders 

status og værdi sammenlignet med den 

kulturelle kontekst. De fik en offentlig 

røst og delagtighed i menighedens liv, 

hvilket var uvant for den omkringvæ-

rende kultur.  Det frisættende i Paulus’ 

ord til den tids kvinder løsnede lidt op 

for den krise, Paulus og jeg havde haft i 

auditoriet på MF. 

 De første kristne menigheder 

virkede tillokkende for mange kvinder 

dengang. Men hvad stiller man op med 

en stor flok kvinder, der ikke har megen 

viden og erfaring, som pludselig får 

delagtighed i menighedens aktiviteter 

og får en offentlig røst? Man vejleder og 

retleder kvinderne i de nye forhold. Pau-

lus opmuntrer dem til at lære en masse 

og ikke misbruge deres frihed og nye 

status i Kristus til at skabe polemik med 

den omkringværende kultur. Derfor 

taler Paulus om orden (1 Kor 14,40), og 

uden problemer kan han underlægge 

sig en andens kultur, praksis og orden, 

hvis det gavner evangeliets forkyndelse 

(1 Kor 9,19-23).

Således opmuntret

Arbejdet med min bacheloropgave blev 

meget opmuntrende for mig. Evan-

geliet må være pulsslaget i vores liv 

og tjeneste. Det er en spændende og 

udfordrende rejse at være på for både 

mænd og kvinder. Min bøn er at vi alle 

med Guds vejledning må tjene og op-

muntre hinanden med budskabet fra en 

fin børnesang: ..Bygge Guds rige her på 

jord, piger kom og hjælp os, drenge kom og 

hjælp os. Bygge Guds rige her på jord.

 Jeg er stadig ved at finde ud af, hvor-

dan min tjeneste skal se ud, men jeg 

ved, at jeg kan tjene med fuld frimodig-

hed, så flere må høre om Jesus og lære 

ham personligt at kende, og at Gud i sin 

trofasthed vil lede mig i min tjeneste.

Det hele startede med en »Paulus-kri-

se«. Det var på anden række i et audi-

torium på MF i en eksegetisk gen-

nemgang af Første Korintherbrev. Jeg 

syntes, Paulus’ anvisninger var modstri-

dende og svære at forstå. Jeg ønskede 

virkelig at tage Skriften seriøst, og at 

den skulle opbygge og lede mig i min 

tjeneste. Men når bogstaverne skulle 

omsættes i min menighedstjeneste og 

praksis, så var det ikke ligetil. 

Kvinders tjeneste og min tjeneste 

For mange er dette overhovedet ikke 

et issue, men det var det for mig! Som 

kvindelig teologistuderende har jeg 

ofte følt det svært og til tider umuligt at 

navigere i de forskellige holdninger, der 

er til kvinders tjeneste og til min tjeneste 

personligt. Det virvar af velmente anvis-

ninger og holdninger til mig har nogle 

gange gjort mig helt forpustet, og når 

jeg ser tilbage, kan jeg se, hvordan det 

til tider har slukket min frimodighed og 

brand for at tjene kirken. Derfor blev det 

2013-holdet på MF har skrevet afsluttende ba-

cheloropgaver om selvvalgte emner. Henriette 

Engberg Jensen har skrevet om en problemstil-

ling, som har presset sig på i hendes eget liv. 

Læs hendes overvejelser og opdagelser her.
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FRA BESTYRELSENS BORD

MF’S UDDANNELSE 
I FREMTIDEN
Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand

pladser på kandidatstudiet i Aarhus, er 

det meget sandsynligt, at nogle bache-

lorer fra MF må finde en anden vej.

 Alternativet til en dansk uddannelse 

kan være, at vore studerende afslutter 

deres uddannelse i Norge, hvor de uden 

videre kan blive optaget. Det vil give 

dem en solid akademisk uddannelse, 

men desværre vil en sådan løsning kun 

med supplerende undervisning give 

adgang til ansættelse i folkekirken. 

Loven er i dag formuleret sådan, at Kø-

benhavns- og Aarhus Universitet reelt 

har monopol i forhold til at uddanne 

præster til folkekirken. Det virker ude af 

Bestyrelsen overvejer, hvordan MF kan 

tilbyde så relevant en uddannelse som 

muligt. Det er ikke enkelt, for der er 

mange forhold at skulle tage hensyn til. 

 Vi ønsker, at vore bachelorer kan 

tage deres kandidateksamen fra et 

dansk universitet – helst Aarhus, idet 

det for nogle af familiære og geografi-

ske grunde vil være besværligt at skulle 

flytte for at tage kandidatuddannelsen 

i København. Det mest naturlige er at 

kunne fortsætte i Aarhus og være en del 

af det daglige teologiske miljø på uni-

versitetet under kandidatstudiet. Men 

da der i fremtiden vil blive oprettet færre 

trit med det øvrige arbejdsmarked, hvor 

man gør meget for at sikre en fri bevæ-

gelighed på tværs af landegrænser. 

 Inden længe skal vi beslutte, hvad 

det er for en uddannelse, vi skal tilbyde 

de studerende, som optages i 2019. Vi 

har flere veje, som vi kan gå. Forhåbent-

lig kan vi finde en løsning, som spiller 

godt sammen med både folkekirken og 

de danske universiteter. Det ser svært 

ud, og vi er afhængige af, at politikere, 

biskopper og ledende universitetsfolk 

vil møde os med en fleksibel indstilling. 

 Vi vil gøre vort bedste. For de stude-

rendes skyld! For kirkens skyld!
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KLAUS VIBE FORSVARER 
PH.D.-AFHANDLING 
DEN 3. SEPTEMBER I OSLO

Nils Andersen, landssekretær

Adjunktvikar Klaus Vibe har været ansat som forsker og underviser i Det 

Nye Testamente på Menighedsfakultetet i snart syv år. Nu forsvarer han 

sin ph.d.-afhandling på Menighedsfakultetet i Oslo. 

Klaus Vibe er en af MF’s yngre lærere, og 

hans afhandling bærer titlen: The Spirit 

of Faith: A Comparative Study of Philo’s and 

Paul’s Reading of the Abraham Story. Den 

behandler, med afsæt i patriarken Abra-

ham, Paulus’ og den samtidige jødiske 

filosof Filons syn på sammenhængen 

mellem troen og Helligåndens gave. 

Hvad det nærmere går ud på, forklarer 

Klaus i sin artikel på side 4-7. 

Kontinuerlig akademisk oprustning

Ph.d.-forsvaret skal ses i lyset af MF’s 

vedvarende arbejde med at dygtiggøre 

vore undervisere, så de kan operere på 

højest mulige akademiske niveau og 

give den bedst tænkelige undervisning 

til vore studerende samt begå sig i det 

akademiske forskningsmiljø i Danmark 

og internationalt. 

Klaus Vibe, der gik på fuld tid 1. januar 

2018, har allerede i flere år sideløbende 

med sit ph.d.-studium undervist i Det 

Nye Testamente på MF. Hans ph.d.-for-

svar foregår på Menighedsfakultetet i 

Oslo den 3. september kl. 12, og der er 

prøveforelæsning kl. 10.

 Læs mere om Klaus Vibe her: 

teologi.dk/person/klaus-vibe-3/

På MF sigter vi efter at skabe en tydelig sam-
menhæng mellem den akademiske uddannelse 

og den kirkelige virkelighed, som vore teologer efter-
følgende skal virke i. Med flere års præsteerfaring bag 
sig og den forestående ph.d.-grad besidder Klaus Vibe 
optimale kompetencer som underviser på MF. Klaus 
har potentiale til at blive en kompetent forsker på højt 
akademisk niveau. Thomas Bjerg Mikkelsen

Ph.d.-forsvar ved nuværende 

og tidligere MF-lærere

Kurt E. Larsen: Ph.d.-grad i 2000 på 

Aarhus Universitet om Vilhelm Beck 

og dansk kirkeliv i perioden 1861-1901

Morten Hørning Jensen: Ph.d.-grad 

i 2005 på Aarhus Universitet om 

Herodes Antipas

Jeppe Bach Nikolajsen: Ph.d.-grad i 

2010 på MF i Oslo om kirkens identitet

Doktorforsvar ved nuværende 

og tidligere MF-lærere

Asger Chr. Højlund: Teol.dr. 1992 i 

Lund om helbredelsestanken i Luthers 

retfærdiggørelseslære

Peter V. Legarth: Teol.dr. 1992 i Lund 

om Guds tempel samt tempelsymbolis-

me og kristologi hos Ignatius af Antiokia

Kurt Christensen: Dr. theol.  1994 

på MF i Oslo om erkendelsen af Guds 

vilje, et studie i Paul Althaus’ teologi

Georg Adamsen: Dr.theol. i 2002 på 

MF i Oslo om Johannes’ Åbenbaring

Kurt E. Larsen: Dr. theol. i 2015 ved 

Aarhus Universitet om Christian Bart-

holdy, vækkelseskristendom og dansk 

kirkeliv 1930-1960.

https://teologi.dk/person/klaus-vibe-3/
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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

Repara
tio

n 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

Bestil nyt katalog på 7592 2022

Læs mere om rejserne på 

www.felixrejser.dk/israel

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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ØKONOMI

TAK FOR STOR 
TROFASTHED!
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

teret med et underskud på omkring 

200.000 kr., og det ser også ud til at 

blive regnskabsresultatet.

 Bestyrelsen skal snart træffe 

beslutning om evt. ændringer i vores 

bacheloruddannelse for kommende 

studerende (se artiklen på side 12). De 

forskellige alternativer, som bestyrelsen 

arbejder med, vil have meget forskellig 

indvirkning på MF’s økonomi. Økono-

mien indgår derfor også i bestyrelsens 

beslutningsgrundlag, men hovedsigtet 

er at tilbyde så relevant en uddannelse 

som muligt. 

 Vi glæder os over, at vore teologer 

ansættes som præster i stadig stigende 

antal, og ethvert bidrag medvirker til, 

at denne gode udvikling kan fortsætte. 

Vi beder derfor om jeres fortsatte støtte 

Tak for jeres trofaste støtte til MF gen-

nem det seneste regnskabsår, som slut-

tede 30. juni. Vi manglede kun 30.000 

kr. ud af et gavebudget på godt 8 mio. 

kr. i at nå indsamlingsmålet. Tak for alle 

bidrag gennem året – små som store.

 Diagrammet nedenfor med grafer 

for gaveindtægterne de seneste tre år 

illustrerer den trofasthed fra baglandet, 

som MF oplever. Gaveindtægterne er 

stabile, og indbetalingerne kommer 

nogenlunde jævnt hen over året. Det er 

meget værdifuldt for MF.

 Vi prøver at holde indsamlings-

budgetterne på dette niveau med en 

mindre ›pristalsregulering‹ hvert år. 

Øgede udgifter til bl.a. generationsskif-

te i lærerstaben er grunden til, at der 

for regnskabsåret 2017-18 var budget-

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

til den vigtige sag at bringe evangeliet 

ud i alle dele af vort land.

 Kontakt mig gerne, hvis du har 

spørgsmål eller har brug for flere oplys-

ninger - wph@teologi.dk eller tlf. 7356 

1242.
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Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
Telefon 86 16 63 00
mf@teologi.dk
www.teologi.dk

ID NR. 42484

TEOLKURSUS 2019
DEN 15.-18. JANUAR 2019

Teolkurus 2019 fokuserer 

på temaet: ›I dødens land‹, 

som er relevant for alle at 

forholde sig til. Oplæg ved 

både teologiske og sjælesør-

geriske fagpersoner. Se pro-

gram på www.teologi.dk


