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Med dette nye nummer har vi givet MF-bladet et 
layoutmæssigt løft med blandt andet mere fokus på 
fotos og en helt ny opsætning. Tanken er at gøre MF-
bladet endnu mere attraktivt at få i hånden og at læse. 
Vi håber, at kvalitetsløftet vil få flere, også flere yngre 
mennesker, til at abonnere på bladet og derigennem 
få færten af god teologi. På Menighedsfakultetet er 
der som aldrig før gang i forskning, undervisning og 
den teologiske debat, og meget af dette vil vi gerne 
kommunikere videre ud. 
Vi vil fortsat bringe både små og større nyheder samt 
artikler med en teologisk og gerne aktuel vinkel. I 
dette blad redegør lektor i kirkehistorie Kurt Larsen 
for forskellen i opfattelsen af religion i det offentlige 
rum i henholdsvis USA og i Danmark.
Som noget nyt vil vi bringe artikler med glimt fra  
menigheder rundt om i landet, som har gang i evan-

geliserende aktiviteter, som kan være til inspiration 
for andre. Vi lægger ud med essens-gudstjenester for 
kirkefremmede i Sct. Pauls Kirke i Århus.

I 39 år har vi sendt vores blad til venner og andre 
interesserede, og vi beder vore læsere være med til 
at gøre MF-bladet kendt, så stadig flere kan få glæde 
af bladet og erfare, at Menighedsfakultetet er et 
ressourcested til gavn for kirken. 
Vi har udvidet MF-bladet til 12 sider som kompensation 
for, at vi de seneste år har skåret ned på antallet af 
numre fra 12 til nu 6 blade om året. 

Tidligere numre af MF-bladet ligger tilgængelige på 
vores hjemmeside, og det er nu også muligt at læse 
bladet i en elektronisk udgave, hvor du kan bladre 
frem og tilbage på skærmen. Se begge dele på www.
teologi.dk/ressourcer/MFbladet. Her kan du også 
tegne abonnement.

Vi håber, at den nye version af MF-bladet bliver til 
oplysning, glæde og inspiration! God læselyst!

MF-bladet i ny skikkelse

TRYK
Øko-Tryk Skjern
 
GRAFISK DESIGN
Graphic Care

MF-bladet 2009 
udkommer i  februar, april, juni, august,  
oktober og december.

REDAKTION 
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Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen
Landssekretær Nils Andersen 
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UNGTEOLOGI.DK I LUFTEN
Vore engagerede og flittige studerende har lavet en 
ny hjemmeside: www.ungteologi.dk. Den nye hjem-
meside præsenterer sig selv sådan: UngTeologi.dk 
er den ”frække lillebror” til Menighedsfakultetets 
hjemmeside. Her finder du inspirerende artikler,  
podcasts af foredrag og kan følge med i, hvad der rører 
sig i det teologiske landskab lige nu. Du får konkret 
og brugbar teologi. Overskueligt præsenteret og med 
kant.

LEMPEDE OPTAGELSESKRAV PÅ 
BA-UDDANNELSEN
Vi har ændret vores adgangskrav, så det ikke læn-
gere er en betingelse at have taget historie og et 
andet fremmedsprog end engelsk som en del af sin 
adgangsgivende eksamen. For at blive optaget på 
uddannelsen, skal du have gennemført en gymnasial 
uddannelse i Danmark eller et andet nordisk land med 
et karaktergennemsnit på minimum 4 (7 efter den 
gamle skala) med følgende fag: Dansk A, Engelsk B. 
Vi vil dog anbefale ansøgere uden disse fag at skaffe 
sig kompetencer på disse områder før studiestart. 

Ansøgningsfrist for optagelse er 1. juli, og et nyt 
hold bachelorstuderende begynder 1. september.

 
PROFESSOR PETER LEGARTH FYLDER 
60 ÅR - RECEPTION 20. APRIL 
I anledning af Peter Legarths 60 års fødselsdag af-
holdes på Menighedsfakultetet en reception mandag 
den 20. april kl.12-13.30. Arrangementet indledes  
med en let frokost, og der bliver mulighed for at bringe 
en hilsen til Peter.  Alle er velkomne!

ISLAMKURSUS 24.-28. AUGUST 2009
For tredie år i træk afholder Menighedsfakultetet et 
islamkursus, som giver en grundlæggende indføring i 
islam. Undervisningen bliver i år udelukkende på dansk 
med ekstern lektor og konsulent i interkulturelle og 
interreligiøse spørgsmål Mogens S. Mogensen som 
hovedforelæser. Kurset fokuserer på kirkens møde 
med muslimer i fællesskab, diakoni og forkyndelse 
og bidrager til at udruste kristne til at møde muslimer 
med evangeliet. 
Programmet kan snarest rekvireres fra Menigheds-
fakultetet og kommer på www.teologi.dk.

TEOLOGI FOR KIRKENS SKYLD
Menighedsfakultetet vil fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem teologisk forskning og uddannelse. 
Vi tror, at indholdet i kirkens præste- og lederuddannelse er af fundamental betydning for livet i kirken, og at det i 
høj grad er menigheden selv, der må tage ansvar for sin præste- og lederuddannelse. 

Vores 4-årige internationalt akkrediterede BA-uddannelse rummer klassisk teologi, praktik, mulighed for 
mentoring og giver adgang til videre studier på universitetet. Vi optager nyt hold studerende i ulige år, og næste 
ansøgningsfrist er 1. juli i år. Vi tilbyder de studerende læseplads og et spændende studiemiljø, hvor også 
teologistuderende og religionsvidenskabsstuderende fra Aarhus Universitet er meget velkomne. Desuden afholder 
vi foredrag og temadage, som er åbne for alle interesserede. Find flere oplysninger om Menighedsfakultetet på 
www.teologi.dk

LÆS FLERE NYHEDER PÅ SIDE 11.
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HVORFOR GÅR 
AMERIKANERNE 
SÅ FLITTIGT I KIRKE?
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Da USA blev stiftet, havde næsten alle indbyggere 
tilknytning til protestantisk kristendom. Men en mas-
siv indvandring fra alle verdensdele og kulturer, har 
betydet, at USA i dag er meget pluralistisk. I runde tal 
er halvdelen af amerikanerne protestantiske kristne, 
en �erdedel er katolikker, mens den sidste �erdedel 
består af jøder, mormoner, ateister, muslimer, hindu-
er med mere. Kirker, synagoger, hindutempler og 
moskeer ligger derfor side om side i amerikanske 
byer. 
Fire aspekter forklarer, hvorfor de amerikanske kirker 
har så stor opslutning i dag. 

”VI ER ET RELIGIØST FOLK”
Bevidste kristne udgjorde mange af USA’s pionerer. De 
kæmpede for frihed og demokrati, og den arv hylder 
man. I 1952 erklærede selveste landets Højesteret, at 
“vi er et religiøst folk, hvis institutioner forudsætter et 
Højeste Væsen”. Over for kommunisme og diktaturer 
samlede amerikanere sig omkring deres kirker, 
fordi religion i USA står som garant for frihed og 
demokrati. 

MENIGHEDERNE YDER PRAKTISK HJÆLP
Danske udvandrere til USA måtte selv ansætte lærere 
og præster, der kunne dansk, hvis man ville til dansk 
gudstjeneste og synge danske salmer. De danske  
kirker og præster blev også samlingspunkter for 
danskerne. Her kunne man søge hjælp, for præster 

og menigheder hjalp folk både med praktiske og 
åndelige ting. Den arv har fulgt USA’s kirker lige 
siden. Menighederne virker som netværk, og et stort 
hjælpearbejde udgår fra kirkerne. 

FORKYNDELSEN ER VÆKKELSESPRÆGET 
Der findes alle slags teologi og forkyndelse i USA. 
Men vækkelsestraditionen er specielt stærk. De ”evan- 
gelikale” – en betegnelse, der på dansk kan oversættes 
til ”bibeltro vækkelsesfolk” – udgør i dag 26 % af USA’s 
samlede befolkning. Bibelundervisning og mission 
har høj prioritet. Derfor bliver mange mennesker mødt 
med evangeliet, og mange kommer til tro. I et samfund, 
hvor folk forbinder noget positivt med religion, føles 
det naturligt at tale og vidne om sin tro. Derfor får 
troen en naturlig plads i det offentlige rum.   

MENIGHEDERNE HAR MODERNE ARBEJDS- 
FORMER 
Sekulariseringen er ikke gået USA forbi. Siden 1960’-
erne er der stillet spørgsmålstegn ved USA’s kristne 
traditioner. Folk går ikke længere automatisk i kirke. 
Nogle af de store kirkesamfund blev overtaget af 
liberal teologi, og de oplever massiv tilbagegang. 
Men midt i denne proces dukkede nye konservativt 
vækkelsesprægede kirker frem med moderne metoder 
og moderne musik, og der har man har haft held til at 
nå tidens folk med det gamle budskab.  

Det var engang skik i Danmark at tale nedladende om 
USA’s kirkeliv. Jeg mener imidlertid, at der er mange 
ting, vi umiddelbart kan tage ved lære af derfra i 
dansk kirkeliv i forsøget på at få flere danskere til at 
gå i kirke.

EN TILFÆLDIG SØNDAG GÅR KUN CA. 2 % AF DANSKERNE I KIRKE, SELVOM VI HAR EN LANG KRISTEN 
TRADITION OG EN FOLKEKIRKE, HVOR 81 % ER MEDLEMMER. I USA GÅR CA. 40 % I KIRKE, SELVOM DE 
IKKE HAR NOGEN FOLKEKIRKE, OG SELV OM LANDET ER MEGET RELIGIØST BLANDET.  
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En dansker, der besøger USA, vil bemærke, at tro 
og religion spiller en langt større rolle i amerikansk 
offentlighed end herhjemme. Mange amerikanere 
taler frejdigt og højt om deres tro, deres kirke og om 
Guds hjælp. På amerikanske mønter står der: ”Vi stoler 
på Gud”. Da Obama blev indsat som USA’s præsident 
lod han den evangelikale prædikant Rick Warren bede 
bønnen umiddelbart forud. Med hele verdens øjne 
rettet mod den kommende præsident, fandt man det 
helt naturligt at nedbede Guds velsignelse over ham, 
hans familie og hans land – i Jesu navn. 

STAT, KIRKE OG TRO I HISTORISK LYS
Der er ingen folkekirke i USA, og det strider direkte 
mod landets grundlov at have en sådan. I Danmark 
siger grundloven, at ”den evangelisk-lutherske kirke 
er den danske folkekirke og understøttes som sådan af 
staten”. I Danmark har vi nok religionsfrihed, men ikke 
religionslighed. I USA har de begge dele. Det er landets 
stolte princip at give plads for en mangfoldighed af 
religioner og trosopfattelser, og regeringen gør ikke 
forskel på disse. Hvert trossamfund skal leve af egne 
medlemmers engagement. 

Denne forskel skyldes, at USA blev grundlagt af 
aktive kristne, der var flygtet fra statskirkelig tvang 
i Europa. Til ære for disse grundlæggere sikrer den 
amerikanske grundlov, at kirkerne altid skal være frie 
for statens indgreb. Nogle af pionererne ville bygge et 
samfund på Bibelens principper. De fleste ville derimod 
skabe et samfund med fuld frihed og demokrati. Det 
sidste synspunkt sejrede, og derfor forbinder man i 

USA kirkerne med landets grundlæggende værdier: 
Frihed, demokrati og lige muligheder.

Danmarks historie er den modsatte. Vores for-
historie er et enevældigt kristent styre, der tvang 
alle danskere til at gå i kongens kirke. I 1849 blev 
vort folk fri for kirkens og kongens magt i trossager. 
Nogle mener, at man skal gå endnu videre ad den 
vej, så de sidste rester af religion kommer helt ud 
af det offentlige rum. I den danske debat betoner 
mange individets ret til frihed fra religion, fordi man 
forbinder religion med tvang og ”gamle dage”. I USA 
betoner man derimod menneskers ret til at have en 
religion og på kirkernes ret til frihed.. 

SVÆRT AT ADSKILLE I PRAKSIS
Adskillelse af stat og kirke er ikke altid let i praksis 
i USA. For at give fattige ghettobørn en bedre sko-
legang vil de offentlige myndigheder i disse år  
gerne betale for, at de kommer i privatskoler. Men 
er det lovligt, når privatskolerne som oftest er kris-
telige? I afhjælpningen af sociale problemer vil re-
geringen kanalisere sin støtte ud gennem frivillige 
organisationer, der ofte er mest effektive dertil. Men 
er det lovligt, når disse organisationer ofte er drevet 
af kirker og bygger på kristen tro? 

FORBUD MOD BØN I SKOLEN
For nylig har der været rejst kritik af brugen af Fader-
vor i offentlige danske skoler. I de offentlige skoler i 
USA har bøn og bibellæsning været forbudt siden 
1963. Fortalere for den lov var ikke blot humanister, 
men også mange troende kristne. For dem hørte 
kristen oplæring hjemme i kirkerne, ikke i skolerne. De 
foretrak at satse på sand oplæring i deres egne kirker 
frem for at udsætte deres børn for religiøs påvirkning 
fra lærere med en helt anden trosopfattelse.   

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM 

I USA OG DANMARK
LEKTOR KURT LARSEN



7

MF-bladet  02 2009

NILS ANDERSEN
LANDSSEKRETÆR 

MENIGHEDSFAKULTETET ÅBNER GENBRUGSBUTIK 
SAMMEN MED MISSION AFRIKA

NU KAN DU SHOPPE I EN AF LANDETS MEST MODERNE GENBRUGSBUTIKKER   OG SAMTIDIG STØTTE 
MENIGHEDSFAKULTETET OG MISSION I AFRIKA

Fredag den 6. februar åbnede en splinterny gen-
brugsbutik: d’IN Genbrug. Og noget tyder på, at det 
er in at gå i genbrugsbutik, for straks efter at dørene 
blev åbnet, strømmede de ventende kunder ind, og 
forretningsfører Walther Plauborg Hansen og de 
frivillige medhjælpere fik straks travlt med at betjene 
kasseapparatet og dankortterminalen. 

TOPMODERNE BUTIK
Men der er også fine muligheder for at gøre en god 
handel, idet varesortimentet dækker alt fra møbler, 
tøj, sko, bøger, pladesamlinger, gryder, glas med 
meget mere. Glem alt om et lille, mørkt og trist 
kælderlokale; d’IN Genbrug holder til i et nyopført 
400 kvadratmeter stort lokale med store vinduer og 
højt til loftet. Personalet satser på kvalitet og lader 
kun det absolut bedste af de indleverede varer slippe 
ind i udstillingslokalet. d’IN Genbrug er med adresse 
på Anelystparken 21, 8381 Tilst strategisk placeret et 
stenkast fra Bilka og Bauhaus i Århus.

SAMARBEJDE MED MISSION AFRIKA
d’IN Genbrug er oprettet i samarbejde med Mission  
Afrika, som har stor erfaring med at drive genbrugs-
butikker. Derfor nyder vi godt af deres ekspertise og 
trækker på deres konsulenter. Til gengæld reklamerer 
vi for butikken, søger at finde medarbejdere og får del 
i den økonomiske gevinst, når alle udgifter er betalt. 
Det forventede overskud deles ligeligt mellem de to 
parter.

KIG IND!
d’IN Genbrug holder i første omgang åbent onsdag til 
fredag kl.12-17.30 samt lørdag kl.11-16, så kig ind og 
gør et godt køb. 

Når der er fundet flere frivillige medarbejdere, 
udvides åbningstiden til flere af ugens dage. Kontakt 
gerne forretningsfører Walther Plauborg Hansen på 
tlf. 8616 6300, hvis du er villig til at give en hånd med 
eller blot vil høre nærmere. 

Har du brugte møbler eller ting og tøj i pæn og 
brugbar stand, tager vi gerne imod. Tingene kan 
afleveres i butikken, men vi anbefaler, at du ringer på 
forhånd og laver en aftale om aflevering. Rengjort tøj og 
sko kan dog afleveres i en container ved bagindgangen. 
Dødsboer afhentes efter nærmere aftale. 
Genbrugsbutikken kan kontaktes på tlf. 8616 6930.
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Hvad gør man, når man som menighed har et ønske 
om at nå mennesker, der normalt ikke kommer i 
kirken? Dette spørgsmål har Sct. Pauls Kirke i Århus 
stillet sig selv, for som sognepræst Flemming Baatz 
udtrykker det, så er det kirkens opgave at nå dem, der 
er fremmede for kirken. Derfor laver vi gudstjenester 
rettet til det postmoderne menneske. Sct. Pauls Kirke 
ligger i et område af Århus, hvor der bor mange 
studerende, og 50 % af sognets indbyggere er mellem 
20 og 35 år. Dem vil man forsøge at nå.

UDGANGSPUNKT I DET MENNESKELIGE
I planlægningen af essens-gudstjenesterne tager 
vi udgangspunkt i temaer med relevans for det 
postmoderne menneske, forklarer Flemming Baatz. 
Man har valgt temaer som fx stress, jagten på det gode 
liv og prioriteringer. Gudstjenesterne er præget af 
indslag som drama, video, interviews, levende musik 
samt en tale og velsignelsen og opbygges individuelt 
om hvert tema. 

FOR KIRKEFREMMEDE
Flemming Baatz ser essens-gudstjenesterne som et 
sted, hvor mennesker kan lære kirken bedre at kende, 
så gudstjenesterne kan være første led i en proces. 

Den amerikanske evangelisationsekspert Rebecca 
M. Pippert, forfatter til klassikeren ”Ud af saltbøssen”, 
medvirkede i februar som taler. Hun har følgende 
kommentarer: Jeg er imponeret over kreativiteten og 

det høje niveau af bl.a. drama og musik. essens har 
sin berettigelse! Jeg talte efter min prædiken med en 
kvinde, der tilfældigt kom forbi på gaden og var gået 
ind til essens pga. musikken. Det var årtier siden, hun 
havde været i en kirke, og alle dele i gudstjenesten 
talte så stærkt til hende, at hun selv siger, at hun den 
dag mødte Gud. 

I Sct. Pauls Kirke lægger man dog ikke skjul på, at de 
gerne ser endnu flere kirkefremmede til essens, som 
kan samle 150 til 300 mennesker. 

essens’ motto er at hjælpe søgende til Kristus, og 
den store udfordring er at få flere kirkefremmede 
med. I ugen op til stemmer et team dørklokker og 
deler invitationer ud, men det er styregruppens drøm, 
at flere kristne tager en kirkefremmed bekendt med.

TÆNK MULIGHEDER LOKALT
Baatz’ råd til andre, der vil prøve noget lignende, er 
at have fokus på, hvilke ressourcer menigheden har. 
I Sct. Pauls Kirke er der mange ressourcer, og op 
mod 40 personer er involveret i arbejdet. Men Baatz 
understreger, at motivationen er det vigtigste. Spørg 
dig selv, hvad er der brug for i dit sogn? Og handl så ud 
fra det. Udfordringen er hermed givet videre. 

FAKTA
Sct. Pauls Kirke har siden 2003 holdt essens- 
gudstjenester mindst 7 gange om året. Med navnet 
lægges der op til en gudstjeneste, hvor mennesket og 
det ”at være” er i centrum. ”Esse” er latin og betyder 
”at være”. Men navnet refererer også til Jesus Kristus 
som det essentielle budskab. 

Se også essens.sctpauls.dk

ÅRHUS-KIRKE VIL HJÆLPE SØGENDE TIL KRISTUS
I DE KOMMENDE NUMRE VIL VI SÆTTE FOKUS PÅ FORSKELLIGE EVANGELISATIONSTILTAG. DENNE GANG 
ER DET ESSENS-GUDSTJENESTER VED SCT. PAULS KIRKE I ÅRHUS. LÆS MED, OG BLIV INSPIRERET TIL EN 
INDSATS I DIN MENIGHED. 

JOURNALISTSTUDERENDE  
ANNE KATRINE G.  JENSEN
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MAN HAR VALGT TEMAER SOM F.EKS.
STRESS, JAGTEN PÅ DET GODE LIV  

OG PRIORITERINGER

9

”SPØRG DIG 
SELV, 

HVAD ER 
DER BRUG 

FOR 
I DIT 

SOGN?”



10

MF-bladet   02 2009

Her er plads til din annonce

HEGNSVEJ 17 • 9970 STRANDBY • TLF. 98 48 10 99

KOM FØRST TIL MØLLER, FÅ FØRST MALET

Bøger & bibler
Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler

fra alle danske kristne forlag

www.prorex.dk · tlf. 7456 3343

Lindholm Auto
Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen
Tlf. 98 17 04 00
Reparation af alle bilmærker

Tilst
� Vi sælger kvalitets møbler, tøj mm. 

� Vi afhenter dødsboer og modtager 
gerne brugte effekter i god kvalitet 

� Når du handler her, støtter du 
Menighedsfakultetet og Mission 
Afrika 

Anelystparken 21 � 8381 Tilst 
Tlf. 8616 6930 

Onsdag – fredag kl. 12-17.30 
Lørdag kl. 11-16 

Skoleleder
Vores skoleleder gennem 8 år har valgt at søge nye udfordringer 
i det sønderjyske. Vi søger derfor en ny skoleleder pr. 1. august 
2009. 

Har du lyst og evne til at stille dig i spidsen for en skole med dejlige 
børn, et engageret personale og et aktivt bagland, hvor samarbejde 
og dialog vægtes højt, så er du måske vores nye skoleleder?

Vil du vide mere?
På skolens hjemmeside www.dronninglundfriskole.dk kan du læse 
mere om jobbet, vores forventninger til dig og om skolen.

S T I L L I N G S A N N O N C E

STILLINGSANNONCE

Skoleleder
Vores skoleleder gennem 8 år har valgt at søge nye udfordringer i 
det sønderjyske. Vi søger derfor en ny skoleleder pr. 1. august 
2009.

Har du lyst og evne til at stille dig i spidsen for en skole med dejlige 
børn, et engageret personale og et aktivt bagland, hvor samarbejde 
og dialog vægtes højt, så er du måske vores nye skoleleder? 

Vil du vide mere? 
På skolens hjemmeside www.dronninglundfriskole.dk kan du 
læse mere om jobbet, vores forventninger til dig og om skolen. 
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ØKONOMIEN ER DEN HELT STORE UDFORDRING!
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FOREDRAGSRÆKKE OM GUDS LOV
Den 5.-6. marts stillede seks af vore undervisere i en 
foredragsrække skarpt på Guds lov. Hver lærer bidrog 
ud fra sin særlige faglige vinkel til en dybere forståelse 
af Moses’, Jesu og Paulus’ og Luthers forståelse af 
loven, og hvilken rolle den fra Guds side er tænkt at 
spille i vores liv. Alle seks foredrag er optaget og bliver 
lagt ud på hjemmesiden, hvorfra de kan høres som 
lydfiler. Se www.teologi.dk/ressourcer/lydfiler.

RETRÆTE SAMMEN MED KURSEN
12.-14. marts kørte tre fyldte biler fra Menigheds-
fakultetet stik vest med kurs mod Hellig Kors Kloster  
og den årlige retræte. I år var retræten arrange- 
ret sammen med Kursen fra Århus Valgmenighed,  
et uddannelsesprogram for teologistuderende. Fakul- 
tetsleder Ingolf Henoch Pedersen holdt bibelmedi- 
tationer, og programmet bød desuden på tidebønner,  
stilhed, bøn, mulighed for skriftemål eller personlig 
samtale og forde fleste deltagere også gåture på 
heden i den friske vestenvind. Målet var at komme 
væk fra civilisationen med distraherende computere, 
�ernsyn og mobiltelefoner og søge ind i en dybere 
relation til Gud.

I forskellige faser af en organisations ”liv” vil for-
skellige udfordringer melde sig. I lang tid bestod 
udfordringen for Menighedsfakultetet primært i at  
kvalificere sine ansatte akademisk, så vi med en 
universitær godkendelse i ryggen selv kunne tage hånd 
om studenternes uddannelse frem til bachelorniveau. 
Det mål har vi glædeligvis nået!

Den helt store udfordring for de kommende år er at 
få økonomien til at følge trit med den meget positive 
udvikling, vi er inde i på Menighedsfakultetet. Det 
koster penge at uddanne kommende præster og 
andre medarbejdere til vores kirke og give dem en 
solid, bibelsk ballast for deres fremtidige virke. Vi 
er og bliver en græsrodsbevægelse, som er blevet til 
som et nødvendigt alternativ til det bestående. Vi skal 
derfor ikke påregne at få statsmidler af betydning, 
og vi ønsker heller ikke den indblanding, som næsten 
uvægerligt ville følge med, hvis staten skulle betale 
gildet.

Derfor appellerer vi stærkt til, at vi nu står sammen 
om at styrke Menighedsfakultetet økonomisk. Som 
det fremgår af diagrammet, bevæger kurven for 
indtægter i regnskabsåret 08/09 sig betænkeligt 
under både kurven for de faktiske indtægter i 07/08, 
og endnu mere bevæger den sig under kurven for de 
budgetterede indtægter for indeværende regnskabsår. 
Hvis det fortsætter på den måde, så går vi ud af 
regnskabsåret med et underskud på i omegnen af 
850.000 kr. Det går slet ikke.

Vore studerende har sat et projekt i gang, der sigter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mod, at hver af dem i deres omgangskreds skal skaffe 
5 nye faste givere til Menighedsfakultetet. Det kan få 
stor betydning for Menighedsfakultetet på længere 
sigt. Men lige her og nu er der brug for, at vi hver især 
giver en ekstra gave inden regnskabsårets udgang. Se 
opfordringen i medfølgende brev til at give en ekstra 
dagløn til Menighedsfakultetet. Hvis ca. 800 af bladets 
læsere vil følge den opfordring, så er problemet løst for 
2008/09, og hvis man samtidigt sætter gavebeløbet 
tilsvarende op fra næste regnskabsår og fremover, så 
vil vi – sammen med studenternes kampagne – være 
nået rigtigt langt! På forhånd tak!

Fakultetslerder Ingolf Henoch Pedersen
Forretningsfører Walther Plauborg
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”HJÆLP OS, O GUD, AT HUSKE PÅ, AT VI ER ALLE AME-
RIKANERE, FORENEDE IKKE AF RACE ELLER RELIGION 
ELLER BLOD, MEN FORENEDE AF VORES OPTAGETHED 
AF FRIHED OG RETFÆRDIGHED FOR ALLE. 
NÅR VI FOKUSERER PÅ OS SELV, NÅR VI BEKÆMPER 
HINANDEN, NÅR VI GLEMMER DIG – TILGIV OS. ”

Præsten Rick Warren i sin bøn forud for præsident Obamas indsættelse.


