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Velkommen til det nye semester 
 
 
Vi står foran et begivenhedsrigt semester, som ud over den ordinære undervisning byder 
på mange højdepunkter.  

Fra den 17.-20. januar har I for eksempel mulighed for at deltage i Teolkurset 
sammen med præster og andre kirkeligt ansatte. Hovednavnet er Jamie Davies, som 
underviser i Ny Testamente ved Trinity College i Bristol, England. Hans tre 
forelæsninger tager udgangspunkt i thessalonikerbrevene og fokuserer både på Paulus’ 
apokalyptiske håb og på hans pastorale teologi og hjerte for menigheden.  

Studerende deltager gratis i forelæsninger og undervisning på kurset.  

Postyr om fremtidens (lutherske) folkekirke 
Den 9. februar afholder vi ’Postyr’ om, hvad vi skal med en luthersk folkekirke, hvis nu 
'folket' ikke vil være luthersk. Vi får besøg af journalist Anders Laugesen, der har været 
med til at starte en debat om at omforme folkekirken til en ikke-konfessionel kirke.  

Anders forærede mig engang en lille bog, som han har skrevet om emnet. Derfor ved 
jeg, at der bliver noget at diskutere.  

To undervisere på pension 
I dette semester skal vi også tage afsked med Carsten Vang og Leif Andersen, som går 
på pension til næste sommer. De har leveret en enorm arbejdsindsats gennem mange år 
og fortjener en flot hyldest. Der vil blive udsendt invitationer til afskedsreceptioner i god 
tid.   
 
Velkommen til et nyt semester! 
 
Thomas B. Mikkelsen, fakultetsleder 
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SEMESTERINDLEDNING 

 
Mandag den 9. januar 2023 
 

 
PROGRAM 
 
10.00 Kaffe og brød 
 
10.15 Andagt og velkomst 
 
10.30-12.00 Semesterindledningsforelæsning ved adjunkt, ph.d., Emil Børty 

Nielsen: ”Hvordan bør kirken dele sin tro? Om apologetikkens natur og 
metode”. 
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21-årgangen 
 
BTM2009 MISSIONSTEOLOGI 

    4 timer pr. uge  

 
v/ lektor, cand.theol. Carsten Vang, adjunkt, ph.d., cand.theol. Klaus Vibe,  
lektor, ph.d., cand.theol. Jeppe Bach Nikolajsen 
 
Kurset vil give en indføring i det bibelske og teologiske grundlag for kirkens 
missionsopgave. Med udgangspunkt i gammeltestamentlige tematikker såsom skabelse, 
gudsbillede, menneskeværd, menneskets fald i synd, udvælgelse og profetier vil det 
nytestamentlige missionsbudskab drøftes. Her vil særlig Jesu missionsbefalinger, 
Apostelgerningernes billede af den første kristne mission og Paulus’ missionsteologi 
være centrale tematikker. Også forholdet til kirkens jødiske arv og til den græsk-
romerske verden vil tematiseres ud fra relevante bibeltekster. Kurset giver også en 
indføring i missionsteologiens historie og en systematisk-teologisk begrundelse for 
mission. Grundlæggende temaer inden for missiologien vil blive undersøgt såsom 
definitioner af mission, kirkeforståelse og forholdet mellem kristendom og religionerne. 
Den systematisk-teologiske begrundelse af mission vil særlig drøfte, hvordan den kristne 
missionsopgave kan udfoldes i vor tid i lys af økumeni og den samfundsmæssige 

kontekst. 
 
Pensumlitteratur: 
En fuldstændig oversigt over kursets pensumlitteratur kan ses i studieplanen. 
Pensumlitteraturen gøres tilgængelig på canvas, dog ikke nedenstående tre bøger. Det 
anbefales på forhånd at anskaffe: 

• Michael W. Goheen. Introducing Christian Mission Today: Scripture, History 

and Issues. Downers Grove: IVP Academics, 2014. 

• Sverre Bøe. På vegne af Kristus. Fredericia: Kolon, 2021. 

• Jeppe Bach Nikolajsen, Kari Storstein Haug, Frank Ole Thoresen og Ingrid 
Eskilt (red.). Missiologi – en innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 
2022. 

 
Læsestof til første undervisningssession oplyses på canvas. 
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HEB15014 GAMMELTESTAMENTLIG HEBRAISK OG GENESIS 
 
4 timer pr. uge 

 
v/ lektor Carsten Vang 
 
Dette fag består af to dele: 1) Læsning af forskellige GT-tekster på hebraisk og 2) 
eksegese af centrale tekster i Genesis. Vi skal læse forskellige dele af GT på hebraisk, 
dels prosa og dels poesi. Målet er at udvide vort hebraiske ordforråd og evne til at 
analysere hebraisk. I fagets anden halvdel skal vi læse udvalgte tekster i Genesis, lære 
eksegetisk metode, forstå den kritiske forsknings tilgang til Urhistorien og 
Fædrehistorien og se på, hvordan teksterne er blevet forstået i jødisk og kristen 
sammenhæng (virkningshistorie). Hver uge vil bestå af to timer til den sproglige 
gennemgang og to timer til Genesis-eksegese. 
 
På hebraisk læses: Gen 4; 12-13; 17-18; 22; 28; 32-33; Deut 5-6; 11,13-21; Es 2,1-5; 
40,1-11; Jonas 1; 3-4; Pss 2; 6; 8; 13; 25; 98; 121 og 136. 
I eksegesedelen læses de nævnte Genesis-tekster samt Gen 1-3. 
gruppearbejde. 
 
Litteratur: 
Se Studieplanen. 
Desuden en god kommentar til Genesis, f.eks.  
Wenham, Gordon J. (1987). Genesis 1-15 (Word Biblical Commentary 1; Word Books) 
Wenham, Gordon J. (1994). Genesis 16-50 (Word Biblical Commentary 2; Word Books) 

 

 

 
 
LAT1501 INDFØRING I LATIN 
 

 4 timer pr. uge 

 

v/ studielektor, cand.mag. Svend Fodgaard Jensen  

 
Fagets undervisning/vejledning omfatter 50 lektioner fordelt på 25 dobbelttimer. Faget 
består af en elementær indføring i latinsk grammatik på grundlag af Henrik Bolt-
Jørgensens begyndersystem "in angulo cum libello", hvor kap. 1 – 7 vil blive 
gennemgået. Herefter læses ubearbejdede originaltekster: Apostolicum, Nicænum, 
Athanasianum og Vulgata-teksten til Markus 1 – 3. Der arbejdes semestret igennem med 
indøvning af såvel morfologi som syntaks.  

I løbet af semestret vil der blive afholdt i alt 10 ugeprøver. For at bestå faget kræves 
det, at man består 8 af 10 ugeprøver: 2 af de beståede prøver skal være blandt de 3 sidste. 
Hvis faget ikke bestås, er der følgende mulighed: skriftlig 3-timers prøve – bestået/ikke 
bestået. 



7 

Til første undervisningsgang bedes man downloade ”in angulo cum libello” og 
anskaffe Hermann, J. (2006). Latinsk grammatik på dansk (2. udg.). Akademisk Forlag.  
Der vil desuden blive udleveret et kompendium med tekster. 
 
Tekster (Til sammen cirka 11 sider latinsk tekst):  
In angulo cum libello  
Apostolicum  
Nicænum  
Athanasianum  
Vulgata (Mark 1-3)  
 
 
Tekstudgaver: 
(1967). Die Bekenntnissschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Vandenhoeck & 

Ruprecht, 122 Apostolicum, Nicænum, Athanasianum.  
(1977). Biblia sacra iuxta vulgatam clementiam. Biblioteca de Autores Cristianos: Mark 

1-3.  

 
Indføringsbog:  
Bolt-Jørgensen, H. (2002). In angulo cum libello (kap. 1-7). Mørch & Wagner. [Bogen er 
udsolgt fra forlaget, men findes i en elektronisk version på http://old.thisted-

gymnasium.dk/klassiker/In%20angulo%20cum%20libello.htm] 

 
Grammatik:  
Hermann, J. (2006). Latinsk grammatik på dansk (2. udg.). Akademisk Forlag. 
 
Leksika og tilsvarende: 
Schumacher, J. H. (2002). Kirkehistorisk latinleksikon: Begreper fra middelalderens kirke- 
og klosterliv. Spartacus forlag. 
 
Ordbøger: 
Lewis, C.T. & Short, C. (1956). A Latin Dictionary. Oxford University Press.  
Jensen & Goldschmidt (1920 el. sen.). Latinsk-dansk ordbog. Gyldendal. 
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19-årgangen 
 
 
BTM2506 LUTHER OG REFORMATIONEN 
 

  4 timer pr. uge   

 
v/ professor, dr.theol., Kurt E. Larsen (den historiske del) og adjunkt, ph.d, Peter 
Søes (tekstlæsninger). 
   
Faget er kirkehistorisk og byder på en yderligere fordybelse i reformationens og Luthers 
historie, og den historiske del suppleres med læsning og analyse af en række centrale 

kildetekster af Martin Luther og tekster fra reformationstiden i øvrigt.  
 
Pensum: 
Grane, Leif. 1983. Evangeliet for folket. Drøm og virkelighed i Martin Luthers liv. 

København: Gad, 11-272 (= 262 sider). 
Lindberg, Carter. 1996. The European Reformations. Oxford: Blackwell, 1-55 + 91-258. 

(=223 sider).  
 
Desuden en række kildetekster og kortere artikler. 

 
 
 
BTM2510 BACHELOROPGAVE (15 ECTS) 
 
Bacheloropgaven er en selvstændig skriftlig opgave om et selvvalgt emne inden for en 
teologisk disciplin. Det anbefales at orientere sig i studieplanen for alle formelle 
bestemmelser vedr. opgavens omfang og den opgivne litteratur, samt at tage kontakt til 
en potentiel vejleder så tidligt som muligt i processen. 

 
Desuden er det obligatorisk at deltage i metodekurset, som er d. 25. januar kl. 9.15-
11.00. Er man uopsætteligt forhindret denne dag, bedes man kontakte Peter Søes 
(ps@teologi.dk) med henblik på at aftale en afløsning for kurset ad anden vej. 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ps@teologi.dk
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BTM2511 LUKASEVANGELIET 
 

  4 timer pr. uge 

 
v/ adjunkt, ph.d., cand.theol. Klaus Vibe 
   
Faget giver en indføring i Lukasevangeliet og tager udgangspunkt i forskellige videnskabelige 
metoder, som har relevans for studiet af Lukasevangeliet. Lukasevangeliet læses i sin helhed 
på grundlag af den græske tekst og tolkes i lyset af evangeliets historiske og litterære 
kontekst. Der lægges vægt på træning i eksegetisk håndværk med henblik på at kunne 
præsentere en dækkende og præcis oversættelse og parafrase i overensstemmelse med en 
metodisk reflekteret argumentation og fortolkning. Desuden drøftes teksternes teologiske 
særpræg, evangeliets hovedtemaer og problemer med udblik til den større kanoniske 
sammenhæng.  
 
Pensumlitteratur:  
Nestle-Aland (1993). Novum Testamentum Graece (28. udgave). Deutsche Bibelgesellschaft. 
  
Relevante bibelkommentarer: 
Garland, D. E. (2012). Luke (Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament). 
Zondervan.  
 
Levine A.-J. & Witherington III, B. (2019). The Gospel of Luke (New Cambridge Bible 
Commentary). Cambridge University Press. 
 
John T. Carroll (2012), Luke: A Commentary. (The New Testament Library). Westminster 
John Knox Press.  
 
Joel B. Green (1997). The Gospel of Luke. (The New International Commentary on the New 
Testament). Eerdmans. 
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Lektionsplan F 2023 
        

        Rød = 2019-årgangen 
       Grøn = 2021-årgangen 

 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

8.15 – 9.00     

9.15 – 10.00  LAT1501 
Indføring i latin 
SFJ Aud. 2 

  

10.00-10.15 Morgensang på 
TORVET 

Morgensang på 
TORVET 

Morgenandagt på 
TORVET 

 

10.15 – 11.00 HEB1504 
Gammeltestamentlig 
hebraisk og Genesis 
CV Aud. 2 

LAT1501 
Indføring i latin 
SFJ Aud. 2 

BTM2506 
Luther og 
reformationen 
KL/PS Aud. 1 

HEB1504 
Gammeltestamentlig 
hebraisk og Genesis 
CV Aud. 2 

LAT1501 
Indføring i latin 
SFJ Aud. 2 

BTM2506 
Luther og reformationen 
KL/PS Aud. 1 

11.15 – 12.00  BTM2506 
Luther og 
reformationen 
KL/PS Aud. 1 

 LAT1501 
Indføring i latin 
SFJ Aud. 2 

BTM2506 
Luther og reformationen 
KL/PS Aud. 1 

12.10 – 13.00   Udvalgsmøder Speakers Lounge 
(12.10-13.00) 

13.15 – 14.00 
 

HEB1504 
Gammeltestamentlig 
hebraisk og Genesis 
CV Aud. 2 
BTM2511 
Lukasevangeliet 
KV Aud. 1 

BTM2009 
Missionsteologi 
JBN/KV/CV Aud. 2 

Udvalgsmøder 
 
 

BTM2009 
Missionsteologi 
JBN/KV/CV Aud. 2 

14.15 – 15.00 
 

HEB1504 
Gammeltestamentlig 
hebraisk og Genesis 
CV Aud. 2 
BTM2511 
Lukasevangeliet 
KV Aud. 1 

BTM2009 
Missionsteologi 
JBN/KV/CV Aud. 2 

BTM2511 
Lukasevangeliet 
KV Aud. 1 

BTM2009 
Missionsteologi 
JBN/KV/CV Aud. 2 

15.15 – 16.00   BTM2511 
Lukasevangeliet 
KV Aud. 1 

Akademi for praktisk teologi 
kl. 15-18 
KL/PS Aud. 4 
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ØVRIGE ARRANGEMENTER 

 
TEOLKURSUS 17.-20. JANUAR 2023 
Med bl.a. Jamie Davies, Bristol, Asger Højlund, Kurt E. Larsen, Uffe Kronborg, Henrik 
Nymann Eriksen og Leif Andersen. 
Studerende deltager gratis i forelæsninger og undervisning på kurset. 
 
Tilmelding: www.teologi.dk/tilmeld 
Se program her: https://teologi.dk/wp-content/uploads/pdf/teolkursusprogram-17.-
20.1.2023.pdf 

 
 
 

AKADEMI FOR PRAKTISK TEOLOGI 
  
Tema: Præst i praksis 
Datoer: 26/1 – 9/2 – 2/3 – 30/3 – 13/4 – 27/4 (sidste gang, d. 27/4 er det om aftenen). 
Tidspunkt: kl. 15.15-18.00 (inklusiv let aftensmad) 
Sted: Auditorium 4 
Tilmelding: www.teologi.dk/tilmeld 
Tilmeldingsfrist: torsdag d. 19. januar 
 
Undervisere: professor Kurt E. Larsen, adjunkt Peter Søes og en række erfarne præster 
som gæstelærere. 
  
Underviserne vil gøre pensumtekster tilgængelige for deltagerne. Det er ikke nødvendigt 
selv at købe litteratur. 
 
Dybest set kan man ikke lære at være præst ”på forhånd”. Man lærer det først, når man 
står i det, og man lærer det af Gud og af den menighed, man er præst for. Det er de to 
afgørende præstelærere, og på MF bliver vi aldrig andet end ”hjælpelærere”, så at sige. 
Men der er på den anden side temaer, det er godt at arbejde med på forhånd. Uanset, om 
man ved, man vil være præst, eller man overvejer det og har brug for inputs til sine 
overvejelser. 
 
Det er de temaer, vi tager (nogle af) op til behandling i dette forløb over seks torsdage 
(fem eftermiddage og én aften). Det handler om forskellige former for formidling, om 
menighedsopbygning, om samarbejde og konflikter, om salmer og sange, og om 
familieliv i forhold til tjenesten. Og om en del mere – alt sammen set ud fra 
præstetjenestens perspektiv. 
 
Og alt sammen noget, det er vigtigt at tage op allerede nu, i studietiden. Vi har hvert fald 
valgt temaerne ved simpelthen at spørge os selv, hvad vi selv gerne ville have lært på 
MF, så vi var bedre forberedte. 

http://www.teologi.dk/tilmeld
https://teologi.dk/wp-content/uploads/pdf/teolkursusprogram-17.-20.1.2023.pdf
https://teologi.dk/wp-content/uploads/pdf/teolkursusprogram-17.-20.1.2023.pdf
http://www.teologi.dk/tilmeld
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De fleste gange har vi en præst udefra med, som har særlige erfaringer at trække på. 
Undervisningen veksler mellem oplæg fra dem og fra os og samtale i grupper og i 
plenum. Og vi slutter hver gang med let aftensmad sammen. 
 
 
 

POSTYR OM FREMTIDENS (LUTHERSKE) FOLKEKIRKE 
9. februar, kl. 9.15-12.00 
Forårets 'Postyr' vil handle om, hvad vi skal med en luthersk folkekirke, hvis nu 'folket' 
ikke vil være luthersk. Vi får besøg af journalist Anders Laugesen, der har været med til 
at starte en debat om at omforme folkekirken til en ikke-konfessionel kirke. Kurt Larsen 
vil levere et modspil hertil, hvorefter der bliver god tid til at diskutere spørgsmålet.  
 

 
 
SEMESTERFORELÆSNING OM SONINGSLÆREN I NY 
TESTAMENTE VED PASTOR EMERITUS JØRGEN 
SEJERGAARD 
8. marts, kl. 10.15-12.00 
Hvordan skal vi forstå soningen af synden og forsoningen med Gud i Bibelen? Hvad sker 
der med Gud i og med Jesu død? Forandrer han sig, så han nu ikke længere er vred? 
Formildes Gud gennem Jesu offer? Blev 'the wrath of God satisfied', som vi synger det i 
en kendt sang. Eller er 'formildelsestanken' snarere udtryk for en græsk/hedensk 
tankegang, mens den bibelske Gud forbliver den samme og i virkeligheden er giveren 
såvel som modtageren af Jesu offer? 
 
 
 

SEMESTERAFSLUTNING 
30. maj kl. 13.30-14.30 

Vi tænder op i grillen og hygger med varme frankfurtere efter en lang eksamensdag.  
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SPEAKER’S LOUNGE     
Der er Speaker’s Lounge (SL) hver torsdag kl. 12.10 – 13.00. SL arrangeres af et udvalg 
og er et forum, hvor man kan tage forskellige relevante, men ikke nødvendigvis faglige, 
emner op. Gennem debat, diskussion og samtale udvikles man som menneske og ikke 
mindst som teolog, og vi vil derfor gerne fremme en god debatkultur på MF. Emnerne er 

som regel foreslået af studerende. Oplæggene bliver holdt af studerende, ansatte eller 
af inviterede gæster. 
 
Da det foregår i kaffestuen, og det som udgangspunkt er et meget uformelt arrangement, 
vælger de fleste studerende og ansatte i huset at deltage. På den måde kommer det til at 
fungere som et ugentligt samlingspunkt for hele MF og TORVET. 

 
 

BIBLIOTEK   
Biblioteket er fysisk indrettet med muligheder for at arbejde enkeltvis eller i grupper. Det 
rummer ca. 35.000 bøger, lydbibliotek samt computere med relevant software. Det 
fungerer som præsensbibliotek, dvs. at bøgerne ikke må lånes med hjem. Bibliotekets 
hjemmeside er www.teologi.dk/bibliotek. Her finder du bl.a. link til Axis, bibliotekets 
database, samt til væsentlige onlineressourcer fx ATLA. 

 
 

RENGØRING 
Som studerende deltager man i det daglige liv på stedet og dermed også i vedligeholdelse 
og rengøring. Det betyder 10 timers rengøring/vedligehold per semester. Dette kan også 
afregnes med 120 kr. pr. time på kontoret. Fordeling af rengøringsområder og -
tidspunkter sker på ophængte sedler i rengøringsrummet. Hvis man ikke selv har skrevet 
sig på listerne senest én måned efter semesterstart, bliver man faktureret for 120 kr. pr. 
time. Studerende er selv ansvarlige for at bytte, hvis man bliver forhindret. Spørgsmål 
vedrørende dette rettes til pedel Anders Bækgaard (ab@teologi.dk). 

 
 

LÆSEPLADS     
Alle studerende på FIUC-Aarhus’ bacheloruddannelse (MFB’ere) kan efter ansøgning få 
tildelt en læseplads på MF med fast hyldeplads til bøger, enten i form af fast plads eller i 
form af en deleplads. Der skal søges ved hver semesterstart for det kommende semester.  
Overskydende læsepladser kan søges af andre studerende for et semester ad gangen mod 
”betaling” af 10 timers rengøring/120 kr. pr. time. Ansøgninger fra teologi- og 
religionsvidenskabsstuderende vil komme i første række ved tildelingen. 
Læsepladsansøgning kan rekvireres i administrationen. 
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MAILGRUPPEN mf-diverse 
Alle studerende på MF bliver automatisk tilmeldt mailgruppen 
mf-diverse@teologi.dk, som er MF’s mailgruppe for oplysninger og informationer til og 
fra studerende og ansatte. Du skal aktivt melde fra på kontoret, hvis du ikke ønsker at 
være med i gruppen. Husk også at melde til kontoret, hvis du skifter mailadresse. 

 
 

TEOLOGI-MAILADRESSE 
Hvis du ønsker det, f.eks. i forbindelse med netindkøb m. studierabat, kan du få en e-
mail-konto, eksempelvis NN@teologi.dk. Mail-adressen vil være brugbar, så længe du er 
FIUC-Aarhus-studerende, eller læser teologi på kandidatuddannelsen på Aarhus 
Universitet, eller har læseplads på MF. Kontoen lukkes (efter varsel), når du har afsluttet 
studiet.  
Hvis du ønsker dig en sådan adresse, henvend dig til support@teologi.dk. 

 
 

STUDIEVEJLEDNING    
Hvis du har problemer med at overskue studiet eller har spørgsmål i øvrigt til studiet, så 
snak med studiekoordinator Brian Kærslund Hansen, som er studievejleder på BA-
uddannelsen. (se s. 16). 

 
 

STUDIEREJSELEGATER   
MF’s rejselegat kan søges af alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende, som kan 
tilslutte sig MF’s basis og formål. Det kan f.eks. tildeles studerende, der som et led i 
deres studium ønsker at studere en periode ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, 
eller som gennem en rejse ønsker mulighed for kontakt med en udenlandsk fagmand eller 
deltage i en konference i ind- eller udland. Det forventes, at modtageren af stipendiet om 
muligt formidler den modtagne inspiration videre til medstuderende og andre på MF. 
 
I ansøgningen anføres, hvad der søges om støtte til, begrundelsen for ansøgningen samt 
et overslag over de forventede udgifter. Det skal ligeledes anføres, hvor meget der søges 
i støtte, samt hvor den studerende er i sit studieforløb. Der skal ansøges i god tid før 
rejsen. 
 
Ansøgningen indgives til fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen eller akademisk leder 
Morten Hørning Jensen. (se s. 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:NN@teologi.dk
mailto:support@teologi.dk
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DANNELSESTILBUD 
 
At bedrive teologi er en hel-menneskelig aktivitet, hvor det intellektuelle arbejde ikke 
kan adskilles fra person og tro. Derfor har vi på MF forskellige tilbud, der sigter på 
personlig og åndelig dannelse. Det drejer sig om daglige andagter og en mentorordning. 
Disse tilbud skal ses som et supplement til den enkeltes kirkelige tilknytning og praksis, 
der specifikt bidrager til at integrere tro og teologi. 

 
 

ANDAGTER 
Vi opfordrer alle til at deltage i fællesandagterne på MF. Det giver en god rytme med at 
leve sig ind i de bibelske fortællinger og er et skønt åndehul midt i hverdagen. 

Mandag: Morgensang på TORVET kl. 10.00-10.10 

Tirsdag: Morgensang på TORVET kl. 10.00-10.10 

Onsdag: Morgenandagt på TORVET kl. 10.00-10.15 

Torsdag: Liturgisk bøn i kaffestuen i forbindelse med Speakers Lounge kl. 12.10 

Fredag: Fællesbøn i andagtsrummet for alle i huset kl. 12.05 

 

MENTORORDNING 

MF tilbyder mentorering til alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Hver 
studerende får tilbud om at blive tilknyttet en af MF’s ansatte som mentor. Mentor og 
studerende mødes normalt en gang pr. semester til samtale. 
Mentorsamtalens særlige fokus er at støtte den studerende til at få et godt studieforløb. 
Samtalen befinder sig så at sige midt imellem sjælesorg og faglig vejledning. Den tager 
også sigte på udvikling af den enkeltes menneskelige og åndelige udrustning og 
potentiale.  
Mentoren er naturligvis underlagt tavshedspligt. Mentorrelationen gælder normalt hele 
studieforløbet. 
Henvendelse til lektor Leif Andersen (se s. 16). 
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KONTAKTOPLYSNINGER 
 
 
 
MENIGHEDSFAKULTETET 8616 6300 eller 7356 1240 
 
 
 
E-MAIL MF mf@teologi.dk 
E-MAIL Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke dttk@teologi.dk 
E-MAIL MF-bladet mfbladet@teologi.dk 
 
 
 
 
 
MF-lokalnr. 
 

 e-mail 

73561-240 MF’s hovednummer 
  Thomas B. Mikkelsen, fakultetsleder, 

6010 7880 
 tbm@teologi.dk 

242 Walther P. Hansen, sekretariatsleder  wph@teologi.dk 
244 Elly Bro Skuldbøl,  

administrationsmedarbejder 
 ebs@teologi.dk 

245 Kit J. Hvergel, sekretær og 
økonomimedarbejder 

 kj@teologi.dk 

246 Anders Bækgaard, pedel  ab@teologi.dk 
247 Nils Andersen, landssekretær  na@teologi.dk 
248 Brian K. Hansen, studiekoordinator  bkh@teologi.dk 
249 Karin Christensen, bibliotekar  kc@teologi.dk 
251 Peter Søes, adjunkt  ps@teologi.dk 
253 Kurt E. Larsen, professor,   kl@teologi.dk 
254 Carsten Vang, lektor  cv@teologi.dk 
255 Morten Hørning Jensen, lektor, 

akademisk leder 
 mh@teologi.dk 

 
256 
257 
259 
258 

Jeppe Bach Nikolajsen, lektor  
Klaus Vibe, adjunkt 
Leif Andersen, lektor 
Anja Smedstrup Christensen, 
ph.d.-studerende, cand.theol. 

 jb@teologi.dk 
kv@teologi.dk 
la@teologi.dk 
asc@teologi.dk 

 Tobias B. Andersen, SR-formand 
 
 

 tvbc@live.dk  
 
 

    
    

mailto:tbm@teologi.dk
mailto:wph@teologi.dk
mailto:ebs@teologi.dk
mailto:kj@teologi.dk
mailto:h@teologi.dk
mailto:na@teologi.dk
mailto:bkh@teologi.dk
mailto:kc@teologi.dk
mailto:ps@teologi.dk
mailto:kl@teologi.dk
mailto:cv@teologi.dk
mailto:mh@teologi.dk
mailto:jb@teologi.dk
mailto:kv@teologi.dk
../../../../../AppData/Local/Temp/la@teologi.dk
mailto:ht@teologi.dk
tvbc@live.dk
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MF-KALENDEREN  

 
 
JANUAR 
9. Semesterforelæsning og semesterindledning  
17.-20. Teolkursus 
 
 

FEBRUAR 
9.  Postyr om fremtidens (lutherske) folkekirke   
 
 

MARTS 
2.  Studieintroduktionsdag 
8.  Semesterforelæsning 
 
 

APRIL 
15.   Medlemsmøde 
 
 

MAJ  
30.   Semesterafslutning 
31.   Afskedsreception for Leif Andersen 
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