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MF’s slogan lyder: Teologi for kirkens skyld. Det udtrykker vores grund-

læggende selvforståelse. Vi ønsker, at teologisk forskning og uddannel-

se skal være forbundet med kirkens åndelige og praktiske behov.

LEDER

MF STYRKER 
PRAKTISK TEOLOGI 
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

Sidste år etablerede vi derfor et nyt 

Center for Praktisk Teologi og Religions-

pædagogik under ledelse af professor 

Kurt E. Larsen. Centerets hovedopgave 

bliver at formidle inspiration og viden 

om kristen praksis til kirker, menighe-

der og kulturinstitutioner. 

 Det første år er gået med at skabe et 

solidt fundament for denne nye sats-

ning. I den forbindelse har den vigtigste 

opgave været at sikre, at centret bliver 

integreret i det eksisterende arbejde på 

MF. Det er vigtigt for at skabe den rette 

sammenhæng mellem forskning, ud-

dannelse og kirkens aktuelle udfordrin-

ger. Men også fordi vi ikke har økonomi 

til at øge de samlede lønomkostninger 

på MF.

 Nu er vi klar med det første afgøren-

de tiltag. Fra første januar har vi nemlig 

ansat en medarbejder, som ved siden af 

sit ph.d.-studium skal arbejde på deltid 

med at drive det nye center i tæt samspil 

med vores samarbejdspartnere. Da 

lektor i praktisk teologi Leif Andersen og 

professor i kirkehistorie, Kurt E. Larsen, 

planlægger at gå på pension i de kom-

mende år, kommer den nye ph.d.-stude-

rende til at arbejde med et forsknings-

projekt, som ligger i krydsfeltet mellem 

praktisk teologi og kirkehistorie. Der-

med vil vedkommende med tiden blive 

højt kvalificeret til at undervise teologi-

studerende i disse fag. Samtidig vil det 

også være meget brugbart på centeret, 

fx med undervisningsforløb rundt om 

i landet. Vi lægger meget vægt på, at 

vedkommende hele tiden vil være i tæt 

dialog med den kirkelige praksis. Helt i 

tråd med vores slogan. 

 Og nej – jeg kan desværre ikke of-

fentliggøre navnet på den nye medar-

bejder i skrivende stund. Så hold godt 

øje med vores nyhedsmail og de sociale 

medier. 
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I disse år sker det på danske gymnasier, at kristne nægtes at afholde 

debatarrangementer og velgørenhedsarrangementer til fordel for den 

socialhumanitære organisation Mødrehjælpen. Desuden må ansatte 

fra en kristen studenterorganisation ikke befinde sig på flere offentlige 

gymnasiers matrikler. Dette vil den amerikanske filosof Jeffrey Stout 

uden tvivl stille sig kritisk overfor. I denne artikel viser jeg hvorfor.

til helligskrifter i offentlige debatter, 

eftersom mange ikke anerkender 

disse som autoritative. Sekularister 

gør dette for at fremme meningsfuld 

dialog i offentlige debatter og befordre 

stabilitet i samfundet.

 Det får dog ofte den konsekvens, 

at religiøse mennesker frustreres, 

fordi de ikke oplever, at der reelt bliver 

lyttet til disse, da de skal oversætte 

deres religiøse anliggender til et sprog, 

som kan accepteres i den offentlige 

debat. Mange religiøse menne-

sker orker derfor ikke at blande 

sig i den offentlige debat, da 

denne opleves fremmed, og 

fordi de i øvrigt ofte bliver 

mødt med fordomme, mistro 

og modstand, inden de får 

åbnet munden. Stout har 

forståelse for dette. Han 

kritiserer således seku-

larister for at fortrænge 

religiøse men-

nesker fra 

RELIGIØSE MENNESKERS 
DELTAGELSE I ET 
DEMOKRATISK SAMFUND
Jeppe Bach Nikolajsen, lektor i etik og religionsfilosofi 

De seneste årtier er det ganske ofte 

blevet anført i faglige og offentlige 

debatter, at religion er en privat sag, og 

at religion skal holdes ude af offentlige 

debatter. Inspireret af den amerikan-

ske filosof Jeffrey Stout præsenterer 

jeg i denne artikel nogle argumenter, 

som imødegår disse synspunkter. Det 

grundliggende projekt for Stout er at 

værne om og fremme demokratisk kul-

tur. I den forbindelse fokuserer han på 

religiøse menneskers rolle i et demokra-

tisk samfund. Stout er ikke selv religiøs, 

men han forsvarer alligevel religiøse 

menneskers rettigheder.

Kritik af sekularister

Stout anfører, at mange sekularister 

pointerer over for religiøse mennesker, 

at de må fremføre deres synspunkter 

på almene præmisser; det kan for 

eksempel betyde, at de må gøre brug 

af argumenter og sprog, som kan 

anerkendes og forstås af alle, og at 

det ikke giver mening, at de henviser 
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involvering i et demokratisk samfund. 

Han påpeger, at mennesker, som giver 

religiøse begrundelser for et politisk 

standpunkt, gør dette i god overens-

stemmelse med fundamentale demo-

kratiske rettigheder såsom religionsfri-

hed og ytringsfrihed. Desuden refererer 

Stout til, at der kan gives historiske 

eksempler på religiøse mennesker, som 

offentlige debatter. Han påpeger, at 

mange sekularister ønsker at fremme 

demokratisk kultur, men at de ikke 

desto mindre modarbejder sig selv ved 

at fortrænge religiøse mennesker fra 

offentlige debatter. Dermed holder de 

nemlig en gruppe medborgere ude af 

den demokratiske kultur, og dermed 

bliver deres sekularisme diskrimineren-

de, selvmodsigende og antidemokra-

tisk.

Religiøse menneskers involvering 

i et demokratisk samfund

Stout anfører nu en række argumenter, 

som kan fremme religiøse menneskers 

dermed bliver deres 
sekularisme diskri-

minerende, selvmodsigen-
de og antidemokratisk. 

på konstruktiv vis har deltaget i den 

offentlige debat. Han henviser eksem-

pelvis til taler af Abraham Lincoln og 

Martin Luther King, der ofte betragtes 

som fremragende bedrifter i offentlig 

politisk kultur, og som med religiøse 

argumenter og referencer flyttede den 

offentlige debat.

 Endvidere mener Stout, at religiøse 

mennesker har vigtige bidrag at yde 

til demokratiske samfund. Han skriver 

derfor: ›Hvis religiøse mennesker bliver 

afskrækket fra at blande sig i offentlige 

debatter, vil vi forblive uvidende om de 

egentlige grunde, som vore medborg-

ere har for deres etiske og politiske 

Martin Luther King
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synspunkter. Vi vil også frarøve dem 

den væsentlige demokratiske rettighed 

til at udtrykke sig til resten af os om 

forhold, som de er dybt optaget af. Hvis 

de afholder sig fra at blande sig i of-

fentlige debatter, mister vi chancen for 

at lære af dem og for kritisk at drøfte 

deres anliggender‹ (min oversættelse). 

Der kan således gives flere historiske 

eksempler på, hvordan religiøse men-

nesker har været ledende i udviklingen 

af udbredte synspunkter i dag. Ek-

sempelvis kan der henvises til religiøse 

menneskers bidrag til afviklingen af 

apartheid i Sydafrika. 

Kritik af religiøse mennesker

Stout præsenterer dog også kritiske 

bemærkninger til religiøse mennesker. 

Han laster kristne filosoffer og teo-

loger for at bidrage til, at teologiske 

studie- og fagmiljøer lukker sig om sig 

selv. Han mener, at det er problema-

tisk, hvis argumenter og synspunkter 

cirkulerer bag kirkers og teologiske 

institutioners lukkede døre uden at 

møde skeptiske indvendinger eller at 

berige samfundet. Han mener, at både 

demokratisk kultur og kristne er bedst 

tjent med, at kristne indgår i en ærlig 

og åben offentlig dialog.

Henimod et mere åbent samfund

Efter min mening kan det danske sam-

fund lære meget af Stout. Der er brug 

for mindre mistro og modstand mod 

religiøse menneskers involvering i sam-

fundet. Der må arbejdes for et mere to-

lerant og åbent samfund, hvor trovær-

dig og ærlig samtale fremmes. Og der 

bør banes vej for en mere konstruktiv 

inddragelse af religion i samfundet. Jeg 

tror, at det i høj grad er religiøse menne-

sker selv, som må bidrage til at fremme 

dette og vise vej mod et samfund, hvor 

en mangfoldighed af stemmer kommer 

til orde.

Hvad stiller kirken op?

Hvordan gør kristne sig så gældende i et 

demokratisk samfund? Jeg tror, at det 

kræver både fantasi og mod. Inspireret 

af en rapport udgivet af Fællesskab 

af Protestantiske Kirker i Europa kan 

dette ske ved at forestå symbolske 

handlinger som eksempelvis at rin-

ge med kirkeklokker eller slukke for 

belysningen af kirker som protesthand-

ling, præsentere offentlige udtalelser, 

arrangere kunstudstillinger om aktuelle 

problematikker, udgive bøger, give 

interviews, indsende bidrag til aviser, 

afholde debatmøder med mere. Men 

det handler også om, at kristne modigt 

og ærligt må stå ved en kristen adfærd 

i det offentlige rum. Fortrækker kristne 

sig til privatsfæren, skader det nemlig 

ikke blot demokratiet, men også kir-

kens offentlige vidnesbyrd i samfundet 

og dermed selve kirkens mission.

Jeppe Bach Nikolajsen har de senere 

år udgivet flere artikler og bøger om 

forskellige aspekter af kirkens rolle i et 

pluralistisk samfund. På dansk foreligger 

blandt andet Kirkens stemme i et pluralis

tisk samfund fra 2017 og Kirke og øvrighed i 

et pluralistisk samfund også fra 2017.

JEFFREY STOUT

1950 Født den 11. september

1976 Ph.d. fra Princeton University

1988 Professor ved Princeton University

1989 Bogen Ethics After Babel udgives

2003 Bogen Democracy and Tradition udgives

2007 Præsident for American Academy of Religion

2017 Holder de anerkendte Gifford Lectures
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SPONSORLØB 2022

Sponsorløb 2022 blev gennemført 

som tre løb i Aarhus den 15. august 

i bagende varme samt en række løb 

rundt om i landet. Der blev cyklet, 

løbet og rullet på inlinere, hvilket 

indbragte 399.000 kr. til stipendier 

til MF’s studerende, som må klare 

sig uden SU. MF takker alle de 39 

aktive og de over 400 sponsorer for 

det flotte resultat.

MENIGHEDSHØJSKOLE I 
HEDENSTED PROVSTI

MF’s omrejsende kirkehøjskole 

afholdes i Løsning Kirke i januar til 

marts under navnet: ›Menigheds-

højskole i Hedensted Provsti‹. Fem 

MF-præster samt fem MF-lærere 

medvirker som underviser med 

hver to lektioner over fem hverda-

ge. Se program på MF’s hjemmesi-

de www.teologi.dk

EMIL BØRTY NIELSEN FORSVAREDE PH.D.

Emil Børty Nielsen forsvarede den 26. august på MF vitenskapelig høyskole i 

Oslo sin ph.d.-afhandling om trosforsvar. Den nøjagtige titel var: ›Apologetics 

beyond Arguments. An Analysis and Evaluation of the Apologetics of Richard 

Swinburne, Alister McGrath and Stanley Hauerwas.‹

KORT NYT

SEKS NYE MF-PRÆSTER

Siden sidste nummer af MF-bladet er følgende seks MF-teologer blevet ansat 

som præster:

Lars Meilandt Hansen, sognepræst i Bov Sogn fra 1.9. (tidligere præst i Hor-

sens Valgmenighed)

Brian Krüger Iversen, ny provst i Herning Søndre Provsti og sognepræst i 

Hedeager Pastorat fra 1.10.  (tidligere sognepræst i Gjellerup)

Per Ladekjær sognepræst i Vorgod-Fjelstervang Kirker fra 1.11. (første embede)

Søren Jacobsen sognepræst i Rind-Kollund fra 1.11. (første embede)

Tummas Kannuberg sognepræst i Sparkær-Gammelstrup Pastorat fra 1.11. 

(første embede)

Nikolaj Christensen, sognepræst (rector) i pastoratet Wantage Downs i det 

anglikanske Oxford stift fra 20.10.2022 (tidligere hjælpepræst i Oxford)

http://www.teologi.dk
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NY PEDEL PÅ MF

Da husinspektør Henning 

Maagaard efter 22 års ansættelse 

har sagt sin stilling op, har MF an-

sat Anders Bækgaard som pedel fra 

1.11. Anders er 24 år, bor i Aarhus og 

er uddannet cykelmekaniker.

NETSTUDIER I 
MISSIONSTEOLOGI

Faget giver en indføring i det 

bibelske og teologiske grundlag for 

kirkens missionsopgave, herunder 

de gammeltestamentlige for-

udsætninger for missionskaldet 

og udfoldelsen af dette i Det Nye 

Testamente. Der gives en indføring 

i missionsteologiens historie og en 

begrundelse for mission, herunder 

drøftes, hvordan denne opgave kan 

løses i dag. Undervisere: Jeppe Bach 

Nikolajsen, Carsten Vang og Klaus 

Vibe. Faget kan til foråret følges 

hjemmefra via videooptagelse.

TEOLKURSUS 2023

Det årlige Teolkursus afholdes den 

17.-20. januar 2023 og har tema-

et: ›Håb og enhed med Kristus‹. 

Programmet indeholder bibeltimer, 

foredrag, seminarer, gudstjeneste, 

festaften, kunstaften med mere og 

kan ses på www.teologi.dk.

TO MF-ANSATTE 
BIDRAGER TIL NY BOG

Adjunkt Peter Søes og landssekre-

tær Nils Andersen har skrevet hvert 

sit kapitel i antologien ›Verdens for-

valtere – med et gudgivet mandat‹, 

som udkom på Credo Forlag den 

1. september. Bogen peger på det 

forvalteransvar, som vi som kristne 

er blevet betroet af Gud.

PÅ STUDIETUR I 
PAULUS’ FODSPOR

Lektor i Ny Testamente på MF 

Morten Hørning Jensen har en uge i 

august været på studietur i Græ-

kenland med en gruppe præster fra 

Holstebro Provsti. Her har Morten 

i autentiske omgivelser, hvor begi-

venhederne foregik, øst af sin viden 

om Paulus og hans budskab.

PETER SØES MEDVIRKE-
DE I FAGLIG KONFEREN-
CE PÅ DET TEOLOGISKE 
FAKULTET I KBH.

Adjunkt i dogmatik på MF, Peter 

Søes, bidrog med et fagligt oplæg 

på en international konference for 

teologiske forskere på Det Teo-

logiske Fakultet på Københavns 

Universitet den 5. november. Peters 

emne var Early church: Paradoxes of 

Faith, Anthropology, Christ, and Trinity 

in Tertullian.

KLAUS VIBE UNDERVI-
SER PÅ VARTOV 

Adjunkt i Ny Testamente på MF 

Klaus Vibe bidrager med et foredrag 

på Vartov i København om emnet: 

›Dobbelt udgang eller alles frelse?‹ 

Kurset arrangeres af Folkekirkens 

Uddannelses- og Videnscenter og 

afholdes den 9.-13. januar 2023.

http://www.teologi.dk
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Det gode samspil mellem MF og TORVET giver de studerende mange 

muligheder for at koble mission sammen med teologi. Stud.theol. Per-

nille Iversen er ansat i Promissio og bringer her friske indtryk fra sin før-

ste rejse til Etiopien.

Hverdagen på MF rummer mulighed for 

meget andet end hebraiske gloser og 

bibelforelæsninger. Flere af de stude-

rende har studiejob ved missionsorga-

nisationerne på TORVET, og for Pernille 

Iversen, som er studentermedarbejder i 

Promissio, resulterede det for nylig i en 

rejse til Etiopien. ›Jeg skulle møde lan-

det for første gang for at besøge nogle 

af de kirker, vi er med til at hjælpe, og 

En menighed bliver til flere

›Det ligger så dybt i deres opfattelse 

af, hvad en kirke er, at den sender 

mennesker ud for at række evangeliet 

endnu længere ud – selv om den er 

presset.‹ Sådan opsummerer Pernil-

le noget af det, der har gjort størst 

indtryk på hende under besøget i 

Etiopien. Hun fortæller om, hvordan 

menighederne udsender evangelister, 

ETIOPISKE KIRKER 
PLANTER NYE 
MENIGHEDER
Simon Højris Mejdahl, informationsmedarbejder

for at snakke med en masse mennesker 

– snakke, snakke, snakke,‹ fortæller 

Pernille.

 På turen har hun hørt masser af 

historier og vidnesbyrd, og etiopierne 

har fortalt om både velsignelser og ud-

fordringer ved at være kirke i Etiopien. 

Historierne stikker i mange forskellige 

retninger, men Pernille samler det i to 

vigtige iagttagelser. 
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der starter en ny outreach-menighed. 

Moderkirken holder så hånden under 

den nye menighed, indtil den har 50 

medlemmer og selv er moderkirke til 

to outreach-menigheder. På den måde 

er det en integreret del af kirkeforståel-

sen, at en menighed er med til at starte 

nye menigheder. Alt dette sker til trods 

for, at mange af menighederne er små, 

økonomisk trængte og bliver chikane-

ret i lokalområdet, hvor der ofte bor et 

flertal af muslimer.

 For Pernille har det sat gang i tanker 

om hendes egen virkelighed i Aarhus. 

Der er mange kristne og mange store 

og velfungerende menigheder, men 

måske kunne vi blive bedre til at dele 

ud af vores overflod, hvad enten det 

handler om tid, penge, mennesker 

eller andre ressourcer, reflekterer hun. 

›Der er mange områder i Danmark, der 

kunne have glæde af at få en håndfuld 

brændende kristne ud for at starte no-

get levende menighedsliv op. Det kan 

jeg se kæmpestor værdi i.‹

Kulturel ydmyghed

Det andet, som Pernille har ladet sig 

inspirere af under besøget i Etiopien, er 

mangfoldigheden i Guds globale kirke. 

Hun fremhæver, at man jo sagtens kan 

leve hele sit liv uden at møde kristne fra 

andre kulturer, men at der er mange 

velsignelser at hente ved at møde 

kristne, der er kirke på en anden måde. 

Det kan være med til at skabe en sund 

kulturel ydmyghed omkring den måde, 

vi er kirke på.

 Det får Pernille til at slutte med en op-

fordring: ›Det er godt at være nysgerrig 

på mennesker. Det er let, når man tager 

til Etiopien for at blive inspireret – men 

jeg kunne godt blive bedre til at have den 

samme åbenhed, når jeg i Danmark står 

over for mennesker, der praktiserer deres 

tro på en anden måde end mig selv. Der 

er helt vildt meget godt at hente.‹

På den måde er det 
en integreret del af 

kirkeforståelsen, at en 
menighed er med til at 
starte nye menigheder
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FRA BESTYRELSENS BORD

TILLYKKE TIL 
DANSK BIBEL-INSTITUT!
Sune Skarsholm, sognepræst og formand for MF

Vi er tvillinger – men ikke enæggede

Vi er mere end brødre: vi er tvillinger 

med samme åndelige DNA, som ikke 

kan udtrykkes meget bedre end i DBI’s 

kerneværdier: Tillid til Bibelen. Glæde 

over evangeliet. Kærlighed til mennesker. 

Vi brænder for samme sag: levende 

menigheder med en vækkende, bibeltro 

forkyndelse fra mennesker, der er godt 

uddannede og formet i Helligåndens 

værksted.

 DBI og MF er i dag afdelinger af 

samme norske uddannelsesinstitution. 

Vi ligner hinanden meget. Men ved 

nærmere eftersyn viser det sig, at vi ikke 

er enæggede tvillinger – og slet ikke 

siamesiske tvillinger, der er bundet af 

hinanden. Der er forskel på os i kultur 

og studiemiljø, nuancer i bibelsyn og 

forståelse af tjenestedeling, profilering i 

folkekirkeligheden og i appel til baglan-

det. Vi har forskellige stærke og svage 

sider i vores respektive organisationer, 

studietilbud og lærerkollegier. 

 Det skal vi vedstå, men ikke overbe-

tone. For der er langt mere, som samler 

os, end som adskiller os. Vi må undgå 

polarisering og styrke samarbejdet mest 

muligt, når det gavner den fælles sag. 

Vi er et mirakel af Guds nåde

DBI er, som MF, et mirakel af Guds 

nåde. Meget er lykkedes over årene 

gennem DBI og MF, men også ofte på 

trods af os!  Det takker vi Gud for. Jesus, 

kirkens Herre, lover at bevare sin kirke 

på jord nu og indtil verdens ende. Ikke 

at DBI eller MF vil bestå altid. Men så 

længe Gud giver væksten, vil MF med 

DBI virke og bede:

Giv ordets fynd og vægt 

til denne sene slægt 

til værdig frugt at virke 

i Danmarks folk og kirke, 

giv os i lys at vandre 

til Himlen med hverandre! 

(Salmebogen 352 v. 5)

Tillykke med jubilæet, kære tvillingbror!

I efteråret 2022 kunne Dansk Bibel-Institut (DBI) fejre sit 50-års jubilæ-

um. Efter en beskeden start fremstår DBI i dag som en fuldt udbygget 

teologisk uddannelsesinstitution med de højeste akademiske grader. 

Her har mange præster, ledere og missionærer gennem årene fået en 

solid og bibeltro uddannelse, og herfra er nye generationer på vej ud til 

at tjene i Guds kirke.

Vi er brødre

DBI har en tilblivelseshistorie, der 

minder om MF’s egen, omkring den 

bibelvækkelse, der opstod i slutningen 

af 1960’erne. Gennem alle årene har der 

været et nært slægtskab mellem MF i 

Aarhus og DBI i København. Vi anser 

DBI for vores åndelige brødre. Vi er gro-

et op af samme gode jord. Af generatio-

ner som tog imod evangeliet, lod det slå 

rod og bære mange fold i deres eget liv 

til rig velsignelse for mange andre. De er 

vores åndelige fædre og mødre. Derfor 

er vi brødre.

 Desværre er det med at være brødre 

ikke altid så enkelt. I menigheden i 

Korinth er brødrene misundelige på 

hinanden og laver partidannelser. 

Paulus må sætte tingene på plads dér 

- til inspiration for os: Vi er tjenere med 

hver den gave, som Herren gav. Den ene 

planter, den anden vander – men det er 

Gud, som giver væksten. Vi er ét – Guds 

medarbejdere på hans mark, for hans 

bygning: kirken. (1 Kor 3,1-15). 
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FLEMMING BAATZ 
KRISTENSEN KÅRET TIL 
ÅRETS TEOLOG 2022
Nils Andersen, landssekretær

Sognepræst ved Sct. Pauls Kirke i Aarhus, Flemming Baatz Kristensen, 

blev den 17. september kåret til Årets Teolog 2022

en hjælp til at se det specielle budskab 

ved en given søndag. 

 Sune Skarsholms tale med den 

fulde begrundelse for udnævnelsen kan 

ses på MF’s hjemmeside her: https://

teologi.dk/wp-content/uploads/

pdf/aarets-teolog-2022-sune-skars-

holms-tale.pdf

Prisen som Årets Teolog gives hvert 

år til en teolog, der på en særlig måde 

har arbejdet på at udbrede evangelisk 

luthersk kristendom i Danmark.

Årets Teologer gennem tiden 
2005 Jens Bruun Kofoed, lektor ved Dansk Bibel-Institut 

2006 Steen Skovsgaard, biskop i Lolland-Falster Stift 

2007 Gert Nicolajsen, sognepræst i Vorgod og Fjelstervang 

2008 Henrik Højlund, sognepræst i Løsning 

2010 Jens Ole Christensen, generalsekretær i Luthersk Missionsforening 

2011 Kai Kjær-Hansen, formand for Israelsmissionen 

2012 Niels Nymann Eriksen, sogne- og indvandrerpræst ved Apostelkirken i København 

2013 Iver Larsen, bibeloversætter ved Wycliffe 

2015 Flemming Kofod-Svendsen, pastor emeritus og fhv. minister 

2016 Ole Skjerbæk Madsen, missionspræst ved Betlehemskirken i København  

 og leder af ›I Mesterens Lys‹ 

2017 Bodil Skjøtt, generalsekretær for Israelsmissionen 

2019 Jens Lomborg, præst i Skjern Bykirke

2020 Robert Strandgaard Andersen, sognepræst i Hjordkær 

2021 Jørgen Jørgensen, sognepræst i Aabenraa 

2022 Flemming Baatz Kristensen, sognepræst i Aarhus

Til Menighedsfakultetets årlige repræ-

sentantskabsmøde den 17.9. kårede 

bestyrelsesformand Sune Skarsholm 

sognepræst Flemming Baatz Kristen-

sen til Årets Teolog 2022. Flemming 

Baatz Kristensen troede, at han skulle 

holde et oplæg på mødet og var mødt 

velforberedt frem og blev derfor over-

rasket og paf, da han blev bedt om at 

lægge oplægget til side og i stedet lytte 

til Sune Skarsholm.

 Bestyrelsesformanden begrundede 

valget af Flemming Baatz Kristensen 

som Årets Teolog med dennes utræt-

telige virke i Sct. Pauls Kirke i Aarhus, 

hans vedvarende offentlige forsvar for 

klassisk evangelisk luthersk kristendom 

samt hans omfattende bogudgivelser 

til gavn for kirken.

 Hvad der særligt kvalificerer Flem-

ming til titlen som Årets Teolog, er hans 

omfattende bogudgivelser. Bøger om 

nadver og dåb og skriftemål. Prædiken-

samlinger. Udfoldelse af gudstjenestens 

liturgi. Og ikke mindst det seneste 

tobindsværk: ›På pilgrimsvandring gen-

nem kirkeåret‹, hvori Flemming guider 

læseren ind i alle kirkeårets bibeltek-

ster – et omfattende værk som er en 

guldgrube for ikke mindst nye præster, 

der her får et overblik over kirkeåret og 

https://teologi.dk/wp-content/uploads/pdf/aarets-teolog-2022-sune-skarsholms-tale.pdf
https://teologi.dk/wp-content/uploads/pdf/aarets-teolog-2022-sune-skarsholms-tale.pdf
https://teologi.dk/wp-content/uploads/pdf/aarets-teolog-2022-sune-skarsholms-tale.pdf
https://teologi.dk/wp-content/uploads/pdf/aarets-teolog-2022-sune-skarsholms-tale.pdf
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LÆGERNE VESTRE STRANDALLÉ 56

ALLAN AXELSEN &

MAJBRIT BRUUN ANDERSEN

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

Vi stikker lidt dybere

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 

tjek
djurslands.dk

DIT, MIT
OG VORES
GUUUULD

Jo meeere vi er sammen, er sam-

men. Vi EEEELSKER at lave skole! 

Simpelthen. Fuld ild, guuuuld og 

gejst. For vi brænder helt ærligt for 

at lave skole. Sammen! #jatakder

Også derfor ... #dufårguldmedhjem

MW Compounders er en dansk børsnoteret investeringsforening. Foreningen 

er udbyttebetalende og har investeret i 20-30 globale compounder-aktier.

Læs mere på vores hjemmeside: www.mwcompounders.dk

Kontaktpersoner:

Johannes Møller: 61 31 64 85  Dan Wejse: 26 83 37 44

INDUSTRIVEJ 1 - 8641 SORRING

Salg og rep. af alle bilmærker

Voerbjergvej 35 D. · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 04 00 · www.lhauto.dk
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 Frem til udgangen af december be-

høver MF gaveindtægter på 1,6 mio. kr. 

for at få dækket udgifterne i halvåret. 

Det er et vigtigt mål at nå midtvejs i 

regnskabsåret.

 Vi beder derfor med frimodighed om 

en god gave til MF. Ethvert gavebidrag 

har betydning og er en investering i 

uddannelse af kommende præster, 

undervisere og ledere i Guds kirke på 

Jorden. Lad os stå sammen om at bære 

økonomien, som vi har gjort det hidtil. 

 På forhånd tak for fortsat støtte! 

 Kontakt mig hvis du har spørgsmål 

eller har brug for flere oplysninger: 

wph@teologi.dk eller tlf.7356 1242.

Uvished og usikkerhed fylder mere hos 

mange end for et år siden. Nogle ople-

ver f.eks. en udfordret privatøkonomi 

som følge af høje energipriser og må 

skære ned på andre budgetposter. Det 

kan betyde, at der er mindre at give af 

til MF og andre gode formål. Det har vi 

forståelse for.

 MF har i dette regnskabsår fra juli til 

oktober modtaget 50.000 kr. mindre 

end året før. Trods en nedgang er vi er 

taknemlige for, at den ikke er større. Vi 

takker Gud for de mange, som støt-

ter med enten faste gavebidrag eller 

enkeltstående gavebeløb. MF eksisterer 

i kraft af jeres forbøn og støtte og Guds 

velsignelse.

SÅDAN KAN DU STØTTE

Dankort: www.teologi.dk/dankort
MobilePay: Til nr. 21204. 
Skriv »Gave« og din adresse i beskedfeltet
Netbank: Overførsel til 
reg.nr. 3409 kontonr. 8177600

Se flere muligheder her: 
www.teologi.dk/stot

DERFOR  
STØTTER JEG MF
Menighedsfakultetet skal da støttes, 

fordi jeg – og formodentlig de fleste andre – har 

brug for hjælp til at forstå, hvad Gud vil os. Det er 

MF ś arbejde en kæmpe hjælp til, og derfor støtter 

jeg glad og gerne MF!  

Gitte Byskov Andersen 

Kirkesanger, Tjele i Midtjylland

ØKONOMI

HJÆLP OS AT NÅ 
VIGTIGT MIDTVEJSMÅL 
INDEN ÅRETS UDGANG
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

http://www.teologi.dk/dankort
http://www.teologi.dk/stot


Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
Telefon 86 16 63 00
mf@teologi.dk
www.teologi.dk
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Få faglig luft under vingerne på Teolkursus 17.-20. januar  2023

Jamie Davies fra Trinity College i Bristol, England forelæser over thessalonikerbre-

vene og fokuserer på Paulus’ apokalyptiske håb samt hans pastorale teologi og 

hjerte for menigheden. Asger Chr. Højlund, Kurt E. Larsen og Uffe Kronborg holder 

forelæsninger. Henrik Nymann Eriksen holder bibeltimer over Filipperbrevet. Des-

uden er der kunstaften, temaaften, gudstjeneste og ikke mindst workshops med 

inspiration, man kan gå lige hjem og bruge

Se program på www.teologi.dk

TEOLKURSUS
2023


