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OM RvF

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 

foredragsholderen af ca. 45-60 

minutters varighed efterfulgt af en 

kort pause med mulighed for at 

købe en øl eller sodavand inden 

afsluttende spørgsmål eller 

diskussion.

FACEBOOK 

@Rel.vid.forening

 

MAIL

religionsvid.forening.au@gmail.com

FØLG OS PÅ FACEBOOK 

FOR PÅMINDELSER OM 

ARRANGEMENTER, 

ANGIVELSE AF LOKALE 

OG EVENTUELLE 

ÆNDRINGER



PRIS

RvF
PRÆSENTERER

4. april kl. 18.30

Dina Al-Erhayem startede i 2006 som vært 

i “Dinas Dates” på DR1. Mens hun var 

vært på DR, oplevede Dina et vendepunkt i 

sit liv: “Jeg var ateist, men trådte ind i en 

kirke, foldede mine hænder og bad Jesus 

Kristus om at give et tegn, hvis han altså 

eksisterede. At der kom et tydeligt svar 

tilbage og fortsat gør, er mit livs største 

overraskelse”.

Dina kommer i foredraget med sit bud på, 

hvad der skal til, for at troen bliver 

levende for flere danskere. For Dina er 

svaret blevet Jesus. Hemmeligheden er, 

ifølge hende, at den enkelte modtager 

Jesus – ikke som et sæt kristne værdier, 

men som en levende relation.

Entré pr. foredrag: 20 kr.

Semesterkort: 50 kr./40 kr. 

for studerende på 1. semester 

14. februar kl. 19.00

Dæmonologi og djævlesamtaler hos 

Dostojevskij og Thomas Mann - v. 
Ph.d. og boganmelder ved Kristeligt 

Dagblad, Rasmus Vangshardt

12. marts kl. 19.00

Vejen fra ateist til troende - v. 

skuespiller og TV-vært Dina Al-Erhayem

8. maj kl. 19.00

 

Medicin- og sygdomsforståelse i det 

gamle Egypten - v. Phd. og egyptolog 

Sofie Schiødt

Både Dostojevskijs "Brødrene Karmazov" 
og Thomas Manns "Doktor Faustus" 

indeholder djævlesamtaler. Den konkrete 
onde selv, i samtale med 

hovedpersonerne. Som regel er Djævelen 
ligefrem en ældre, tweet-klædt og lidt 

næsvis gentlemann.
Foredraget fortæller om djævel og 

dæmoni i to store, europæiske romaner og 
diskuterer, hvilken teologi og hvilket 

tilværelsessyn, der ligger bag muligheden 
for sådanne meningsudvekslinger med 

Djævelen selv.

Feminisme eller anakronisme? 

Om aktuelle strømninger i 

feministisk teologi - v. lektor i 

teologi Else Marie Wiberg 

Pedersen

Feminisme har siden 1980’erne haft 
trange kår i Danmark. Efter den store 

tredje bølge af feminisme fra 1968 havde 
gennemsyret store dele af samfundet i 

1970’erne, blev feminister identificeret 
med lilla bleer, hår på benene og 

hårdhed. Ismen i sig selv blev set som en 
anakronisme, fordi man mente, at 
”kvinder jo allerede har opnået 

ligestilling.” Men hvor befandt og 
befinder den feministiske teologi, 

herunder øko-feminisme, sig i dette 
landskab? Internationalt har feminismen 
nemlig nu forbundet sig ganske meget 
med den økologiske/klimateologiske 

dagsorden; er der et link i dansk 
teologi?   

Med baggrund i et historisk rids vil 
lektor Else Marie Wiberg Pedersen 

belyse de aktuelle strømninger i 
feministisk teologi, og hvad de har til 

formål.
For videre information om dette foredrag, 

følg med på vores Facebook-side og 
foredragets Facebook-begivenhed. 


