
Religionsvidenskabelig Forening 

OM: Religionsvidenskabelig Forening er en uafhængig foredragsforening 

med tilknytning til Religionsvidenskab på Aarhus Universitet.  

Hensigten med foreningen er kontinuerligt at skabe og udvikle et forum for 

diskussion og inspiration i relation til det religionsvidenskabelige fagområde 

i videste forstand.  

Arrangementerne indledes ofte med et foredrag/oplæg fra foredragshol-

deren af ca. 45-60 minutters varighed efterfulgt af en kort pause med mu-

lighed for at købe en øl eller en sodvand inden afsluttende spørgsmål 

og/eller diskussion. 

PRIS: Entré pr. foredrag: 20 kr. Semesterkort: 50 kr./40 kr. for studerende 

på 1. semester. 

MERE INFORMATION: Like vores facebookside ”Religionsviden-

skabelig Forening” og få påmindelser om kommende arrangementer og 

eventuelle ændringer i semesterplanen. 

Har du en god idé til et foredrag eller et arrangement af 

anden art? Skriv til os! 
Udpluk af tidligere foredrag: 

Connectivity and Civil Religion: Digitizing and Disciplining Holocaust Me-
mory v. Wulf Kansteiner, professor MSO (AU) # Placebo og religion v. Uffe 

Schjødt, lektor (AU) # Big business buddhisme – og udfordringen at lave 
 Er naturen feltarbejde om det, man ikke taler om v. Jørn Borup, lektor (AU) # 

hellig? Klimakatastrofe og religion v. Jens André Herbener, cand.mag. # 

Ateismens nødvendighed # v. Anders Stjernholm, talsmand for Ateistisk 

Selskab og komiker # Religion, kirke og velfærdsstat - er der en sammen-
hæng? v. Jørn Henrik Petersen – Professor, dr.phil. et lic.oecon (SDU) # Men-
neskeofring, tricks og tro v. Rane Willerslev, professor i Antropologi (AU) # 

Gud, konge og fædreland v. Marie Krarup, politiker (DF) 
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FORÅRSPROGRAM 2017 
  

FEBRUAR Bag kulisserne hos Islamisk Stat 

16 v. DENIZ SERINCI, cand.public, foredragsholder og for-

fatter til Terrorens Kalifat – Et indblik i Islamisk Stat 
FEBRUAR På jagt efter dybden i overfladen 

28 
v. MORTEN THOMSEN HØJSGAARD, ph.d. og redakti-

onschef for DR Historie & Tro 
MARTS Fremstillinger af myte og magi 

7 v. LAURA FELDT, ph.d., lektor (SDU) 

MARTS Originalsprog 

21 v. ph.d.-studerende SOPHIE BØNDING og METTE V. 

MORTENSEN samt gymnasielektor SIGNE E. BRO 
MAJ Reformationsperspektiver 

2 (fællesforedrag m. Middelaldercirklen) 
v. BO KRISTIAN HOLM, lektor (teologi), NINA JAVETTE 

KOFOED, lektor (Historie), Michael Nobel Jacobsen (Hi-

storie) og RAINER ATZBACH, lektor (Arkæologi) 
 

 

 

 

 



Bag kulisserne hos Islamisk Stat 
v. Deniz Serinci, cand.public., foredragsholder og forfatter til Terrorens Kalifat – Et 

indblik i Islamisk Stat 

Tid: 16/2 kl. 19.30. Sted: Bygn. 1451, lok. 117. 

Oplægget fortæller om IS’ opståen og udvikling, organisationens stærke medie-

brug, dens store tilslutning og om verdenssamfundets – herunder Danmarks – ind-

sats mod IS. Deniz Serinci har rejst i Irak og Syrien, hvor han har interviewet overle-

vende fra IS’ massakrer og fordrivelser. Sammen med disse interview giver han en 

grundig analyse af det, vi ved om IS i dag. Oplægget belyser derudover, hvorfor 

Vestens – og Danmarks – muslisme unge drager til Mellemøsten for at slås for IS, 

ligesom den ser på, hvorfor befolkningerne i de erobrede områder i nogen grad 

støtter op om kalifatet. 

På jagt efter dybden i overfladen: En personlig for-

tælling om religionsfaglighed i medieverdenen 
v. Morten Thomsen Højsgaard, ph.d. og redaktionschef for DR Historie og Tro 

Tid: 28/2 kl. 18.30. Sted: Bygn. 1451, lok. 117. 

Da Morten Thomsen Højsgaard i 2004 var blevet ph.d. i religionssociologi på Kø-

benhavns Universitet, valgte han at fortsætte sit arbejdsliv uden for universitetsmil-

jøet i medie- og forlagsverdenen. I seks år var han redaktør for tro og kirke ved 

Kristeligt Dagblad. Derefter fulgte fire år som generalsekretær i Bibelselskabet. Og 

siden 2015 har han været redaktionschef i DR med ansvar for bl.a. dækningen af 

religion på tv, radio og internet. Undervejs har han også skrevet en bog om ”goog-

le-buddhisme” og været studievært på DR2 sammen med Sherin Khankan. I dette 

foredrag fortæller Højsgaard om sin arbejds- og livsrejse, om at søge tilværelsens 

dybder i en overfladisk tid, og om religionsfaglighedens styrker og begrænsninger i 

mødet med virkeligheden. 

Fremstillinger af myte og magi i samtiden: Fantasy-

fiktion og repræsentationer af religion 
v. Laura Feldt, ph.d., lektor (SDU) 

Tid: 7/3 kl. 17.30. Sted: Bygn. 1451, lok. 117. 

I mange sammenhænge har fiktion og religion været anset for at være to forskelli-

ge områder, men interaktioner mellem de to felter i nyere tid – som fx fiktionsbase-

rede religioner og religiøse kontroverser ift. fiktionsværker – har gjort det tydeligt at 

en ny diskussion af det religiøse i fiktionen og af det fiktive i det religiøse er vigtig. I 

dette foredrag diskuteres fantasyfiktion som genre med Rowlings Harry Potter-serie 

og Pullman’s His Dark Materials som cases. Desuden diskuteres, hvordan vi kan 

forstå det religiøses betydning i fantasyfiktion, hvad udviklingen i populærkulturfel-

tet kan betyde for forståelse af ”religion”, og hvordan det spiller sammen med ud-

viklingen i det religiøse felt i samtiden. 

Originalsprog i religionsvidenskaben 
v. Ph.d. Sophie Bønding, ph.d. Mette V. Mortensen og gymnasielektor Signe E. Bro 

Tid: 21/3 kl. 16.15. Sted: Bygn. 1453, lok. 131. 

Læsning og forståelse af en helligtekst (eller en hvilken som helst tekst) er altid 

forbundet med en eller anden grad af fortolkning. Når vi arbejder med helligtekster 

i oversættelse, må vi imidlertid holde os for øje, at vi allerede arbejder med en form 

for fortolkning af teksten. 

16.15-17.00: Generelle refleksioner om originalsprogets relevans i forhold til den 

videnskabelige beskæftigelse med religion og giver et konkret eksempel fra nor-

rønt v. Sophie Bønding. 

17.00-17.45: ”Semantiske tvetydigheder i Koranen” v. Mette Mortensen. Læser vi en 

korantekst i oversættelse, er der nogle fortolkningsmæssige valg, der allerede er 

truffet for os. Dette oplæg vil med udgangspunkt i tekstuddrag fra Koranen give 

eksempler på sådanne oversættelsesproblematikker og betydningsmæssige nu-

ancer, som ikke indfanges i en oversættelse, men som kan være af væsentlig be-

tydning for forståelsen af teksten i sin egen ret. 

17.45-18.15: PIZZAPAUSE 

18.15-19.00: Originalsprogskompetencer i gymnasieskolen v. Signe Bro. Signe vil 

give konkrete eksempler på, hvordan hun har brugt sine originalsprogskompeten-

cer i undervisningen og på, hvilke af disse kompetencer man kan give videre til 

eleverne, også uden de skal lære et nyt sprog. 

Reformationsperspektiver 
(fællesforedrag med Middelaldercirklen) 

v. Bo Kristian Holm, lektor (Teologi), Nina Javette Kofoed, lektor (Historie), Michael 

Nobel Jacobsen (Historie) og Rainer Atzbach, lektor (Arkæologi) 

Tid: 2/5 kl. 17.00-19.30 Sted: Bygn. 1451, lok. 117. 

Det er blevet 2017, og dermed er vi trådt ind i det store Reformationsår, som alle 

har ventet på i spænding. Det fejres, at Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser 

for 500 år siden, hvilket på mange måder blev startskuddet til den efterfølgende 

reformation og opgøret med den katolske kirke. Middelaldercirklen og Religionsvi-

denskabelig Forening vil deltage i denne fejring ved at sætte fornyet fokus på de 

tværfaglige perspektiver i arbejdet med Reformationen. 

Aftenens program bliver et metodisk menukort bestående af fire mindre oplæg 

med teologiske, kulturhistoriske, begivenhedshistoriske og arkæologiske perspekti-

ver på tilgange til Reformationen. Hvilke fordele ser forskerne egentlig selv i deres 

teorier, metoder og perspektiver, som kan bidrage til det tværfaglige arbejde med 

Reformationen? 


