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RELEVANT UDDANNELSE

DYNAMISK FAGMILJØ

ANSVARLIG FORVALTNING

ENGAGERET BAGLAND

Personaleomkostninger;
6.407.000; 

Stipendier; 
1.075.000; 11%

Lokaleomkostninger; 
601.000; 6%

Information og fundraising; 
331.000; 4%

Bibliotek; 
120.000; 1%

Akkreditering og undervisning; 
188.000; 2%

315.000; 3%
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Teologi for kirkens skyld
Menighedsfakultetet er til for kirkens skyld. Vores mission er at uddanne evan-

gelisk-lutherske præster og ledere, give dem syn for Guds hjertesag og udruste 

dem til at forkynde evangeliet i det moderne samfund. Vi ønsker at være et 

ressourcecenter for menighedslivet i Danmark og sigter efter at tilrettelægge en 

praksisnær uddannelse på et højt akademisk niveau.  Derfor lægger vi vægt på 

at være et fællesskab med plads til både den faglige, den menneskelige og den 

åndelige dimension. Vi prioriterer den faste undervisning, men også at have 

frivillige tilbud om daglige andagter, mentorsamtaler og retræter. 

I dette nummer af MF-bladet kan du læse om Menighedsfakultetets indsatsom-

råder frem mod 2020. Vi har valgt, at lade arbejdet tage udgangspunkt i disse 

fire fokuspunkter:

•	Relevant uddannelse

•	Dynamisk fagmiljø

•	Ansvarlig forvaltning

•	Engageret bagland

Hvis vi skal løfte de mange opgaver, har vi brug for et levende samspil med 

menigheder og kirkelige organisationer i Danmark. Derfor håber vi, at mange af 

Menighedsfakultets venner vil tænke med og bidrage med idéer og input ved 

at henvende sig direkte til mig, en anden medarbejder eller til et medlem af 

bestyrelsen. Kontaktoplysninger findes på www.teologi.dk.

Med venlig hilsen

Thomas B. Mikkelsen, 

fakultetsleder

tbm@teologi.dk

60107880

Menighedsfakultetets 
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Relevant uddannelse

MF tilbyder en praksisnær teologiuddannelse på et højt akademisk niveau. Derfor 

vil vi:

•	 opfordre flere unge til at studere teologi med henblik på at blive præst

•	 tilstræbe høj læring hos de studerende gennem pædagogisk fornyelse

•	 sikre bedre integration af praksis i uddannelsen ved at tilbyde flere praktikord-

ninger og studieture

•	 arbejde for at få flere kvindelige studerende

•	 gøre det mere relevant at deltage i faglige forelæsninger, seminarer og kurser

•	 opbygge en relevant og praksisnær efter– og videreuddannelse for præster og 

kirkeligt ansatte samt medarbejdere i kirkelige organisationer

•	 gøre MF til et mere relevant studiemiljø for kristne studerende på Aarhus Uni-

versitet

•	 invitere studerende uden luthersk baggrund til at studere på MF

•	 opbygge et korps af eksterne undervisere med henblik på at skabe et mere ro-

bust grundlag for undervisningen og styrke det faglige miljø

•	 arbejde for at opnå dansk akkreditering og SU-godkendelse

•	 styrke den systematiske og uafhængige kvalitetssikring af uddannelsen 

Dynamisk fagmiljø

MF stræber efter at styrke det faglige forsknings- og udviklingsmiljø. Derfor vil vi: 

•	 rekruttere næste generation af forskere og etablere dem i det teologiske fagmiljø 

i Danmark og udlandet

•	 opprioritere den teologiske samtale i Danmark med henblik på at styrke bibelsk 

teologi og luthersk lærebevidsthed

•	 motivere MF’s forskere til at indgå i kollektive forskningsprojekter

•	 øge mulighederne for, at MF’s forskere kan indgå i aktive internationale forsk-

ningsnetværk og indtage flere internationale poster

I N D S A T S O M R Å D E R
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•	 sikre, at flest mulige af MF’s forskere har international erfaring fra et eller flere 

længere studieophold ved udenlandske institutioner

•	 styrke samhørigheden mellem teologisk undervisning og kirke ved at tilstræbe, at 

vores lærere har erfaring med kirkeligt arbejde

•	 sondere behovet for oprettelsen af nye centre

•	 arbejde for at få flere kvindelige undervisere

•	 styrke arbejdet omkring forlaget Kolon og øge kendskabet til forlagets udgivelser 

•	 arbejde frem imod, at Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke bliver landets førende 

teologiske tidsskrift

•	 prioritere biblioteksfunktioner, så de understøtter og faciliterer læring på alle planer

Ansvarlig forvaltning

Forvaltningen skal understøtte virkeliggørelsen af MF’s grundlag og formål. Derfor 

vil vi:

•	 delegere ansvar og kompetencer længst muligt ud i organisationen 

•	 skabe forretningsmæssige aktiviteter, der kan bidrage væsentligt til MF’s samlede 

økonomi

•	 frigøre ressourcer til kontinuerlig udvikling og fundraising

•	 dygtiggøre os i at søge fondsmidler og skabe ekstern finansiering

•	 opbygge en likviditet, der svarer til tre måneders fuld drift

Engageret bagland

Det er afgørende for MF’s overordnede sag, at vi kontinuerligt opbygger og vedli-

geholder relationer til folkekirken, frimenigheder og de frie kirkelige organisationer. 

Derfor vil vi:

•	 udvide mulighederne for, at flere enkeltpersoner og fællesskaber kan blive enga-

geret i MF’s sag

•	 stille ansatte og studerende til rådighed for undervisning og forkyndelse i lokale 

sammenhænge

•	 opprioritere dialogen med toneangivende aktører i dansk kirkeliv og ledere i de frie 

kirkelige organisationer

•	 være synligt til stede med ekspertudtalelser i de danske medier 

•	 bidrage aktivt til TORVET’s vision om at forbinde teologi og mission

•	 arbejde mere strategisk med ekstern kommunikation
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