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Velkommen til
efterårssemesteret 2022
Mens dette skrives, har jeg to ting i tanke. Først: følelsen af varme, lækre Herodes-sten i
bunker, skønne studerende i stakkevis og verdens tredjebedste hummus i rigelige
mængder. Det var ren olivenolie-overflod at besøge Israel som afslutning på
forårssemesteret.
Men dernæst: et stort krater i jorden i MF's have og en endnu større usikkerhed om,
hvordan forløbet med at blive optaget på kandidatuddannelsen kommer til at gå.
Uden sammenligning med Paulus' 'semesterstart' og liv i øvrigt, beskriver han samme
dobbelthed i sit takkebrev til menigheden i Filippi: "Jeg kender til at have ringe kår, og
jeg kender til at have overflod. I ét og alt er jeg indviet, både at være mæt og at sulte,
både at have overflod og at lide mangel. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft" (Fil
4,12-13).
Sidste sætning er voldsom. Hvordan sige den, når 'krateret i jorden' var så meget som et
sværd mod struben? Ved at have tillid til Gud i alle livets situationer. Det er troens
livslektie. Den er ikke nem.
Men det er der, vi vil begynde vores semester, der kan komme til at byde på lige dele
overflod og mangel. Vi ved det ikke - blot, at der "i ham" gives en vej frem i glæde under
alle forhold.
Med denne opmuntring fra Paulus' pen: Velkommen til et friskt semester! Velkommen til
undervisningen i auditorierne, til de ekstra arrangementer, til andagterne og til de gode
pausesnakke i kaffestuen!
Morten Hørning Jensen, akademisk leder
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SEMESTERINDLEDNING OG
SPONSORLØB 2022
Mandag den 15. august 2022
9-16: Afhentning af løbsnummer hos Kit på kontoret

SEMESTERINDLEDNING
13.15 – 13.30

Velkomst og indledning

13.30 – 14.45

Semesterindledningsforelæsning ved ph.d.-studerende Anja Smedstrup
Christensen: ”Hvem, hvad og hvorfor?: En model for ritual-analyse
anvendt på syndofferet i Leviticus 4,27-31.”

14.45 – 15.30

Kaffe og brød

SPONSORLØB
Kl. 16.30-16.45: Ankomst til sportspladserne
•
•
•

Cyklister kører på Aarhus Cyklebane, Jyllands Allé 79, 8000 Aarhus C –
løbsansvarlig: Morten
Løbere løber på Viby Stadion, Skanderborgvej 224, 8260 Viby J –
løbsansvarlig: Nils
Gående går på rute omkring Svanedamsøen ved Stadion Allé over for Tivoli

16.45-17.00: Aktører varmer op og gør klar
17.00-18.00: løbet afvikles
18.20-19.30: Fælles spisning og hygge ved Aarhus Cyklebane for alle deltagere og hjælpere
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FIUC-AARHUS
19-årgangen
og
21-årgangen
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19-årgangen
24 timer i alt

BTM1503 TEOLOGI, SAMTID OG PRAKSIS
v/ lektor Leif Andersen og kirke- og diakonimedarbejder Oline B. Kobbersmed
Undervisningen vil tage afsæt i pensumlitteraturen. Faget omhandler følgende:
Samtidskultur v/ Leif Andersen:
Postmodernitet og senmodernitet
Identitet og jeg’et
Menneskesyn
Absolutisme og relativisme
Skam og anerkendelse
Spiritualitet og religiøsitet
Den narrative bølge
Samtidsanalysens ekklesiologiske konsekvenser v/ Andreas
Østerlund Nielsen
Praksis v/ Oline B. Kobbersmed:
Empiri og metode
Ritualteori og liturgik
Kateketik og religionspædagogik
Pensum:
Til Samtidskultur vil der blive udvalgt tekstafsnit fra:
Andersen, L. (2015). Kroppen og ånden: Sjælesorgens basis. Kolon/Credo
Andersen, L. (2016). Kroppen og ånden: Sjælesorgens samtale. Kolon/Credo
Andersen, L. (2006). Teksten og tiden – En midlertidig bog om forkyndelsen
(Bind 1 og 2)
Frantzen, M. K. (2018). En fremtid uden fremtid: Depression som politisk problem og
kunstens alternative fortællinger. Informations forlag (s. 9-68)
Øvrige tekster vil blive gjort tilgængelige på Canvas.
Til Praksis: En række tekster vil blive gjort tilgængelige på Canvas. Det er ikke
herudover nødvendigt at anskaffe litteratur.

6

BTM2012 MISSION, RELIGIONSTEOLOGI, RELIGIONSMØDE
OG ISLAM
4 timer pr. uge, i alt 40 timer
v/ adjunkt, cand. theol., ph.d. Peter Søes & professor em., dr. theol. Kurt
Christensen
tirsdage og torsdage 13.15-15.00
Kurset er fælles for 19- og 21-årgangen. Det er en missionsteologisk gennemgang af hhv.
religionsteologi, religionsmøde og Islam. I alle tre emner vil vi både arbejde med
teoretiske tekster og inddrage konkrete cases og forholde hos til en række meget
praksisnære spørgsmål.
Islamdelen fylder ca. en tredjedel af kurset. Kurt Christensen vil undervise i denne del.
Tirsdag d. 1. november vil sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen,
Apostelkirken på Vesterbro, holde to dobbelttimer, der indgår som en del af kurset.
Undervisningen består af oversigtsforelæsninger og klasserumsundervisning. Som
deltager i kurset vil du forventes at deltage aktivt og evt. bidrage med en fremlæggelse af
én en mindre tekst eller med et kort forberedt indlæg om en case.
Pensumlitteratur:
Kurset arbejder med en lang række artikler, som enten gøres tilgængelige på canvas eller
på semesterhylden, hvorfra de kan kopieres. En fuldstændig oversigt kan ses i
studieplanen.
Flg. bøger er imidlertid værd at anskaffe:
•
•

•
•
•
•

Berentsen, Jan-Martin, Tormod Engelsviken, and Knud Jørgensen, eds. 2004.
Missiologi i dag. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget.
Bosch, David J. 1992. Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of
Mission. American Society of Missiology Series 16. Maryknoll, New York:
Orbis Books (eller 2019-udgaven)
The Lausanne Movement and Evangelisk Alliance i Danmark. 2011. ‘Cape
Town-erklæringen.’ Fredericia: Lohse.
Vanhoozer, Kevin J., ed. 1997. The Trinity in a Pluralistic Age. Theological
Essays on Culture and Religion. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans.
Christensen, Kurt. 2015. Lydighed eller lovsang. Om islam og kristendom. 2.
ed. Fredericia: Kolon.
Wulff, Ellen, trans. 2006. Koranen. København: Vandkunsten.

Læsestof til første gang (d. 16. august) slås op på canvas.
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BTM2508 FORDYBELSE I FRELSESLÆREN
4 timer pr. uge, i alt 40 timer
v/ adjunkt, cand. theol., ph.d. Peter Søes
tirsdage og torsdage 10.15-12.00
Kurset er en fordybelsesfag, hvor vi læser en række vigtige tekster om temaer fra
frelseslæren. Det handler særligt om forsoning, retfærdiggørelse og sakramenter. Målet
er at nå frem til en gennemtænkt og selvstændig forståelse af, hvad frelsen er, og at gøre
det ved at komme i infight med nogle af de virkeligt store og vigtige lærere i kirken.
Kurset bygger videre på helhedsindføringen i dogmatik, som vi havde i foråret 2022.
Undervisningen består af oversigtsforelæsninger og af gennemgange af primærtekster.
Som deltager i kurset vil du blive bedt om at bidrage med en fremlæggelse af én af disse
tekster.
Pensumlitteratur:
Kurset arbejder med en lang række primærtekster og artikler, som enten gøres
tilgængelige på canvas eller på semesterhylden, hvorfra de kan kopieres. En fuldstændig
oversigt kan ses i studieplanen.
Det anbefales på forhånd at anskaffe:
•
•
•

McKnight, Scot. 2007. A Community Called Atonement. Living Theology 1.
Nashville: Abingdon Press.
Prenter, Regin. 1955. Skabelse og genløsning. 2. udg. København: Gad.
Aarhus Universitet. Institut for Dogmatik. 1994. Teologiske tekster. Udvalg af
klassiske dogmatiske tekster. 2. udg. Århus: Aarhus Universitetsforlag

Desuden anbefales det at have folkekirkens bekendelsesskrifter i grundtekst og
oversættelse samt en kommentar til Confessio Augustana (Grane, Prenter eller NørgaardHøjen)
Læsestof til første gang (16. august) slås op på canvas.
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GRE2501 FORDYBNING I NYTESTAMENTLIG GRÆSK
4 timer pr. uge
v/ adjunkt, Klaus Vibe
Emnet består af to dele. For det første gennemgås udvalgte kapitler/temaer i en græsk
grammatik på fordybningsniveau, denne gennemgang inkluderer oversættelsesøvelser af
5-10 sider græsk. Videre består arbejdet i at oversætte og grammatisk analysere cirka 2025 sider af et udvalg af græske tekster fra Det Nye Testamente. I dette semester vil vi
fokusere på tekster fra Lukasevangeliet.
Pensumlitteratur:
Mathewson, D. L. & Ballantine, E. (2016). Intermediate Greek Grammar: Syntax for
Students of New Testament. Baker Academic.
Thompson. Alan J. (2016), Luke. Exegetical Guide to the Greek New Testament. B&H
Academic.

9

21-årgangen
BTM2004 NYTESTAMENTLIG EKSEGESE AF SYNOPTISK
EVANGELIUM
4 timer pr. uge i 10 uger
v/ lektor Morten Hørning Jensen
BTM2004 er det første af de store eksegeseforløb, hvor der gives et helt semester til
fordybelse i blot et skrift, her Markusevangeliet. Efter indledende isagogiske
overvejelser vil vi gå gennem skriftet afsnit for afsnit ud fra den græske tekst. Faget er
forberedelsestungt i form af grundig oversættelse af den græske tekst, læsning af en
kommentar (Pilgaard) og læsning af enkelte artikler sideløbende. Dertil kommer løbende
mindre fremlæggelsesopgaver, herunder oversættelse af den græske tekst. Samtidig med
eksegesen af Markusevangeliet vil der også blive givet undervisning i tekstkritik,
eksegetiske metoder og brug af bibelsoftware.
Eksamen er en sekstimers 'skoleeksamen' samt indlevering af to semesteropgaver.
Nærmere undervisningsplan med præcis angivelse af datoer og tidspunkter følger før
semesterstart.
Pensumlitteratur:
Fremgår af studieplanen s. 51-52. Følgende tre bøger vil ikke blive gjort tilgængelige
som PDF (anbefales indkøbt):
Pilgaard, Aage. Kommentar til Markusevangeliet (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag
2008).
Kvalbein H. (2008). Jesus, Hva ville han? Hvem var han? En innføring i de tre første
evangelienes budskap. Verbum
Rhoads, D., Dewey, J. & Michie, D. (2012). Mark as Story. (3rd Ed.). Fortress

BTM2012 MISSION, RELIGIONSTEOLOGI, RELIGIONSMØDE
OG ISLAM
4 timer pr. uge, i alt 40 timer
v/ adjunkt, cand. theol., ph.d. Peter Søes & professor em., dr. theol. Kurt
Christensen
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tirsdage og torsdage 13.15-15.00
Kurset er fælles for 19- og 21-årgangen. Det er en missionsteologisk gennemgang af hhv.
religionsteologi, religionsmøde og islam. I alle tre emner vil vi både arbejde med
teoretiske tekster og inddrage konkrete cases og forholde hos til en række meget
praksisnære spørgsmål.
Islamdelen fylder ca. en tredjedel af kurset. Kurt Christensen vil undervise i denne del.
Tirsdag d. 1. november vil sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen,
Apostelkirken på Vesterbro, holde to dobbelttimer, der indgår som en del af kurset.
Undervisningen består af oversigtsforelæsninger og klasserumsundervisning. Som
deltager i kurset forventes du at deltage aktivt og evt. bidrage med en fremlæggelse af én
en mindre tekst eller med et kort forberedt indlæg om en case.
Pensumlitteratur:
Kurset arbejder med en lang række artikler, som enten gøres tilgængelige på canvas eller
på semesterhylden, hvorfra de kan kopieres. En fuldstændig oversigt kan ses i
studieplanen.
Flg. bøger er imidlertid værd at anskaffe:
•
•

•
•
•
•

Berentsen, Jan-Martin, Tormod Engelsviken, and Knud Jørgensen, eds. 2004.
Missiologi i dag. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget.
Bosch, David J. 1992. Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of
Mission. American Society of Missiology Series 16. Maryknoll, New York:
Orbis Books (eller 2019-udgaven)
The Lausanne Movement and Evangelisk Alliance i Danmark. 2011. ‘Cape
Town-erklæringen.’ Fredericia: Lohse.
Vanhoozer, Kevin J., ed. 1997. The Trinity in a Pluralistic Age. Theological
Essays on Culture and Religion. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans.
Christensen, Kurt. 2015. Lydighed eller lovsang. Om islam og kristendom. 2.
ed. Fredericia: Kolon.
Wulff, Ellen, trans. 2006. Koranen. København: Vandkunsten.

Læsestof til første gang (d. 16. august) slås op på canvas.
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HEB1502 INDFØRING I GAMMELTESTAMENTLIG HEBRAISK
4 timer pr. uge
v/ lektor Carsten Vang
For at kunne læse studere Gammel Testamente på det sprog, som Moses, David og
profeterne talte, er vi nødt til at lære bibelsk hebraisk. Kurset vil give en indføring i det
hebraiske sprogs morfologi (formlære) og syntaks. Desuden skal vi læse nogle få
prosatekster på hebraisk, nl. Gen 1-3 og Ex 3-4, i alt ca. 8,5 sider.
Lærebøger: Gary D. Pratico & Miles V. van Pelt, Basics of Biblical Hebrew Grammar.
3rd ed. Grand Rapids: Zondervan Academic 2019.
Gary D. Pratico & Miles V. van Pelt, Basics of Biblical Hebrew Wordbook. 3rd ed.
Grand Rapids: Zondervan Academic 2019.
B. Waltke & M. O’Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. Winona Lake:
Eisenbrauns 1990.
Videnskabelig tekstudgave af Gammel Testamente: Karl Elliger & Wilhelm Rudolph
(udg.), Biblia Hebraica Stuttgartensia (5. Ausg.). Deutsche Bibelgesellschaft 1995 el.
senere.
Som grammatik kan Dan Enok Sørensen, Bibelsk-hebraisk grammatik (Højbjerg:
Hovedland 2003) også anvendes.
Ordbøger:
Enten:
F. Brown, S. Driver & C. Briggs, The Brown – Driver – Briggs Hebrew and English
Lexicon. Hendrickson Publishers 2000 el. senere.
eller:
W. L. Holladay, L. Köhler & W. Baumgartner, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon
of the Old Testament. Leiden: Brill 1991 el. senere. Denne ordbog er den nyeste.
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Lektionsplan E2022
Rød = 2019-årgangen
Grøn = 2021-årgangen

Mandag
8.15 – 9.00
9.15 – 10.00
10.00-10.15
10.15 – 11.00

11.15 – 12.00

Tirsdag

Onsdag

Morgensang på
TORVET

Morgensang på
TORVET

Morgensang på
TORVET

BTM2004
Nytestamentlig
eksegese af
synoptisk
evangelium
MH Aud. 2
BTM1503
Teologi, samtid og
praksis
Oline Aud. 1
BTM2004
Nytestamentlig
eksegese af
synoptisk
evangelium
MH Aud. 2
BTM1503
Teologi, samtid og
praksis
Oline Aud. 1

BTM2508 Fordybning
i frelseslæren
PS Aud. 1

BTM2004
Nytestamentlig
eksegese af
synoptisk
evangelium
MH Aud. 2
BTM1503 Teologi,
samtid og praksis
LA Aud. 1

BTM2508 Fordybning
i frelseslæren
PS Aud. 1

HEB1502 Indføring i
gammeltestamentlig
hebraisk
CV Aud. 2
BTM2508 Fordybning
i frelseslæren
PS Aud. 1

BTM2004
Nytestamentlig
eksegese af
synoptisk
evangelium
MH Aud. 2
BTM1503 Teologi,
samtid og praksis
LA Aud. 1

HEB1502 Indføring i
gammeltestamentlig
hebraisk
CV Aud. 2
BTM2508 Fordybning
i frelseslæren
PS Aud. 1

Udvalgsmøder

Speakers Lounge
(12.05-12.50)

BTM2012/BTM2012
Mission,
religionsteologi,
religionsmøde og islam
PS m.fl. Aud. 1+2

Udvalgsmøder

BTM2012/BTM2012
Mission,
religionsteologi,
religionsmøde og islam
PS m.fl. Aud. 1+2

BTM2012/BTM2012
Mission,
religionsteologi,
religionsmøde og islam
PS m.fl. Aud. 1+2

HEB1502 Indføring i
gammeltestamentlig
hebraisk
CV Aud. 2
GRE2501
Fordybning i
nytestamentlig græsk
KV Aud. 1
GRE2501
Fordybning i
nytestamentlig græsk
KV Aud. 1

BTM2012/BTM2012
Mission,
religionsteologi,
religionsmøde og islam
PS m.fl. Aud. 1+2

12.15 – 13.00
13.15 – 14.00

14.15 – 15.00

Torsdag

HEB1502
Indføring i
gammeltestamentlig hebraisk
CV Aud. 2
GRE2501
Fordybning i
nytestamentlig
græsk
KV Aud. 1
GRE2501
Fordybning i
nytestamentlig
græsk
KV Aud. 1

15.15 – 16.00

Akademi for praktisk
teologi kl. 15-17
KL Aud. 1+2

Undervisning i Olines del af faget BTM1503 Teologi, samtid og praksis gennemføres følgende fire mandage: 22/8, 12/9,
24/10, 7/11

13

ØVRIGE ARRANGEMENTER
SPONSORLØB 2022

Mandag den 15. august kl. 17.00-18.00
På Aarhus Cyklebane og Viby Stadion
Vi skyder efterårssemesteret i gang med vores legendariske sponsorløb. Vi cykler, løber
eller vandrer en time for at skaffe penge til stipendier til MF’s studerende. Vi skal have
flest mulige deltagere med: studerende, ansatte, bestyrelsesmedlemmer,
repræsentantskabsmedlemmer, venner og øvrige sympatisører.

Du kan tilmelde dig her: http://teologi.dk/tilmeld/ Tilmeldingsfrist: 2. august 2022.
Som i 2021 cykler vi på Aarhus Cyklebane, men i år løber vi på Viby Atletikstadion for
at få bedre underlag og hurtigere løbetider. Og så laver vi en hyggelig vandrerute
omkring Svanedamsøen over for tivoli. Efter løbet hygger vi os i på Aarhus Cyklebane
fra 18.20-19.30 med et let traktement, så vi får sult og tørst stillet

Sammen gør vi en forskel for en rigtig god sag!
Præmier - som sædvanlig er der gode præmier til dem, der skaffer flest penge:
•
•
•
•
•
•

Gavekort til weekendophold i sommerhuse
Alle der skaffer mindst 5.000 kr. får gavekort på 400 kr. til MF’s bogsalg
Alle der skaffer mindst 10.000 kr. får gavekort på 800 kr. til MF’s bogsalg
Alle der skaffer mindst 20.000 kr. får gavekort på 1600 kr. til MF’s bogsalg
Alle der skaffer mindst 40.000 kr. får gavekort på 2000 kr. til MF’s bogsalg
Bog-, vin- og gavekurvspræmier mm. fra diverse firmaer
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Læs mere om Sponsorløb 2022 her: https://teologi.dk/om-mf/stot/sponsorloeb2022/
Kontakt landssekretær Nils Andersen, på 7356 1247 eller na@teologi.dk, hvis du har
spørgsmål.

AKADEMI FOR PRAKTISK TEOLOGI
Tema: Menighedsforståelse og diakoni
Datoer: 25/8, 8/9, 22/9, 13/10, 27/10, 10/11
Tidspunkt: kl. 15-17 med efterfølgende fællesspisning.
Sted: Auditorium 1+2
Tilmelding: www.teologi.dk/tilmeld
Tilmeldingsfrist: tirsdag d. 16. august
Undervisere: Kurt E. Larsen (KEL), professor & tidl. sognepræst og kirke- og
diakonimedarbejder, cand. theol. Oline B. Kobbersmed (OK), Fredericia.
Underviserne vil gøre pensumtekster tilgængelige for deltagerne. Det er ikke nødvendigt
selv at købe litteratur.
Undervisningsplan:
25. august: Menighedssyn i Danmark, i går og i dag (KEL)
8. september: Diakoni i Ny Testamente og oldkirken (OK)
22. september: Diakoni i Danmark i går og dag + Besøg i Aarhus Valgmenighed 15-16
(Møde med diakoniansvarlig David Viftrup + frivillige) (KEL)
13. oktober: Danske teologiske og kirkelige retninger + Besøg i Aarhus Domkirke 15-16.
(Møde med domprovst Gerda Jessen) (KEL)
27. oktober: Kirkens opgaver i Ny Testamente + Besøg i Citykirken (pinsemenighed) kl.
15-16. (KEL)
10. november: Diakoniens plads i en menighed (OK)

POSTYR
Torsdag d. 6. oktober kl. 9.15-12.00
Dette semesters Postyr-arrangement vil tage en af tidens hotte emner op til debat: “Sex,
køn og identitetspolitik”. Foredragsholder er Stefan Gustavsson, der på Lohse netop har
udgivet bogen: Nøgne uden skam.
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TEMADAG OM FORTABELSE
Fredag d. 14. oktober kl. 9.30-14.00 afholdes der temadag med indlæg fra forskelligt
hold af kompetente bidragydere.
Se særskilt program.

SEMESTERAFSLUTNING
Torsdag d. 8. december kl. 12-13
Kom til festlig semesterafslutning med lidt hygge og Bjørns risalamande.

TEOLKURSUS 17.-20. JANUAR 2023
har hovedtemaet ”Enhed med Kristus”. Kurset afholdes på MF.
Se udførligt program på www.teologi.dk.

SPOTLIGHTS

Fredag den 4. november kl. 19-23
Er kirken queer?
En af kirkens største udfordringer i vores tid er mødet med LGBT+-miljøet. Det slår ofte
gnister, og mange oplever det som et umuligt terræn at navigere i. Hvordan kan vi møde
mennesker med kærlighed, selv om vi er dybt uenige med dem om noget så følsomt som
køn og seksualitet?
Denne aften vil vi fokusere på en negligeret del af debatten: At møde hinanden på trods
af uenigheder. Vi vil ikke søge "de rigtige svar", men i stedet høre historier og blive
inspireret af dem. Hvordan møder vi hinanden som mennesker i stedet for som
holdninger?
Til at hjælpe os med det får vi besøg af Betina Laugesen, som vil fortælle sin historie om
at være kristen og homoseksuel. Vi får også besøg af Susanne Branner-Jespersen,
sekretariatschef i LGBT+ Danmark, og Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i
FrikirkeNet, som gennem en samtale vil dele ud af deres personlige venskab, som er
opstået på tværs og på trods af store uenigheder om seksualitets- og kønsspørgsmål. Til
at lede samtalen får vi besøg af journalist Malene Fenger-Grøndahl.
Vel mødt til en aften, hvor vi ønsker at blive bevæget og inspireret til at elske mere, som
Jesus gør det.
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SPEAKER’S LOUNGE
Der er Speaker’s Lounge (SL) hver torsdag kl. 12.05–12.50. SL arrangeres af
studenterrådet 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
Alle studerende med daglig gang på MF – dvs. studerende på MF’s bacheloruddannelse
samt øvrige studerende med læseplads på MF - deltager i det daglige liv på MF og
dermed også i vedligeholdelse og rengøringen af MF. Det indebærer 10 timers
rengøring/vedligehold per semester. Dette kan også afregnes på kontoret med 120 kr. pr.
time.
Fordeling af rengøringsområder og -tidspunkter sker på ophængte sedler i
rengøringsrummet. Hvis man ikke selv har skrevet sig på listerne senest den 1. oktober,
bliver man faktureret for 120 kr. pr. time.
Studerende er selv ansvarlige for at bytte, hvis man bliver forhindret.
Spørgsmål vedr. dette rettes til husinspektøren. (se s. 20)

LÆSEPLADS
Alle studerende på MF’s Bacheloruddannelse (MFB’ere) kan efter ansøgning få
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 eller 120 kr. pr. time. Ansøgninger fra teologi- og
religionsvidenskabsstuderende vil komme i første række ved tildelingen.
Læsepladsansøgning findes på kontoret.
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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 til 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 email-konto, eksempelvis NN@teologi.dk. Mail-adressen vil være brugbar, så længe du er
MF-BA-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 studiekoordinatoren, Brian Kærslund Hansen, som er studievejleder på BAuddannelsen. (se s. 20).

STUDIEREJSELEGATER
MF’s stipendium 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. 20)

18

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 bl.a. daglige andagter og
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
Kom og vær med til det daglige andagtsliv – ved morgensangen læser vi den kommende
søndags tekster og forbereder os til søndagen.
Mandag: Morgensang på TORVET for alle kl. 10.00-10.10
Tirsdag: Morgensang på TORVET for alle kl. 10.00-10.10
Onsdag: Morgenandagt på TORVET for alle kl. 10.00-10.10
Torsdag: Bøn i kaffestuen i forbindelse med Speakers Lounge kl. 12.05.
Derudover er der skriftemålsandagt den første torsdag i måneden kl. 10.00 i
andagtsrummet.
Fredag: Fællesbøn for alle i andagtsrummet 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. 20).
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KONTAKTOPLYSNINGER
Menighedsfakultetet

8616 6300 eller 7356 1240

E-MAIL MF
E-MAIL Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
E-MAIL MF-bladet

mf@teologi.dk
dttk@teologi.dk
mfbladet@teologi.dk

MF-lokalnr.

e-mail

73561-240 MF’s hovednummer
Thomas B. Mikkelsen, fakultetsleder
242 Walther P. Hansen, sekretariatsleder
244 Elly Bro Skuldbøl,
administrationsmedarbejder
245 Kit J. Hvergel, kontorsekretær
246 Henning Maagaard, husinspektør
247 Nils Andersen, landssekretær
248 Brian K. Hansen, studiekoordinator
249 Karin Christensen, bibliotekar
250 Emil Børty Nielsen, leder af CKA
251 Peter Søes, adjunkt
253 Kurt E Larsen, professor
254 Carsten Vang, lektor
255 Morten Hørning Jensen, lektor,
akademisk leder
256 Jeppe Bach Nikolajsen, lektor
257 Klaus Vibe, adjunkt
259 Leif Andersen, lektor
258 Anja Smedstrup Chr. ph.d.- studerende
Emma Kirk Pedersen, SR-formand
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tbm@teologi.dk
wph@teologi.dk
ebs@teologi.dk
kj@teologi.dk
hm@teologi.dk
na@teologi.dk
bkh@teologi.dk
kc@teologi.dk
ebn@teologi.dk
ps@teologi.dk
kl@teologi.dk
cv@teologi.dk
mh@teologi.dk
jb@teologi.dk
kv@teologi.dk
la@teologi.dk
asc@teologi.dk
emmakp@teologi.dk

MF-KALENDEREN
AUGUST
15.
30.

Semesterindledning og sponsorløb
Landskonvent for teologer i Børkop

SEPTEMBER
26.-29.

TORVET’s Højskole, Virksund

OKTOBER
6.
14.

Postyr ”Sex, køn og identitetspolitik” v/ Stefan Gustavsson
Temadag om fortabelse

NOVEMBER
4.

Spotlights kl. 19-23

DECEMBER
8.

Semesterafslutning kl. 12-13
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