DET TEOLOGISKE
• MENIGHETSFAKULTET

Velkommen til 50-årsmarkering for
MFs virksomhet for skole/samfunn
lørdag 21. oktober 2017

Denne invitasjonen går til dere som ble uteksaminert med hovedfag i kristendomskunnskap /
cand.philol.-grad på MFs Institutt for kristendomskunnskap i perioden 1968/1972 - 2004.
Invitasjonen går også til tidligere lærere og ansatte på Instituttet.
I 2017 er det 50 år siden Instituttet ble etablert, noe som ble startpunktet for MFs skolevirksomhet.
MF gikk over fra å være en ren teologisk utdanningsinstitusjon til å bli en utdanningsinstitusjon
som også tilbyr studieprogram for skole/samfunn. Vi håper dere har gode minner fra tiden på MF,
og at dere har lyst til å komme tilbake til deres gamle lærested, treffe tidligere lærere og
medstudenter og delta på jubileumsfesten!
50-årsmarkeringen legges i tilknytning til Åpen dag-helga med et mangfoldig program, se
vedlegget. Om dere har anledning, kan dere altså delta både på spennende seminarer lørdag
formiddag, jubileumsfest på kvelden og MF-gudstjenesten i Oslo domkirke søndag. Det er
selvsagt mulig bare å komme på festen lørdag kveld.

Jubileumsfest:
Sted:
Program:
Pris:
Påmelding:

Lørdag 21. oktober kl. 18.30
Kantina på MF, Gydas vei 4
Historiske glimt og musikalske innslag, innspill fra
tidligere studenter og ansatte, tale ved rektor Vidar L. Haanes:
«MF og skolen - før og nå»
Kr 375 for tapasmåltid, kaffe og kaker m.m.
Innen 15. september.
Vennligst benytt påmeldingsskjema på mf.no/åpendag
Faktura for betaling av festen blir sendt ut i oktober.

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med Solveig Elin Bru-Olsen på
jubileum@mf.no eller telefon 22 59 05 57.
Vi håper å se dere på 50-årsmarkeringen på MF 21. oktober!

Oslo, juni 2017
Beste hilsen jubileumskomiteen bestående av
Reidar Hvalvik, Sverre D. Mogstad, Hanne Birgitte Sødal Tveito, Ann Midttun,
Solveig Elin Bru-Olsen og Ame J. Eriksen

Ann Midttun
avd.leder avdeling for religion og pedagogikk

rektor

