
RvF 
 

OM: Religionsvidenskabelig forening er en uafhængig 

foredragsforening med tilknytning til religionsvidenskab 

på Aarhus Universitet. 

Hensigten med foreningen er kontinuerligt at skabe og ud-

vikle 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 efter-

fulgt af en kort pause med mulighed for at købe en øl eller 

sodavand inden afsluttende spørgsmål og/eller diskussion. 

 

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

for studerende på 1. semester.  

 

MERE INFORMATION: Find os på Facebook under 

”Religionsvidenskabelig Forening” for påmindelser om 

kommende arrangementer og eventuelle ændringer.  
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EFTERÅRSPROGRAM 2017 

 

SEPTEMBER  
 

12. 
Hvorfor er danskerne stadig 

medlem af folkekirken?  
v. Professor Hans Jørgen Lundager Jensen 

OKTOBER  

 

10. 

Processioner, som en  

moderne hinduistisk  

udtryksform i Mauritius 
  v. Lektor Marianne Qvortrup Fibiger 

NOVEMBER  

 

7. 

At bedrages ind i sandheden- 

Søren Kierkegaard i kamp 

med Donald Trump  
v. Lektor Ole Morsing  

NOVEMBER  
 

28. 
Sufism today  
v. Professor MSO Mark Sedgwick 
 

 



Hvorfor er danskerne stadig medlem af   folke-

kirken?  
v. Professor i Religionsvidenskab og Teologi, Hans Jørgen Lundager Jensen 
Tid: 12. sep. kl. 18.30 Sted: Bygning 1453, Lokale 116, Jens Chr. Skous Vej 3 
 

Hvorfor findes der stadig religion? Engang gik mange ud fra at reli-
gion var blevet overflødigt og ville svinde bort fra det moderne sam-
fund. En højlydt retning af folkekirkelige præster lagde endog stor 
vægt på at belære om at kristendom ikke var nogen religion. Men 
sådan er det ikke gået: Religion findes fortsat, og kristendommen er 
snarere blevet mere religiøs end mindre. Én blandt mange mulige 
forklaringer går omkring begrebet som det postmoderne og lignende 
(sen-modernitet, flydende modernitet, vi-har-aldrig-været-moderne-
modernitet, modernitet-der-har-mistet-pusten-og-er-stoppet-op). 
I foredraget vil Hans Jørgen følge den sti som den tyske filosof Peter 
Sloterdijk har banet igennem forklaringsjunglen. 
 

Processioner, som en moderne hinduistisk ud-

tryksform i Mauritius – En tur med ind i et feltar-

bejde 
v. Lektor i Religionsvidenskab, Marianne Qvortrup Fibiger 
Tid: 10. okt. kl. 18.30 Sted: Bygning 1451, Lokale 117, Jens Chr. Skous Vej 3 
 

Dette foredrag vil med afsæt i to typer af processioner; Thaipusam 
Kavadee, hvor mange af deltagerne piercer sig, og Shivratree Ka-
vard, hvor hinduer går i procession i flere dage med spektakulære 
altre, diskutere, hvad der gør processioner tiltrækkende for unge 
hinduer som ellers ikke føler et stærkt tilhørsforhold til den hindui-
stiske tradition. En antagelse er, at processioner er performative og 
multifunktionelle, og selvom de er kollektive kan gives en individuel 
udtryksform. Det passer til et moderne og på flere områder sekulari-
seret individ. Foredraget vil være ledsaget af billeder og videoopta-
gelser, som ikke er for sarte sjæle.  
 

At bedrages ind i sandheden –  

Søren Kierkegaard i kamp med Donald Trump 

v. Lektor i Idéhistorie, Ole Morsing 
Tid: 7. nov. kl. 18.30 Sted: Bygning 1451, Lokale 117, Jens Chr. Skous Vej 3 
 

Donald Trump gør mange såkaldt vanvittige ting i virkeligheden, 
som de fleste andre nøjes med at tænke og skrive.  Han er ikke bange 
for at virke upålidelig i andre menneskers eller samfundets øjne. 
Trump handler som en konge og ikke som en del af en statistik.   
Søren Kierkegaard er som stræbende og kæmpende kristen heller 
ikke bange for at virke upålidelig i andres øjne. 
Både Kierkegaard og Trump har indset, at hvis de vil udrette noget, 
er de nødt til at falde udenfor konventionerne og påtage sig rollen 
som vanvittige. Hverken Kierkegaard eller Trump accepterer den 
logik, som insisterer på, at det faktuelle står fast uanset vores fantasi-
er, drømme, ønsker og følelser, og at det indtil videre bare har været 
de forkerte sandheder og kendsgerninger, som har været i fokus. 
Ingen af dem tror på at tilværelsen bæres eller holdes sammen af en 
bestemt ideologi, og da slet ikke hvis denne understøttes videnskabe-
ligt med statistikker. Det er aldrig kun et spørgsmål om sandhed i 
almen kulturel forstand, men også om den eksistentielle sandhed, og 
den kan ikke reduceres til logik og fornuft.  
 

Sufism today 

v. Lektor i Arabisk- og Islamstudier, Mark Sedgwick 
Tid: 28. nov. kl. 18.30 Sted: Bygning 1451, Lokale 117, Jens Chr. Skous Vej 3 
 

Fifty years ago, Western experts thought Sufism would follow other 
antique social and religious forms into irrelevance and extinction, 
superseded by modernity. But Sufism is still going strong, not only 
in the Muslim world, but also in the West, where it is one of the ma-
jor routes for conversion to Islam. Mark Sedgwick asks why Sufism 
has proved experts wrong, what role it plays today, and why so 
many find it attractive, both in the Muslim world and in the West.  


