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Slut med blasfemi i Norge?

ORD | MARIA MUNKHOLT CHRISTENSEN

I Norge har regeringen fremsat et 
lovforslag om afskaffelse af blasfemipa-
ragraffen. Centrum-venstre regeringen 
foreslår, at den eksisterende racisme-
paragraf i stedet udvides med et forbud 

imod nedsættende og ha-
defulde ytringer om religion 
og livssyn. Med en sådan 
lovændring vil indholdet af 
den efterhånden støvede 
blasfemiparagraf blive aktua-
liseret, og forslaget menes 
dermed at kunne afværge 
alvorlige konflikter i det 
norske samfund. 
Den norske justitsminister, 

Knut Storberget, udtaler til norske Net-
tavisen: ”Vi får hermed et bedre værn 
mod stærkt krænkende ytringer, og 
samtidig varetages hensynet til ytrings-
friheden.” Ikke alle nordmænd deler dog 
Knut Storbergets holdning. Human-Etisk 

Forbund er skeptisk over for ideen. 
Ligesom en række profilererede profes-
sorer og pressefolk, der sammen har 
udfærdiget opråbet ”Nei til straff for 
religionskritikk.” Heri anmoder de rege-
ringen, om at skrinlægge forslaget, der 
siges at være en trussel for fritænkere 
og ikke-troende.
I Danmark er der ikke stemning for at 
fremsætte et forslag som det norske. 
Her peges fra begge fløje i folketin-
get på nødvendigheden af åben og fri 
debat.

Pilgrim for Vorherre og Viborg Stift
ORD | SASJA EMILIE MATHIASEN 

De ivrige pilgrimspionerer i Folkekirken 
behøver ikke længere nøjes med at få 
løn i himlen. Viborg Stift har snøret 
vandrestøvlerne og ansat Anette Foged 
Schultz som Danmarks første pilgrims-
præst. I 2006 tog den århusianske 
præst Elisabeth Lidell en toårig orlov 
fra sit job for at fungere som ulønnet 
pilgrimspræst, men med ansættelsen 
i Viborg Stift er den første lønnede 
pilgrimspræst altså en realitet. Ifølge 
Biskop Keld Holm vil der også i Århus 
Stift blive opslået en lignende stilling 
snarest.

Ansættelsen er et foreløbigt højdepunkt 
for den pilgrimstrend, der de seneste år 
har floreret i det kirkelige miljø, og som 
har betydet mindst en tidobling af an-
tallet af pilgrimsvandringer i Danmark. 
Den kirkelige græsrodsbevægelse kæm-
per for at tilføre kirken krop og hjælpe 
gudstjenesten ud af de faste former, 
der i værste fald kan skræmme åndeligt 
søgende mennesker væk. Pilgrimsvan-
dringen tiltrækker ifølge Elisabeth Lidell 
mennesker, der ikke ellers deltager i de 
traditionelle gudstjenester.  Med ansæt-
telsen er de vandrende græsrødder budt 
velkommen i Folkekirken. 

Grundtvig skal digitaliseres
ORD | LOUISE GRANDJEAN COSTER 

Nicolai Frederik Severin Grundtvig skal 
nu også være en del af den virtuelle 
verden. En finanslovsbevilling på 2,7 
mio. muliggør projektet. Et udvalg af 
Grundtvigs tekster skal kommenteres 
og udgives digitalt, og man planlægger 
en udgivelse i bogform af de samlede 
værker. Disse formodes at fylde 25.000 
sider, og på grund af de store mængder 
skrevne tekster regner man med, at 
det vil tage op til 20 år at færdiggøre 
projektet. Formålet med digitaliseringen 
er på den ene side, at alle får lettere 

adgang til Grundtvigs tanker, og dermed 
selv har mulighed for at læse og danne 
sig en forståelse af hans univers. På 
den anden side ønsker man at lave et 
værktøj, der kan tilbyde et langt mere 
kvalificeret grundlag, som Grundtvigs 
tekster kan bruges og diskuteres ud fra. 
Projektet er blevet søsat under ledelse 
af Center for Grundtvigstudier på Det 
Teologiske Fakultet i Århus. 

Med Elisabeth Lidells ansættelse i 

Viborg Stift er den første lønnede 

pilgrimspræst en realitet.
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Religion på tapetet
Søndag d. 18. januar, mens mørket sænkede sig over landet, indfandt deltagerne sig til filosofisk seminar i uge 4 på Te-
strup Højskole. Allerede den første aften blev ugen skudt i gang af foredrag med efterfølgende kaffe og diskussion. Selvom 
de fleste kursister havde rundet 60 somre, fornemmede man en nærmest ungdommelig opstemthed omkring den forestående 
uge, og humøret var fra starten højt og nysgerrigheden stor.

 

ORD | HANS NØRKJÆR

Programmet bestod af en lang liste 
af filosofiske tænkere og undervisere, 
både teologer, idéhistorikere, filosoffer, 
en enkelt digter, samt indslag fra en 
håndfuld klassiske musikere. Hele ugen 
igennem holdt foredragsholderne de 
nysgerrige sind boblende med spørgs-
mål; vel at mærke de spørgsmål, man 
aldrig helt får fundet svarene på.
”Seminaret bunder i en grundlæg-
gende optagethed af skæringspunktet 
mellem filosofi, kunst og teologi, og 
vores foredragsprogram skal udgøre et 
prisme, hvori de tre ting kan brydes,” 
udtaler Peter Aaboe Sørensen, den ene 
af kursuslederne, som til daglig slår 
sine folder som undervisningsadjunkt 
ved Afdeling for Idéhistorie på Aarhus 
Universitet.

AT TAGE RELIGIONEN ALVORLIGT
Kun afbrudt af kaffepauser og måltider 
udgjorde foredragsrækken ugens overflø-
dighedshorn af filosofiske og samfunds-
mæssige udlægninger af religionens 
status i Danmark og den øvrige verden. 
Hjælp og inspiration blev hentet hos 
nogle af verdenshistoriens største 
tænkere, lige fra gamle Platon, over 
Luther, til Nietzsche, som bestemt ikke 
har mistet mælet, selvom de er gået ind 
bag dødens forhæng.
”Det fokus, der er på religionen i dagens 
Danmark, aftvinger en stillingtagen, 
og det er en sådan vi forsøger at 
fremtvinge ved hjælp af en filosofisk 
perspektivering,” siger Peter Aaboe 
om seminarets formål. ”Når vi vælger 
foredragsholderne forsøger vi at ramme 
en vis forskellighed for at beholde en 
konstruktiv tilgang til det emne, vi 

debatterer. Vi er ikke missionerende. Vi 
tager religionen alvorligt ved at belyse 
den fra alle tænkelige vinkler.” 

HEFTIGE DEBATTER
Det er selvsagt ikke småting, der bliver 
debatteret. Der var mange positive 
reaktioner på, at især den lille gruppe 
unge, der havde valgt at deltage i 
seminaret, tog aktivt del i samtalerne 
med foredragsholderne. En ung idé-
historiestuderende er bestemt ikke 
lettere at spise af med et halvt svar, 
end den ældre generation, og det vidner 
netop om den aktualitet, der ligger i de 
spørgsmål, religionen til alle tider har 
stillet. Som tidligere elev på Testrup 
Højskole Mathias Harding Sørensen 
beskriver det: ”Vi er alle en del af det 
omgivende samfunds kulturopfattelse, 
og at hævde, at vi ikke er præget af en 
ting som kristendommen, er for mig at 
se et stort selvbedrag.” Der bliver ikke 
lagt fingre imellem, og det kan heller 
aldrig blive meningen med et filosofisk 
seminar – tværtimod.
”Højskolen er en god ramme om et 
arrangement som dette. Der er højt til 
loftet og vidt til væggene. Folk kommer 
her frivilligt, og der stilles ingen krav til 
deltagerne. Vi mødes om sagen selv – i 
dette tilfælde religionen,” siger Peter 
Aaboe. Og netop religionen og dens 
rolle blev i hvert fald ikke endeligt ud-
debatteret på Testrup Højskole.

Godt 100 deltagere havde valgt at spendere en uge i januar på at høre, hvordan religionen har det 

i dagens Danmark.
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Hvad kan jeg blive?
Hovedparten af de studerende på de tre uddannelser ved Det Teologiske Fakultet er knapt nok selv klar over, hvilke jobmu-
ligheder, deres uddannelser fører med sig. Det er almindeligt kendt, at langt fra alle ender som henholdvis gymnasielærere 
eller sognepræster, men kun de færreste har konkret viden om alternative jobs. Derfor sætter FigenBladet i de næste numre 
fokus på kandidater fra fakultetet, som er beskæftiget i alternative stillinger.

ORD | HANS NØRKJÆR

Linda Greve er 30 år og kandidat i 
teologi fra Aarhus Universitet med 
supplerende uddannelse i retorik, kom-
munikation og formidling. I starten af 
2008 oprettede hun konsulentfirmaet 
LumbyeGreve sammen med sin veninde 
cand.mag. i religionsvidenskab Trine 
Lumbye. Nu lever de af at levere kon-
sulentydelser og coache såvel erhvervs-
arbejdere som universitetsstuderende. 
Arbejdet giver både masser af udfor-
dring og god mulighed for at planlægge 
sin egen hverdag. 

Linda Greve voksede op i efterskole-
miljøet omkring Ollerup Efterskole i 
Vestjylland. ”Jeg har fået det, man kan 
kalde en klassisk grundtvigsk opdragel-
se.” Siden hendes mor en overgang stu-
derede ved Aarhus Universitet, og lille 
Linda Greve oplevede universitetsmil-
jøet, vidste hun, at også hun skulle gå 
universitetsvejen. At hun skulle studere 
teologi lå imidlertid ikke først for. ”Mine 
interesser pegede mod mange forskellige 
ting. Allerede som barn interesserede 
jeg mig meget for filosofi, samfunds-
fag og litteratur. Jeg husker, at jeg fik 
Sofies Verden i konfirmationsgave, og i 
sidste ende førte mine interesser mig 
lige i armene på teologi. Sammen med 
de rigtige valgfag rummede teologien 
præcis det, jeg ønskede at få ud af min 
uddannelse,” fortæller Linda Greve.

RETTE HYLDE
Efter uddannelsen underviste hun på 
hjemstavnsefterskolen i Ollerup, men 
hun savnede det frie liv, hun havde haft 
under studierne. ”Jeg savnede gejsten 
og fordybelsen fra studielivet, og med 
en lille datter på deltid ville jeg gerne 
tilbage til en fleksibel hverdag, hvor 
jeg kunne være mere sammen med min 
datter, de uger jeg havde hende. For 
mig var det et spørgsmål om at søge 

det perfekte arbejde.” Derfor oprettede 
hun i februar 2008 konsulentfirmaet 
LumbyeGreve sammen med veninden 
Trine Lumbye. ”Mit nuværende arbejde 
rummer den fordybelse, jeg holdt af ved 
studiet. For eksempel er jeg lige nu ved 
at skrive en bog om ’den gode præsen-
tation’, som sidestykke til Den Gode 
Opgave, som mange studerende kender. 
Men samtidig er der masser af nye 
oplevelser og hele tiden nye kontekster, 
jeg skal være en del af, så mit arbejde 
er meget alsidigt.”

RELIGION PÅ ARBEJDSPLADSEN
På deres hjemmeside skriver Lumby-
eGreve om firmaet: ”Det fælles faglige 
afsæt, vi har, er interessen for religioner 
som et tydningssystem,” og Linda Greve 
uddyber: ”Det handler blandt andet om 
et bestemt metodisk synspunkt, som 
arbejder for at opbygge fællesskaber 

i enhver situation i stedet for at være 
ekskluderende over for mennesker om-
kring sig. Du ser det meget i moderne 
virksomheder. Det kaldes ’storytelling’. 
Det handler om, at en virksomhed får 
opbygget en række myter eller fælles 
fortællinger, om man vil, som er med til 
at skabe fællesskab og sammenhold. Så 
på mange måder bruger jeg min teolo-
giske viden temmelig konkret,” fortæller 
Linda Greve. ”Da jeg startede firmaet 
med Trine, troede jeg, at jeg skulle ud 
at arbejde på trods af teologi. Men jeg 
fandt hurtigt ud af, at jeg i næsten alle 
sammenhænge kom til at arbejde med 
teologien, da det er en alment dannen-
de uddannelse. Tilmed har jeg fundet ud 
af, at nogen af de værste fordomme om 
faget er dem, vi teologer selv har. Folk 
ude i erhvervslivet ved godt, at man 
ikke nødvendigvis er kristen fundamen-
talist, hvis man er teolog.”

”I næsten alle sammenhænge kan man arbejde i samspil med teologi, da det er en alment dannende 

uddannelse,” fortæller Linda Greve
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Præsteløftet er yt
Præsteløftet fra 1870 trænger til en grundig opdatering, mener Kristine Garde, cand. theol. og ph.d. og forfatter til bogen 

Præsteløftet, En retsteologisk og kirkeretlig undersøgelse af præsteløftets status og betydning. Hun mener, at tiden er 
løbet fra løftet, der må moderniseres for at kunne passe til den nye virkelighed ude i embederne.

ORD | SIGRID K. KJÆR

I dag fungerer præsteløftet som en 
slags moralsk rettesnor for præsten i det 
embede, han indsattes i ved ordinatio-
nen. Det underskrives og afgives foran 
biskoppen ved ordinationen, og det er 
dermed juridisk bindende – man kan 
med andre ord ikke blive præst i Folke-
kirken, hvis man ikke har 
underskrevet præsteløftet. 
Hvis præsten kommer ud i 
en disciplinærsag eller får 
problemer med overholdelse 
af tjenestemandsloven, 
trækkes løftet ofte frem af 
præsten eller tilsynsmyn-
digheden som henholdsvis 
forsvarsargument og disci-
plinærmiddel. Fortolknings-
mulighederne er imidlertid 
mange, da teksten i løftet er 
en historisk tekst og åben 
for individuel fortolkning. 
Samtidig er formuleringen 
ikke nær så præcis som 
for eksempel lovtekster, 
og løftet må da heller ikke 
forveksles med en lovtekst. 
De to parter i en discipli-
nær- eller tjenestemandssag 
kan trække helt forskellige 
dele af løftet frem, når 
de skal understøtte deres 
holdninger. Må en præst for 
eksempel være iført præste-
kjole under en ’anti-abort’ 
demonstration? Ja, hvis man 
henholder sig til, at man som præst skal 
”forkynde Guds ord (…) således som 
det findes i de profetiske og apostoliske 
skrifter”, og således mener, at dette 
gøres bedst sådan. Alligevel kan biskop-
pen pålægge en præst kun at iføre sig 
præstekjolen til embedsbrug.  Et andet 
eksempel er en konkret sag fra 1965, 
hvor en præst krævede, at forældrene 
til de børn, han døbte, efterfølgende 
skulle tage barnet med i kirke mindst 

13 gange i løbet af barnets første 14 
leveår. Er dette lovligt? Ja, hvis man 
henholder sig til løftets anden del om 
præstens pligt til at ”modvirke misbrug 
af nådens hellige midler.” Nej, hvis man 
henholder sig til løftets tredje del, der 
indskærper, at man skal overholde kir-
kens love. Og hvem har så ret, præsten 

eller biskoppen? 
I princippet bør løftet altså fungere som 
et grundlag, hvorpå præster, menighe-
der og myndigheder kan finde fælles 
udgangspunkt for ideen om, hvordan en 
præst bør udføre sit embede. I praksis 
er det imidlertid ofte svært at få en 
140 år gammel tekst til at passe ind 
i en moderne kontekst – og det kan 
være svært for en nyansat præst at 
tage løftet helt alvorligt. Kristine Garde 

mener derfor, at løftet bør moderniseres 
sprogligt og indholdsmæssigt, således 
at det kommer til at passe ind i en 
nutidig hverdag for en dansk folkekir-
kepræst. ”Jeg vil foretrække, at man 
udarbejder et kortere løfte, der præcise-
rer præstegerningens embedsteologiske 
omdrejningspunkt med vægtlægning på 

hovedopgaverne: at forkynde 
Guds ord om frelsen i Jesus 
Kristus og forvalte sakramen-
terne efter Kristi indstiftel-
se,” siger Kristine Garde.

AFSKAFFELSE AF LØFTET?
Men burde man ikke bare af-
skaffe præsteløftet? ”Juridisk 
set kan præsteløftet godt 
afskaffes, fordi præsteløftet 
ikke har nogen selvstændig 
retslig betydning, eftersom 
præstens rettigheder og plig-
ter er fastlagt i den kirkelige 
lovgivning, særlig loven om 
domstolsbehandling af gejst-
lige læresager (1992-loven) 
og tjenestemandsloven,” 
siger Kristine Garde. Alligevel 
mener hun, at løftet bør beva-
res, da det sætter fokus på de 
pastorale arbejdsopgaver. Det 
kan for eksempel være svært 
for en nyuddannet præst 
at skulle forholde sig til et 
menighedsråds forventninger 
om, hvad jobbet som præst 
præcist indeholder. Hvor går 

grænsen for, hvad der egentlig er præ-
stens opgave, og hvad menighedsrådet 
kan forvente af kirkelige pligter? Her 
kunne præsteløftet komme ind som en 
slags rammebeskrivelse for, hvad præ-
steembedet egentlig indebærer. Kristine 
Garde mener, at det bevares som ”et 
selvstændigt løfte, der betragter præ-
sten som en kaldet embedsindehaver og 
en ansat tjenestemand.” Hun anbefaler 
at der nedsættes en kommission af både 

Ph.d Kristine Garde mener, at det er på tide at opfriske det antikve-

rede præsteløfte fra 1870.
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gejstlige og jurister, der sammen 
skal se på både det teologiske og 
det juridiske i løftet, således at 
det kan imødegå det traditions- og 
autoritetstab, der er sket gennem 
årene. Således kan en vilkårlig 

tolkning af løftet forebygges, og 
det kan igen komme til at fungere 
som det, det oprindelig var tænkt 
som; nemlig en klar definition af 
præstens kerneforpligtigelser. 

Præsteløftet
Præsteløftet er fra 1870, hvor det erstattede den latinske præsteed 
fra 1685. Løftet fremstår i dag næsten som i 1870 med meget få 
ændringer. Selve ideen om et løfte eller en ed går tilbage til den 
protestantiske kirkeordinans fra 1537. 

Løftets fulde ordlyd er i dag således: 
”Jeg N.N., som er kaldet til …., og som i min samvittighed ved mig 
fri for at have benyttet noget uhæderligt middel for at komme ind i 
dette embede, lover for den alvidende Guds åsyn:

Først: At jeg vil beflitte mig på at forkynde Guds ord rent og purt, 
således som det findes i de profetiske og apostoliske skrifter og i 
vor danske evangelisk-lutherske folkekirkes symbolske bøger, med al 
ærefrygt og sømmelighed forvalte de hellige sakramenter efter Kristi 
indstiftelse, og såvel her som ved de øvrige hellige handlinger udføre 
alt i overensstemmelse med de for folkekirken gældende forskrifter.

Fremdeles: At jeg efter evne vil modarbejde misbrug af nådens hellige 
midler og bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens 
trosbekendelse; samt at jeg trolig vil arbejde for ungdommens kriste-
lige oplysning og vejledning.

Endelig: At jeg vil stræbe efter, ved flittig og alvorlig granskning af 
Guds ord og troens hellige lærdomme, altid fuldkomnere at danne og 
dueliggøre mig i dette hellige embede og beflitte mig på, som det 
sømmer sig en ordets tjener, at foregå menigheden med et godt ek-
sempel, således også under min tjeneste i dennes forskellige dele med 
al skyldig lydighed at rette mig efter de kirkelige love og anordninger 
og mod foresatte og mod kaldsfæller udvise et sådan forhold, at der 
ikke med grund skal kunne føres klage over mig.

Alt dette lover jeg med regnskabsdagen for øje samvittighedsfuldt at 
ville holde, efter den nåde, som Guds dertil vil give.”

Nye arabister i huset
Det Teologiske Fakultet tanker ikke kun nye 
studerende i september. Netop nu strømmer nye 
studerende til huse for at påbegynde en bachelo-
ruddannelse i enten arabisk og islamstudier eller 
arabisk og kommunikation, sidstnævnte udbydes 
i samarbejde med Handelshøjskolen. FigenBladet 
sneg sig ind til det to-dages rusarrangement for 
på vegne af læserne at opstøve detaljer om de 
nye medstuderende.

ORD | SASJA EMILIE MATHIASEN

”Jeg glæder mig til at få en viden om den verden, 
der er fremmed for mig,” afslører Lea Lindholm, 21 
år og nyslået studerende på arabisk og islamstu-
dier. Inspirationen til studiet fik hun på en rejse, 
der bragte hende til Kashmirprovinsen i Pakistan: 
”Jeg boede hos en muslimsk familie og synes, 
kulturen var utroligt spændende.” 23-årige Pernille 
Pedersen, der ligeledes er én af de omtrent 30 nye 
russer, glæder sig til at få kendskab til Mellem-
østens historie: ”Jeg interesserer mig for sproget, 
kulturen og religionen. Men jeg ved ikke, hvad 
jeg vil med uddannelsen på længere sigt.” Også 
Lea Lindholm er i tvivl med hensyn til fremtidens 

arbejdsplads, men regner med at blive klogere og 
smiler: ”Jeg håber på efterhånden at finde ud af, 
hvad jeg skal være, når jeg bliver stor.”

NYE STUDIEMILJØAKTIVISTER
Som til ethvert rusarrangement, der kun er et par 
timer gammelt, er stemningen i klasseværelset på 
trods af rundstykker og kaffe en smule anspændt, 
men Pernille Pedersen er fortrøstningsfuld: ”Vi 
er ikke så mange, så jeg tror hurtigt, vi lærer 
hinanden at kende.” Også Lea Lindholm ser lyst 
på fremtiden som arabist: ”Vi skal snart have 
præsenteret de forskellige mulige aktiviteter på 
fakultet. Jeg glæder mig til at engagere mig i stu-
diemiljøet.” Med denne søde musik i ørerne tager 
FigenBladet foreløbig afsked med russerne med et 
rungende: Velkommen på bjerget! 
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INTERVIEW                             INTERVIEW 

Vagn Andersen - Filosoffen, 
underviseren og doktoren
Lektor i Religionsvidenskab Vagn Andersen har for nyligt forsvaret sin teologiske doktorafhandling Transformationen Gottes 
- Abwandlungen des Begriffs des Unbedingten in der Moderne. FigenBladet har taget temperaturen på doktoren med en 
snak om filosofi, lidenskaben for undervisning og den renommerede doktorafhandling. 

ORD | MARC ANDERSEN

”Allerede da jeg kom i skole, viste det 
sig, at jeg var mere interesseret i at 
sidde indenfor og læse bøger, end at 
være ude i marken med min far.” Vagn 
Andersens interesser lod sig også i de 
unge år bemærke, men barndommen på 
en bondegård på Langeland i efterkrigs-
tiden kan næppe siges at have været 
et selvfølgeligt udgangspunkt for en 
universitetskarriere: ”Det lå ikke i min 
miljøbaggrund, at jeg skulle have en 
studentereksamen. I princippet lå det i 
kortene, at jeg skulle arve gården der-
hjemme,” fortæller han og fortsætter: 
”Mit liv falder sammen med den periode 
i slutningen af 50’erne, hvor det havde 
samfundsmæssig fokus, at miljøer, der 
ikke tidligere havde fået uddannelses-
chancer, skulle have det.” De mange 
politiske tiltag efter krigen på uddan-
nelsesområdet kom således til at spille 
en altafgørende rolle for Vagn Andersens 
skæbne: ”I 60’erne talte regeringen om 
’intelligensressourcerne’. Større dele af 
befolkningen skulle have adgang til 
gymnasierne, og lige pludselig var det 
ikke en utænkelig tanke at komme i 
gymnasiet.” Da Vagn Andersen i 1966 
blev matematisk student fra Svendborg 

Gymnasium, erindrer han, at mulighe-
derne praktisk talt var uendelige: ”Jeg 
kunne have læst hvad som helst. Der 
var ikke noget, der hed adgangsbe-
grænsning. Jeg kunne have læst både 
naturvidenskab og humaniora. Men hvis 
man har en humanistisk interesse parret 
med fascination af stringent matematisk 
tankegang, så er man næsten a priori 
filosof,” beretter han med et hengemt 
smil. At valget faldt på teologistudiet 
frem for filosofistudiet var også en 
velovervejet beslutning: ”Jeg kiggede 
mig omkring efter den mest avancerede 
tænkning indenfor mine interesseområ-
der, og så var det altså på Det Teologi-
ske Fakultet, det sneede med folk som 
K.E. Løgstrup og Johannes Sløk.” 

TRANSFORMATIONER AF GUD
Vagn Andersens doktorafhandling har 
fået en hel del opmærksomhed siden 
dens nylige udgivelse. Spørgsmål til 
afhandlingens overordnede tese afslører 
da også, at rampelyset kan være en 
smule nedslidende: ”Nu har jeg jo skre-
vet en bog, og så forventer jeg, at folk 
læser den. Man bliver lidt træt af selv at 
skulle forklare igen, hvad afhandlingen 

handler om.” Dog skal 
der ikke mere end en 
mild insisteren til fra 
FigenBladets udsendte, 
førend Vagn Andersen 
giver efter og forsøger 
sig med en skitsering 
af den overordnede 
ide: ”Jeg tager ud-
gangspunkt i Habermas’ 
tænkning, som udgør 
den grundlæggende 
filosofiske ramme, der 
diskuteres indenfor. 
Habermas forsøger at 
bestemme, hvad der lig-
ger i begrebet fornuft. 
Fornuften er for ham 
ikke noget, der befinder 

sig inden i os, som nogle kognitionsvi-
denskabsfolk vil hævde, men noget, som 
udspiller sig mellem mennesker i dialog, 
i vort forsøg på at overbevise hinanden 
ved argumentation. I dette begreb lig-
ger der elementer af ubetingethed - vi 
fremsætter enhver ytring med en for-
ventning og et implicit krav om, at dens 
gyldighed er hævet over tid og sted. 
Habermas kalder dette transcendens. 
Kort sagt analyserer jeg begrebet om 
ubetingethed dybere. Det ubetingede er 
for Habermas et paradoks; det er karak-
teristisk, at det ubetingede knytter sig 
til et tidspunkt, hvor det udsiges, og at 
det samtidig prætenderer, at transcen-
dere tid og rum. I den forstand består 
paradoksaliteten nøjere i en særegen 
dialektik imellem øjebliksbetingethed 
og forudgribelse af universalitet eller 
totalitet. Jeg har nu villet vise, at der 
i Habermas’ begreb om ubetingethed 
løber to historiske linjer sammen; én, 
som kommer fra Hegel, og én, som 
kommer fra Kierkegaard. Jeg forsøger 
dermed indirekte at demonstrere, at det, 
som traditionelt set er blevet kaldt Gud, 
er blevet til begrebet om ubetingethed i 
kommunikationen.” 
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INTERVIEW                             INTERVIEW 

PASSIONERET FORMIDLING
Vagn Andersen er blandt de studerende 
især kendt for at formidle det faglige 
stof i undervisningen med en uforligne-
lig lidenskab. Han beretter, at selvom 
doktorafhandlingen har været et stort 
stykke arbejde, så har hans sideløbende 
undervisningsforpligtigelser på ingen 
måde udgjort et stressende element: 

”Jeg har altid kunnet 
lide at undervise,” 
fortæller han og ud-
dyber: ”Jeg har den 
principielle opfattelse, 
at en universitetsan-
sats opgave ikke uden 
videre er at drive det, 
der i dag kaldes ’forsk-
ningsbaseret undervis-
ning’, for med dette 
nymodens udtryk 
skiller man i virkelig-
heden i det skjulte 
forskning og undervis-
ning ad. Deroverfor er 
jeg stor tilhænger af 
Humboldts univer-
sitetsideal. Hum-
boldtuniversitetets 
ide var, at forskning 
og undervisning er 
uløseligt forbundne, 
i den forstand at det 
at gennemtænke et 
stof også løbende 
er forbundet med at 
formidle det. Kun dét, 
man kan sige med 
egne ord, har man 
dybest set forstået. I 
den forbindelse er meget af det, der er i 
afhandlingen, specielt hvad de filoso-
fihistoriske afsnit angår, også afkast 
af, hvad jeg i årenes løb har undervist 
i. Man trænger dybere ind i stoffet på 
den måde, og det gør, at jeg i dag kan 
skrive det på den måde, som jeg gør.”  
Vagn Andersen uddyber problemstil-
lingen ydereligere og påpeger de store 
ulemper ved at anskue forskning og 
undervisning som to adskilte størrelser. 
Opfattelsen implicerer, at undervisnin-
gen bliver betragtet som en byrde eller 
en venstrehåndsaktivitet i en universi-
tetsverden, hvor forskere bedømmes på 
deres evne til at producere forsknings-
publikationer - publish or perish. Det 
er ifølge Vagn Andersen netop denne 
universitetskultur, der er medvirkende 
til, at Humboldtuniversitetets ideal op-

løses; i dag skal forskere skrive og først 
derefter undervise. De universitære krav 
om publicering er dog ikke noget, Vagn 
Andersen har ladet sig påvirke synder-
ligt af: ”Jeg er ikke den, der har skrevet 
meget i tidens løb. Jeg har nydt at un-
dervise, og har hellere villet samle mine 
tanker sammen i en bog, når jeg følte 
mig kapabel til det - og det er så det, 
jeg har gjort,” afslutter Det Teologiske 
Fakultets kendte filosof, underviser og 
dugfriske doktor.

OM BESTEMMELSER FOR DOKTORAF-
HANDLINGER - UDDRAG.

§ 1, stk. 2 Personer, der har fået tildelt 
en doktorgrad eller en æresdoktorgrad, 
modtager fra institutionen et diplom. De 
har ret til at bære en ring med plade, som 
erhverves på institutionen, og hvori der 
er præget et minervahoved omgivet af en 
laurbærkrans. De, der har erhvervet en 
doktorgrad i teologi, har ret til at bære 
kjoler af silke med fløjl på forstykke og 
vinger samt huer af fløjl.

§ 3. Tildeling af doktorgraden sker på 
grundlag af en afhandling, der forsvares 
ved en mundtlig, offentlig forsvarshand-
ling. Under ganske særlige omstændig-
heder kan institutionen godkende, at det 
mundtlige forsvar bortfalder.

§ 3, Stk. 2. Tildelingen af doktorgraden 
skal være udtryk for anerkendelse af, at 
forfatteren har betydelig videnskabelig 
indsigt og modenhed og med sin afhand-
ling har bragt videnskaben et væsentligt 
skridt videre, jf. § 5, stk. 2.

§ 8.  Til at bedømme en doktorafhand-
ling nedsætter institutionen snarest og 
normalt senest 3 måneder efter mod-
tagelsen et bedømmelsesudvalg. Dette 
skal bestå af 2 eller 3 medlemmer, der 
skal være fagkyndige inden for doktoraf-
handlingens emneområde og enten være 
professorer eller besidde en faglig indsigt 
på tilsvarende niveau. Kun medlemmerne 
af bedømmelsesudvalget kan deltage i 
bedømmelsen.

»Hvis man har en humanistisk interesse parret med fascination af 

stringent matematisk tankegang, så er man næsten a priori filosof«
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INFORMATION

Religion, Politics, and Multiculturalism in America
- en fakultetsekskursion til USA i efteråret 2009
Informationsmøde afholdes torsdag den 2. april kl. 16-17 i lokale 010
Efter den vellykkede fakultetseksursion til Syrien er USA nu udpeget som det næste rejsemål for et lignende studierejsearran-
gement.
Planlagt afrejse er 30. september med hjemkomst 10. oktober. 

Opholdet bliver nogenlunde ligeligt fordelt på New York og Chicago med mulighed for et mindre program i Pennsylvania under-
vejs.
Inden for såvel teologi som religionsvidenskab er der store muligheder for at benytte ekskursionsprogrammet i forbindelse med 
det personlige studieforløb. Blandt hovedtemaerne for ekskursionen er: 

- Religion and Politics
- Civil Rights’ Movement
- Multifaith/Multiculturalism
- Religious Texts and Cultural Consequences 

Vi vil besøge religiøse grupper, herunder en megakirke, en kirke for sorte, samt muslimske og jødiske miljøer. Desuden plan-
lægges et besøg hos Amish Community. Dertil kommer universitetsbesøg i såvel New York som Chicago, ligesom programmet 
også vil dække områder, som i mere almen forstand dækker den amerikanske kultur/det amerikanske samfund. Det drejer sig 
bl.a. om Ellis Island og Ground Zero i New York og Hyde Park i Chicago.

Ekskursionen støttes også økonomisk af fakultetet, og anden finansiering søges via fundraising, men et beløb, der i forhold til 
ekskursionens karakter og det forventede udbytte ligger i den billige ende, må påregnes for den enkelte deltager. 

Der vil blive arrangeret forberedelsesundervisning. Fra lærerside deltager Peter Lodberg og Jill Middlemas, mens Mikkel Pade er 
sekretær for ekskursionen. 

I slutningen af februar oprettes en hjemmeside med program, baggrundsoplysninger, praktiske oplysninger, kontaktsteder, etc. 
i opdateret form. 

Dialog Piloterne 2009
UDFORDRINGEN:
Vi oplever i disse år, at det danske samfund polariseres i en grad, vi ikke har set før. Årsagerne er mange – både 
sociale, politiske, religiøse, kulturelle – og der findes ikke enkle løsninger. Vi er nødt til at gå forskellige veje for at øge 
sammenhængskraften i det danske samfund – og en af disse veje er at øge kendskabet til hinanden.

KURSET:
Med kurset Dialog Piloterne 2009 ønsker vi at sætte fokus på de udfordringer og muligheder, som mangfoldighed i et samfund 
medfører. Vi tror, at mangfoldighed kan være en stor ressource, men det kræver at vi få redskaber til at navigere gennem 
mangfoldigheden.
Uddannelsen vil give kompetencer til den ’gode dialog’. Det sker gennem forskellige emner, såsom dialog & kropssprog, 
konflikthåndtering, de aktuelle samfundsmæssige tendenser, verdensbilleder og meget mere. Der vil være en vekselvirkning 
mellem teori og praksis, og den enkelte deltager får mulighed for at udfordre sig selv og deltage aktivt i dialogen.
Alle kan være med uanset faglig, religiøs, kulturel og social baggrund. Det kræver ingen særlig viden, man skal være villig til 
at sætte sig selv i spil i dialogen.

Kontakt:
Louise Buch Viftrup, louisebuch@hotmail.com tlf. 2621 1376 
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INFORMATION

Stillerummet
er et stille rum midt i det pulserende liv på universitetet - et rum, hvor der gælder den regel, at man ikke forstyrrer andres 
stilhed. Her er der mulighed for at tænde et lys, bede en bøn, læse en bibeltekst eller en salme, holde andagt, hvile et 
øjeblik, komme til sans og samling...
Stillerummet står til rådighed dels for enkeltpersoner, der har brug for at trække sig tilbage i dagens løb, og dels for grupper, 
der ønsker at samles regelmæssigt til gudstjeneste, andagt eller meditation. For gruppers vedkommende reserveres rummet 
hos studenterpræsten.
Stillerummet findes i Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, lok. 124.

Tirsdag, onsdag og torsdag holder vi Tolv Stop OP, hvilket er en andagt, der begynder kl. 12.12 og varer 15-20 minutter.
Som en pause midt på dagen giver Tolv Stop OP mulighed for stilhed, eftertænksomhed og fordybelse midt mellem 
undervisningstimer, læsegrupper og selvstudier.
Tolv Stop OP tilrettelægges af studerende, universitetslærere, præster fra byen - og måske DIG - for en uge ad gangen.
Hver uge har sit tema, der belyses i meditationer, bibellæsninger, bønner, salmer, musik m.v. Hver onsdag fejres nadver i 
forbindelse med Tolv Stop OP.

Dette semesters Tolv Stop OP begynder tirsdag den 3. februar kl. 12.12. Hvis DU har lyst til at stå for en af ugerne, så kontakt 
studenterpræst Elisa Wejse - 21 68 55 95.

- Studentermenigheden

Lecture by Yvonne Haddad, Georgetown University
“American Muslims and the Challenge of Pluralism”
Friday February 20, 2009, 10:00-12:00, Faculty of Theology, building 1441, room 210.
Arranged by the Arab and Islamic Studies Unit

The new diaspora discourse on pluralism in North America displays a strong awareness of the need for a pluralistic interpreta-
tion of the Qur’anic verses that have been utilized by extremists to justify terrorist actions. This is seen as crucial not only 
to assuage the doubts and apprehensions of the general public, but also--in a more important way--to address the reality 
of diversity within the North American Muslim community itself, and the challenge of forging a united constituency. Islam 
is projected as a way of life, a culture, and so as providing guidance on issues of “diversity, unity, harmony, tolerance and 
peace.”

Yvonne Y. Haddad is Professor of the History of Islam and Christian-Muslim Relations at the Al-Walid bin Talal Center for Mus-
lim-Christian Understanding, Georgetown University. Her fields of expertise include twentieth-century Islam; intellectual, so-
cial and political history in the Arab world; and Islam in North America and the West. Currently, Professor Haddad is conduct-
ing research on Muslims in the West and on Islamic Revolutionary Movements. She also teaches courses on Muslim-Christian 
Relations and Arab Intellectuals. Professor Haddad has authored and edited more than twenty one books, including Not Quite 
American? The Shaping of Arab and Muslim Identity in the United States (2004), Mission to America: Five Islamic Sectarian 
Movements in North America (1993, with Jane Smith), Islamic Values in the United States: A Comparative Study (1987, with 
Adair Lummis), and Contemporary Islam and the Challenge of History (1982). 
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TORVET   

Ph.d.-graden i religionsvidenskab
Offentligt forsvar af ph.d.-afhandlingen

Rethinking Islamic Jurisprudence for Muslim Minorities: 
The Politics and the Work of Contemporary Fatwa Councils

v/ cand.mag. Karen-Lise Johansen Karman
20. februar 2009 kl. 13.15-16.15
Auditorium 2, bygning 1441
Det Teologiske Fakultet

Leder af forsvarshandlingen:
Prodekan Troels Nørager, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet 
Bedømmelsesudvalg:
Lektor, dr.phil. Mark Sedgwick, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet
Professor, fil.dr. Catharina Raudvere, Afdeling for Religionsvidenskab, Københavns Universitet
Forskningsprofessor Jørgen S. Nielsen, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
Vejleder:
Lektor, dr.phil. Jeppe Sinding Jensen, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet 

Efter forsvarshandlingen indbydes til reception i Foyeren.

Teoltryk søger nye kræfter
- Bliv medarbejder på de studerendes eget forlag

Teoltryk er et forlag, der drives for studerende og af studerende ved Det Teologiske Fakultet. Vi udgiver og sælger specialer og 
sproglige kommentarer. Ud over at være med til at udgive og sælge kan du som medarbejder også arbejde med fx reklame.

Du kan få god og praktisk erfaring – og arbejde sammen med studerende fra andre årgange. Arbejdet er frivilligt og ulønnet; 
men arbejdet er lønnen i sig selv, og der er god personalepleje. Vi fastlægger åbningstiden for hvert semester, så den også 
passer ind i alle medarbejderes skema.

Er du interesseret, eller vil du gerne høre nærmere, så send en mail til info@teoltryk.dk, eller kom ind til os i åbningstiden 
onsdag kl. 11-12.15. Teoltryk ligger i lokale 017 ved bibliotekstorvet.

Venlig hilsen medarbejderne på Teoltryk

Det Gamle Testamente  
 - Strukturer, tekster, teologier
Det Teologiske Fakultet indbyder til forelæsning i anledning af professor, dr.theol. Hans J. Lundager Jensens tiltrædelse på 
Afdeling for Gammel og Ny Testamente pr. 1. februar 2009. 
 
Forelæsningen foregår i  
Auditorium 2  
torsdag d 26. februar 2009 kl. 14.1515.15 
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FOTO | LARS SALOM
ONSEN

DEKANSPALTENLEDER

Jetzt gehts los
Så går det løs! På nogle fronter om ikke andet. Det 
Teologiske Fakultet har de sidste dage budt hjerte-
ligt velkommen til de nye arabiskstuderende, Vagn 
Andersen har fået tildelt en doktorgrad i teologi 
for doktorafhandlingen Transformationen Gottes, og 
det fireårige satsningsområde Religion, Cognition 
and Culture (RCC) har udklækket sin første ph.d., 
Gretchen Koch. Tillykke med det. 

De ovennævnte fremstormende fronter er på mange 
måder symptomatiske for Det Teologiske Fakultets 
uddannelseshistorie. Teologistudiet har været her si-
den Det Teologiske Fakultets grundlæggelse i 1942, 
herefter kom Religionsvidenskaben (kristendoms-
kundskab og religionshistorie) til, og sidst ankom 
Arabisk- og islamstudier (1988 semitisk filologi) 
til fakultets faggrupper. De varierende grader af 
involvering i studenteraktiviteter på fakultetets tre 
studier, skal muligvis finde sin forklaring her.

De arabiskstuderende har haft ry for ikke at invol-
vere sig særlig meget i studenteraktiviteter, råd 
og lignende. En 13-årig, uheldig nytårsfyrværker, 
kan således på nuværende tidspunkt tælle de 
arabiskstuderende i Fagrådet for Religionsviden-
skab og Arabisk på én hånd. Det er en skam, for 
der ligger store resurser gemt hos denne gruppe af 
studerende, som desværre ikke bliver udnyttet til 
fulde. Det Teologiske Fakultet har dog i de sidste 
par semestre været vidne til spirende bevægelser 
indenfor det arabiske studium, bl.a. i form af en 
foredragsforening, Forening for Arabiskstuderende 
(FAS),og et festarrangement. Begge tiltag er blevet 
modtaget med stor optimisme og glæde - også af de 
studerende ved fakultetets andre uddannelser. Derfor 
skal der fra undertegnede lyde en opfordring til de 
nye arabiskstuderende om at engagere jer i endnu 
højere grad, så vi kan få jeres fulde profil og kæmpe 
vidensområder helt frem i lyset. I ønskes velkommen 
af os på FigenBladet.

                                               - Marc Andersen

Arabisk-studierne
Gennem de sidste par år har vi vænnet os til, at studiestart sker 
to gange om året på fakultetet. Det store rykind er i slutningen af 
august til rusugen med undervisningens begyndelse i september. 
Men der er også en hel gruppe, der begynder studierne i februar. 
Knap 40 nye studerende på vores arabisk-uddannelser har derfor 
nu fået deres daglige gang på fakultetet, hvor det første halve 
år er sat af til indledende sprogstudier. 
Nogle fortsætter så på den humanistiske 
linje med arabisk- og islamstudier og 
andre i samarbejde med Handelshøjsko-
len på linjen for arabisk og kommuni-
kation.

Arabisk- og islamstudiet har udviklet 
sig betydeligt, siden vi for få år siden 
begyndte at sætte fokus på moderne 
arabisk sprog og kultur, samfund og 
religion i Mellemøsten. Flere lærere er 
blevet ansat, så der nu i alt er syv per-
soner tilknyttet faggruppen for arabisk- 
og islamstudier. Biblioteket har købt temmelig meget ind for at 
dække de nye faglige områder. Ved siden af Politiken og Kristeligt 
Dagblad hænger nu fx også en arabisksproget avis i læsehjørnet 
nede på studiecentret.

For studiemiljøet er det også virkelig betydningsfuldt, at der nu 
er fast tilbagevendende arrangementer for arabisk- og islamstu-
derende. Det fremgår alt sammen af en flot hjemmeside, som fag-
gruppen har etableret med Mark Sedgwick som koordinator. Man 
finder den på www.teo.au.dk/ais.

Samme sted ligger linket til et værdifuldt studenterinitiativ, 
nemlig Foreningen af ArabiskStuderende. Den forening har til 
formål at arrangere studierelevante foredrag og samle studerende 
ved arabisk- og islamstudier og derved skabe mere synlighed for 
studiet – både på fakultetet og hele universitetet og i forhold til 
erhvervslivet. Det er sammen med fagets lærere allerede blevet til 
flere foredrag og film, en særlig fest kom også i stand i efteråret, 
og selvfølgelig har foreningen en Facebook-gruppe.

Det er ikke ganske enkelt at bygge nye uddannelser og studiemil-
jøer op. Forventninger og krav skal justeres, og både studerende 
og lærere finde hinanden. Virkelig meget er nået i løbet af få 
år. Det er ikke sikkert, at alt har været perfekt i første omgang, 
men der er vilje til udvikling og nytænkning. Det er værd at 
bemærke, at arabisk på ganske kort tid har etableret sig som et af 
de mellemstore sprogfag på Aarhus Universitet, og der bliver lagt 
kræfter i at leve op til den status.

                                                                     cr@teo.au.dk 
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Kirkelig lobbyisme i EU - en del af den politiske virkelighed
Den Danske Folkekirke er medlem af den kirkelige organisation Konferencen for Europæiske Kirker (KEK). Dette indebærer

 

en automatisk deltagelse i arbejdet med at påvirke og informere EU i retning af KEK’s interesser og værdier.

AF MARIA BLACH NIELSEN

Skal kirkelige organisationer have en 
særlig status i EU? Repræsenterer kir-
kelige organisationer en særlig moralsk 
og etisk indsigt? Sådanne overvejelser 
dukker jævnligt op til overfladen i den 
europa-politiske verden. 
I de seneste år har der 
været stor debat om-
kring kirkelige organi-
sationers påvirkning af 
de europæiske samfund, 
og i EU har især den 
katolske kirke været 
genstand for stor kritik 
på grund af den katolske 
bispekonferences aktive 
indsats for at påvirke 
katolske politikere i EU.  
Ofte overses det dog, at 
også andre kirkelige ret-
ninger forsøger at opnå 
indflydelse i det europa-
politiske spil. Heriblandt 
finder vi Folkekirken.

EUROPAS FÆLLES 
BEDSTE
Den Danske Folkekirke er 
på grund af sit medlem-
skab af organisationen 
Konferencen for Euro-
pæiske Kirker (KEK) en 
aktiv deltager i lobbyis-
men i EU. 126 kirkelige 
retninger (heriblandt den 
anglikanske, ortodokse 
og protestantiske kirke) står sammen om 
at ville være et alternativ til den katol-
ske lobbyorganisation ved navn COMECE 
(den katolske bispekonference). 
KEK’s arbejde i EU er tosidet: 1) At 
bringe en stemme til de svage i EU og 
tale for Europas fælles bedste, 2) At 
være fortaler for organisationens egne 
interesser som samfundsinstitution og 
serviceudbyder. 
Det er ofte punkt 1, der fremhæves i 
diskussioner om den kirkelige lobbyisme, 
og det er i punkt 1, at kirkerne har 
deres styrke. De kirkelige organisationer 
ser således sig selv som fortalere for 

Europas fælles bedste, dvs. de etiske og 
moralske aspekter ved Europas forening 
og den europæiske politik. 

I Lissabontraktaten finder vi et markant 
resultat af den kirkelige lobbyisme. I 

forbindelse med udformningen af EU-
forfatningen samarbejdede KEK med den 
katolske lobbyorganisation COMECE om 
at påvirke bestemte formuleringer. Re-
sultatet ses blandt andet i Lissabontrak-
tatens artikel 16c (se faktaboks), hvor 
vi finder formuleringer, der i hidtil uset 
grad beskriver kirkers status. Selvom 
Lissabontraktaten blev afvist af Irland 
i 2008, er der en stor sandsynlighed 

for, at denne formulering 
får lov til at blive stående 
i den fremtidige udgave af 
traktaten, og artiklen giver 
således et godt indblik i, 
hvilken status religiøse or-
ganisationer har potentiale 
for at opnå i EU. Især punkt 
tre, som fremhæver, at EU 
skal have en regelmæssig 
dialog med kirkerne, er en 
markant stadfæstelse af 
disse organisationers status 
i EU. Det er således allerede 
her tydeligt, at religion i 
sig selv har fået et stort 
spillerum i den seku-
lære institution EU. Denne 
status fremgår ligeledes 
af EU’s positive tilgang til 
at samarbejde med denne 
slags organisationer: Hvor 
det generelt opfattes med 
mistillid, hvis en parla-
mentariker eller kommissær 
deltager i et møde med 
kommercielle lobbyister, 

anses det for positivt at tage 
aktivt del i konferencer og 
møder arrangeret af kirkelige 

lobbyorganisationer. 
Dette fænomen kan beskrives med 
begrebet ’social kapital’, der groft sagt 
kan oversættes med ’tillid’. Har en or-
ganisation en høj grad af social kapital 
indenfor EU, vil politikerne i højere 
grad være tilbøjelige til at konsultere 
organisationen. KEK forsøger løbende 
at opbygge og opretholde denne sociale 
kapital ved blandt andet at fremhæve 

Maria Blach Nielsen har studeret religionsvidenskab og erhvervsøkonomi på 

Aarhus Universitet. Hun har skrevet speciale om kirkelig lobbyisme i EU - med 

fokus på organisationen Konferencen for Europæiske Kirker (KEK).

»Lobbyister har generelt ofte fået negativ opmærksomhed, da de 
er med til at ødelægge den demokratiske proces, men ikke desto 

mindre er de en aktiv og accepteret del af det politiske miljø i EU«

»I Lissabontraktaten 
finder vi et markant 

resultat af den kirkelige 
lobbyisme«
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Kirkelig lobbyisme i EU - en del af den politiske virkelighed
Den Danske Folkekirke er medlem af den kirkelige organisation Konferencen for Europæiske Kirker (KEK). Dette indebærer

 

en automatisk deltagelse i arbejdet med at påvirke og informere EU i retning af KEK’s interesser og værdier.

organisationens solide forankring blandt 
EU’s borgere i og med, at organisatio-
nen består af kirker fra en stor del af 
EU’s medlemslande. Her står organisa-
tionen i et markant modsætningsforhold 
til kommercielle organisationer som fx 
landbrugslobbyen, der tydeligvis repræ-
senterer økonomiske interesser hos en 
bestemt gruppe i Europa.

ARBEJDER FOR EGNE INTERESSER
På trods af kirkelige lobbyorganisatio-
ners image som fortalere for Europas 
fælles bedste, er det stadig væsentligt 
at anerkende dem som det, de er: Lob-
byorganisationer. Det betyder også en 
accept af, at organisationerne arbej-
der for at fremme egne interesser. For 
at kunne få et indblik i de kirkelige 
organisationers arbejde i EU, må man 
undersøge dem som en helt almindelig 
lobbyorganisation, hvis formål er at øge 
sin indflydelse ved hjælp af traditionelle 
lobbymetoder. 
Selvom KEK markedsfører sig som en or-
ganisation med fokus på Europas fælles 
bedste, ser man således, at de steder, 
hvor KEK har haft målbar indflydelse i 
EU, ofte har at gøre med lovgivning, der 
har særlig interesse for kirkerne. Heri-

blandt finder vi anti-diskriminati-
onsparagraffen, der ville forbyde 
religiøs diskrimination i arbejds-
forhold. Dette truede den kristne 
identitet i eksempelvis kirker 
eller i det diakonale arbejde, hvis 
de ikke kunne forlange af deres 
kommende ansatte at de skulle 
tilhøre en bestemt religion. Her 
blev der på baggrund af kirkeligt 
lobbyarbejde opnået dispensation 
for kirkelige samfund. 
I lobbyarbejdet er især net-
værk altafgørende. Lobbyister 
har generelt ofte fået negativ 
opmærksomhed, da de er med til 

at ødelægge den demokratiske proces, 
men ikke desto mindre er de en aktiv 
og accepteret del af det politiske miljø 
i EU. Der er ansat cirka 15.000 fuldtids-
lobbyister, hvis primære arbejde består 
i at tilegne sig og sprede information 
omkring nye tiltag, der har særlig 
interesse for netop deres arbejdsom-
råde. Især landbrugslobbyen er en stærk 
faktor i EU. 
De kirkelige organisationer som KEK 
kæmper således med mange andre 
interessegrupper om politikernes op-
mærksomhed, men ofte med et markant 
lavere budget. Det kan derfor synes som 
en uoverkommelig opgave for de kirke-
lige organisationer at komme til orde.

KEK er en organisation ligesom alle 
andre lobbyorganisationer, og er derfor 
nødsaget til at tænke i gevinster og 
omkostninger. Gevinsten ved lobbyar-

bejdet for en bestemt sag skal overstige 
omkostningerne. Den strategi, hvor KEK 
markedsfører sig på at være fortaler for 
Europas fælles bedste, kan ses som den 
mest effektive, når en mindre organisa-
tion skal komme til orde i EU. Den giver 
som ovenfor nævnt en lettere adgang 
til politikerne, der ikke anser det for 
moralsk forkasteligt at konferere med 
organisationer, der fremstår som etiske 
rådgivere.

I fremtiden kan man forvente, at 
kirkelige lobbyorganisationer fortsat vil 
spille en rolle i EU, og man må spørge 
til, om ikke EU bør have nogle klare 
retningslinjer for samarbejdet med de 
religiøse organisationer, så alle bliver 
inkluderet på lige fod. Lige nu lader 
det til, at dialogen mest foregår med 
religiøse organisationer, der har en 
traditionel kirkestruktur med solid lokal 
forankring. Det lader ikke til, at EU har 
afklaret, hvilke religioner, der inklude-
res, og hvilke, der ekskluderes.

LISSABONTRAKTATENS ARTIKEL 16C
1. Unionen respekterer og må ikke an-
fægte den status, som kirker og religiøse
sammenslutninger eller samfund har i 
medlemsstaterne i henhold til national 
lovgivning.

2. Unionen respekterer ligeledes den sta-
tus, som filosofiske og konfessionsløse
organisationer har i henhold til national 
lovgivning.

3. Unionen opretholder en åben, gennem-
sigtig og regelmæssig dialog med disse 
kirker og organisationer i anerkendelse af 
deres identitet og specifikke bidrag.

LÆS MERE
- www.cec-kek.org
- Speciale: Religiøse NGO’er i EU. En analyse af den kirkelige lobbyorganisation 
CSC (Church and Society Commission) med henblik på en diskussion af religiøse 
NGO’ers vilkår i EU (2008).

»På trods af kirkelige lobbyorganisationers image som fortalere 
for Europas fælles bedste, er det stadig væsentligt at anerkende 

dem som det, de er: Lobbyorganisationer«
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Mit venskab med Jesus Kristus
- ”Det var ikke mig, der tæskede Satan. Det var Jesus.”

AF OLE MADSEN, STUD.THEOL

Med romanen Mit venskab med Jesus 
Kristus debuterer Lars Husum. Forventer 
man ud fra bogens titel en pietistisk 
beretning om et personligt Kristusmøde 
med efterfølgende anger og omven-
delse, skuffes man. Romanen omhandler 
københavnerdrengen Nikolaj, der som 
trettenårig mister sine forældre, hvorfor 
hans ældre søster overtager forældrerol-
len, hvilket dog medfører hendes alt for 
tidlige død. Nikolaj er nemlig en aldeles 
sindsforstyrret og (selv)destruktiv 
knægt, der i teenageårene kun tænker 
på sex og vold. Således forfølger han 
en underskøn pige fra Jehovas Vidner, 
hvilket munder ud i, at han en dag 
onanerer i en dansktime i skolen. En 
anden dag nærmest voldtager han en 
fordrukken pige og sparker en ’ni-årig 
tyrkisk dreng’ i jorden, fordi denne 
kiggede provokerende på ham. Nikolaj 

er en skidt knægt. Spontan og 
umotiveret vold samt en usund 
selvoptagethed og et enormt 
behov for opmærksomhed 
fra søsteren lader ham glide 
længere og længere ud på 
skråplanet, hvor han endelig 
havner i selskab med store-
broren til hans bedste ven 
(der senere springer ud som 
bøsse), selveste Satan, 
en psykopatknægt uden 
for pædagogisk række-
vidde. Nikolaj har dog 
en samvittighed, der 
giver sig til kende ved 
en voldsom mavepine 
– en pine han bruger 
mange kræfter på at 
undertrykke. 

JESUS KRISTUS, 
GUDS SØN
Efter en tredje-
del af romanen 
introduceres 

Jesus. Han er et stort 
brød i sandaler, der kender mere til 
Nikolaj, end denne bryder sig om. 
Jesus vil hjælpe Nikolaj til at blive et 
bedre menneske – både for sig selv og 
sin omverden. Derfor opstiller Jesus 
fem krav, som Nikolaj nødtvunget må 
underkaste sig. De fi re første omhandler 
hjælp til andre af romanens hovedfi gu-
rer, det femte krav lyder ”Jeg [Nikolaj] 
skal stræbe efter at være et menneske, 
som jeg selv kan holde af, og som andre 
kan holde af.” Det ligner en smart måde 
at formulere Kants kategoriske impera-
tiv på. Jesusfi guren kommer og går på 
mere eller mindre velvalgte tidspunkter 
i forhold til Nikolajs livsførsel, som 
f.eks. lige efter at Nikolaj har drukket 
tæt og brækket sig en del i selskab med 
sin søsters kæreste, som han engang 
i vrede og mavepine havde overhældt 
med en spand bræk. Under Jesus’ kyn-
dige vejledning går Nikolaj i gang med 
at genoprette sit liv: at råde bod på (de 
mange og voldsomme) gamle skader. 
Nogle i bogen er dog ikke så naive: 

”Han er ikke Jesus.” / ”Hvordan ved du 
det?” / ”Fordi Jesus ville forlange, at 
du troede på Gud, og du tror ikke på 
noget.”

LARS HUSUM OG DET GLÆDELIGE 
BUDSKAB
Metodisk anvender Husum den moderne 
litteraturs spændingsmetoder såsom 
præsentation af godbidder til nogle 
fremtidige hændelser, som f.eks. ”Det 
er også i morgen, at Marianne dør, men 
det ved jeg ikke i dag.” Stilmæssigt 
minder Husum om f.eks. Peter Straubs 
og Stieg Larssons bøger. Husum må ikke 
forkastes, da bogens omdrejningspunkt 
er unikt. At Jesus bringes ind i moderne 
tid i form af en mystisk, måske gud-
dommelig, Jesusfi gur, der på arketypisk 
vis hjælper ’helten’, virker interessant 
derved, at Husum på en måde trodser 
den enorme religionskritik i form af 
ateismen og religion-ud-af-det-offent-
lige-rum-politik. Når det siges, at ”Du 
er sindssyg lille Nikolaj, som har fundet 
Jesus, fordi ingen andre vil have dig.” 
så kan man sige ”Mit liv er fucking un-
derligt,” og så fi nde trøst i Jesu venskab 
og hjælp – ligesom Nikolaj gør det. 

Mit venskab med Jesus Kristus 
Lars Husum, 
Gyldendal, 2008, 
318 sider, 
299,00 kr.

er en skidt knægt. Spontan og 
umotiveret vold samt en usund 
selvoptagethed og et enormt 
behov for opmærksomhed 
fra søsteren lader ham glide 
længere og længere ud på 
skråplanet, hvor han endelig 
havner i selskab med store-
broren til hans bedste ven 
(der senere springer ud som 
bøsse), selveste Satan, 
en psykopatknægt uden 
for pædagogisk række-
vidde. Nikolaj har dog 
en samvittighed, der 
giver sig til kende ved 
en voldsom mavepine 
– en pine han bruger 
mange kræfter på at 

Jesus. Han er et stort 
brød i sandaler, der kender mere til 
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En uundværlig introduktion
Jørgen Bæk Simonsens nye, store værk om islam, Politikens bog om Islam, er en vidtfavnende introduktion til den muslim-

ske verden. Jørgen Bæk Simonsen redegør i dette ambitiøse værk for islams udvikling fra Muhammads første åbenbaringer 

og frem til i dag. 

AFSARA JUL JACOBSEN, STUD.MAG.
Politikens bog om islam er bygget 
kronologisk op. Den tager afsæt i 
Muhammads åbenbaringer, der siden er 
blevet samlet i Koranen. Her giver den 
en historisk kritisk behandling af, hvad 
man kan vide om profeten Muhammad 
ud fra den beskedne mængde biografi -
ske data, som Koranen giver. I denne 
kritiske behandling bruger forfatteren 
med stor succes uddrag af Ellen Wulffs 
anmelderroste oversættelse af Kora-
nen. Herefter følger kapitler om islams 
formative periode. Her giver bogen svar 
på, hvorfor islam blev splittet mellem 
sunni- og shiamuslimer, hvordan den 
muslimske verden blev etableret, den 
arabiske verdens ekspansion og de dertil 
hørende konstitueringer af dogmatiske 
og retslige positioner. I de sidste kapit-
ler beskrives den historiske udvikling af 
dar al-islam. Denne afdeling behand-
ler islams møde med de europæiske 
kolonimagter, og indarbejdelsen af den 
muslimske tradition i nye, selvstændige 
muslimske nationalstater. Derudover 
belyses den muslimske migration i 
Vesteuropa, den iranske revolution, den 
militante radikalismes fremkomst, ter-
rorangrebne i USA og de efterfølgende 
krige i Iraq og Afghanistan. I bogens 
afsluttende kapitel omtaler forfatteren 
en række muslimske forskere bl.a. Tariq 
Ramadan, iraneren Abdolkarim Soroush 
og egypteren Abu Zaid. Disse forskere 
har taget afstand fra deres forældres 
traditionsbundne religiøsitet, og deres 
tolkninger af Koranen går i spænd med 
moderniteten. De mener, at islam kan 
forenes med demokrati. Der er ingen 
tvivl om, at Jørgen Bæk Simonsen me-
ner, at det er her, islams fremtid ligger.

ISLAM I FORTID OG NUTID
Jørgen Bæk Simonsen når altså både 
omkring islams historiske udvikling og 
den aktuelle situation, herunder den 
politiske og ideologiske brug af islam. 
Bogens fremstilling har hele vejen igen-
nem en faglig bund og tyngde med ind-

dragelse af nyeste forskning, og det er i 
denne fremstilling tydeligt, at forfatte-
ren er historiker med speciale i arabisk 
og islam. Bogen er altså ikke kun en 
historisk skildring af data og fakta om 
islam, men giver også forklaringer på, 
hvorfor der er kommet skiftende tolk-
ninger inden for islam.

ISLAMINDFØRING FOR ALLE
Jørgen Bæk Simonsens informations-
mættede introduktion er skrevet i et 
overskueligt, ligefremt og letlæseligt 
sprog. Det er her vigtigt at pointere, at 
på trods af det simple sprog er niveauet 
særdeles højt, og både den alment 
interesserede læser og den læser, der al-
lerede har en betydelig viden om islam, 
får et relevant indblik i sider af islam, 
man ikke anede eksisterede. Bogen har 
et omfattende stikordsregi-
ster, man som læser kan slå 
begreber og betegnelser op 
i, og selv som særlig ind-
sigtsfuld læser kan bogen 
med succes bruges som 
opslagsbog i forbindelse 
med læsning af andre, 
vanskeligere bøger om 
islam. 

ARGUMENTER IMOD 
DEMAGOGER SOM 
KRARUP OG KJÆRS-
GAARD
Bogen giver uden 
tvivl et meget 
nuanceret syn på 
verdensreligionen. 
Man kan ikke 
undgå at have 
en langt større 
viden om islam 
både historisk 
og politisk 
efter at have 
læst denne 
bog. Underteg-
nede mener, at Jørgen Bæk Simonsens 
nye bog om islam er et storværk, og er 

enig med den tidligere nyhedsvært på 
Tv-Avisen i 80erne, Georg Metz, der 
opfordrer danskerne til at læse bogen 
og “få argumenter imod demagoger som 
Krarup og Kjærsgaard”.

Politikens bog om Islam
Jørgen Bæk Simonsen
Politikens Forlag, 2008
430 sider,
299,00 kr.

ster, man som læser kan slå 
begreber og betegnelser op 
i, og selv som særlig ind-
sigtsfuld læser kan bogen 
med succes bruges som 
opslagsbog i forbindelse 
med læsning af andre, 
vanskeligere bøger om 
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nye bog om islam er et storværk, og er 
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STUDIEJOB

Minikonfirmandundervisning 
i Skt. Johannes Kirke

AF KASPER BØTKER, STUD.THEOL.

I efteråret 2008 var jeg over ni tirsdage 
med til at undervise 3. klasses elever 
fra Skovvangsskolen i kristendom med 
sognemedhjælper Elin Hedegaard og 
sygehuspræst Grethe Jørgensen ved Skt. 
Johannes Kirke. Det var meget lærerigt 
og livsbekræftende og giver efter min 
mening noget inspiration til, hvordan 
man kan undervise minikonfirmander, 
hvis man vil ud og være præst en dag. 
Temaet var i efteråret ’Jagten på den 
Hellige Gral’, og jeg vil i det følgende 
beskrive de erfaringer, jeg gjorde mig 
med det.

FØRSTE GANG
Første gang 3. klasses eleverne var på 
visit i Johannesgården, som sognehuset 
ved Skt. Johannes Kirke hedder, var den 
9. september. Temaet var ’Jagten på den 
Hellige Gral’, så det var ikke unaturligt, 
at børnene skulle slås til riddere. Dagen 
var nærmest et helt ritual i sig selv: Da 
Elin og jeg havde hentet børnene ved 
skolen kl. ca. 12.45 og fulgt dem til 
kirken, fik de først pølsebrød, saftevand 
og frugt, som de altid fik, når vi havde 
hentet dem, da de som regel var 

sultne. Dernæst lavede 
de navneskilte, der var 
formet som et skjold, og 
påklistrede hver deres 
attribut på skjoldet. 
Attributten kunne være 
alt fra sværd til dyr til 
sagndyr til selvfølgelig 
et kors. Herefter fulgte 
Elin og jeg, der var klædt 
ud som henholdsvis en 
prinsesse og en ridder, 
børnene over i kirken, 
hvor de blev slået til 
riddere. Det syntes 
børnene var sjovt og 
vældigt spændende, og 
det var derfor i mine øjne 
en succes.

GENERELT
Minikonfirmandundervisn
ing skal netop ikke være 

kedelig, simpel kristendomslærdom, 
men aktivt, sjovt og spændende for 
børnene samtidig med, at de lærer 
noget kristendom. Det skal heller 
ikke være stillesiddende, hvis mini-
konfirmandundervisningen som i Skt. 
Johannes Kirke foregår efter skole, 
hvor børnene i forvejen har siddet 
stille det meste af dagen. Det er 
en sværd balance, men ikke desto 
mindre lærerigt. Jeg er sikker på, 
der er mange præster, der vil være 
enige med mig, når jeg siger, at mini-
konfirmandundervisningen faktisk ikke 
er helt nemt. For hvordan fanger man 
børn samtidig med, man lærer dem 
noget?

DEN HELLIGE GRAL
Om temaet ’Jagten på den Hellige Gral’ 
kan jeg sige, at man nok skal være 
mere målrettet, end vi var det. Dertil 
skal det siges, at ideen nok har været 
god, da de har taget den til sig i Skt. 
Lukas Kirke, har jeg hørt. Problemet 
var, at børnene aldrig selv fandt en 
Hellig Gral, da temaet skulle forstås 
mere abstrakt: at den Hellige Gral blot 
skulle betegne kristendommen, og at 

’Jagten på den Hellige Gral’ derfor mere 
var en jagt efter at finde ud af, hvad 
kristendommen er. Hvis ideen bliver 
genbrugt, vil jeg foreslå, at man en dag 
laver en decideret jagt, hvor børnene til 
sidst finder en Hellig Gral, så de mere 
håndgribeligt kan finde ud af, hvad den 
Hellige Gral er.
Noget, der som ridderslagningsritualet 
også var en succes, var en detektivjagt, 
børnene var på, i forbindelse med 
påskefortællingen. Her skulle de 
opklare et mord ved at finde forskellige 
genstande i kirken. Det var de meget 
optagede af. De fandt blandt andet 
en tornekrone, en kongekåbe, søm og 
en kæp med eddike, der selvfølgelig 
alt sammen skulle associere til Jesu 
korsfæstelse.

WHAT’S NEXT?
Mandag den 16. februar er Elin og 
jeg klar til at modtage endnu et hold 
minikonfirmander, hvilket jeg ser frem 
til. Denne gang vil vi tage afsæt i 
filmen Harry Potter og De Vises Sten og 
bruge elementer i filmen til at fortælle 
om kristendommen.

Jagten på den Hellige Gral fortsætter hos minikonfirmanderne 

ved Skt. Johannes Kirke i Århus.
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Retorik og buzzwords 
– og hvad med den næste istid...? 
AF JACOB BECH JOENSEN, 
STUD.THEOL.
Det amerikanske patent nr. 5723596 
siger nok ikke ret mange ret meget. Det 
tilhører en gruppe  forskere, som tog 
den specifikke egenskab i silds gener, 
som gør, at sild kan leve i meget koldt 
vand, og splejsede den med generne i 
majs. Således muliggjorde de den vigtige 
dyrkning af majs i det kolde nordlige 
USA. Resultatet blev offentliggjort i di-
verse videnskabelige tidsskrifter i 1998 
og siden i øvrige medier, men hvordan 
formidler man kompliceret molekylær-

biologi til lægmand? Ved at forenkle det, 
selvfølgelig, fx med en fængende over-
skrift: et buzzword. ’Gensplejsning’ blev 
allerede i 1980’erne et buzzword, og det 
ejendommelige ved buzzwords er, at vi 
ofte lærer at være bange for dem. Derfor 
vakte det også furore i USA, at forskere 
havde gensplejset sild og majs; forestil-
lingen om stimer af gule, kornfulde fisk 
og majs med sildesmag fik debatten 
om gensplejsning til at blusse op igen. 
Engang handlede det om sojabønner og 
tomaters størrelse, og selvom vi har væ-
ret ’åh, så bange’, har vi alligevel svært 

ved at forestille os fødevarer, som ikke er 
modificeret i én eller anden grad. Hvor 
mange bryder sig fx helt oprigtigt om 
mælk direkte fra koen? Der kommer hele 
tiden noget nyt, som vi skal være bange 
for; buzzwords som ozonlag, stråling og 
kloning (kom selv i tanker om flere!) er 
prentet ind i vores bevidsthed. Og senest 
er det CO2-udslip og klimaforandringer, 
som vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at 
forhindre. Også selvom klimaforandringer 
ikke er et nyt fænomen...
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Bør fadervor til morgensang tillades?
På Houlkærskolen i Viborg praktiseres bønnen stadig til morgensang, men Humanistisk Samfund mener ikke, at det burde 
tillades. De indvender, at religiøse handlinger hører kirkerne til, ikke folkeskolerne. 

BETTINA FRANCH, STUD.THEOL.
“Fadervor bør helt klart tillades. Det 
må da være op til hver enkelt skole 
og siden til hver enkelt forælder at 
fritage sit barn, hvis ikke de mener at 
kunne stå inde for indholdet. Fadervor 
er en del af danskernes folkereligion 
og det ville være rart om knap så 
mange led af berøringsangst og fak-
tisk forholdt sig til vores kultur.«

STEFAN JENSEN, STUD.MAG.
”Ja selvfølgelig. Vi lever i et frit land, 
ikke i et forbudsland. Man skal selvføl-
gelig ikke tvinge elever til deltagelse i 
bønnen, men det duer ikke at udstikke 
nationale retningslinjer.”’

MARTIN HOLT JENSEN, STUD.THEOL, 
”Vi har selvstyrende folkeskoler, så hvis 
skolebestyrelsen synes at det stemmer 
overens med skolens værdi, kan jeg ikke 
se et problem i det. Men hvis flertallet af 
forældrene føler, at det ikke er gavnligt, 
skal det pinedød ikke finde sted! Når det 
så er sagt, skal det tilføjes, at forældrene 
jo kan, hvis de har problemer med skole-
bestyrelsens beslutning, selv stille op til 
bestyrelsesvalg!” 

FOTO | LOU
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FEBRUAR ARRANGEMENT BESKRIVELSE
13.-15. Højskoleweekend ’Religion i den moderne verden’. 

Højskoleweekend for alle studerende 
på Ry Højskole. Arrangeres af Teologisk 
Fakultets Højskoleforening.

16. 13 - 16 Foredrag ’Det salige bytte - Luthers 
forsoningslære i forhold til 
traditionen’ v/Hans Vium Mikkelsen. 
Arrangeres af Reformatorisk Teologi. 
Konferencecenteret, bygn. 1420. 

18. 19.00 Foredrag ’Kristendom i Iran – billedfortælling’ 
v/ Louise og Lars Viftrup, 
Studentermenigheden i Århus. SMÅhuset, 
Rødkløvervej 3.

20. 13.15 ph.d.-forsvar ’Rethinking Islamic Jurisprudence for 
Muslim Minorities: The Politics and the 
Work of Contemporary Fatwa Councils’ 
v/ cand.mag. Karen-Lise Johansen 
Karman. Auditorium 2, bygn. 1441.

24. 19.30- 
22.00

Foredrag ’Heldøde regnskove og halvdøde 
mennesker: Om religion og natur 
på Borneo’ v/Mikael Rothstein. 
Religionsvidenskabelig Forening. 
Auditorium 1, bygn. 1441.

26. 14.15– 
15.15

Tiltrædelses-
forelæsning

’Det gamle Testamente: strukturer, 
tekster, teologier’ v/ professor, dr.theol. 
Hans J. Lundager Jensen. Auditorium 2, 
bygn. 1441, efterfølgende reception i 
Foyeren. 

26. 19.30 Foredrag ’Abraham, Kierkegaard - og os: Kan vi 
forsvare Abrahams gudsforhold i en 
verden, hvor demokratiet er truet?’ v/ 
lektor Troels Nørager , Teologisk Forening. 
Lok. 110, bygn. 1441.

MARTS ARRANGEMENT BESKRIVELSE
4. 19.30 Foredrag ’Er den historiske Jesus et reelt 

alternativ til Kristus-forkyndelse?’ v/ 
professor Mogens Müller, København, 
Teologisk Forening. Auditorium 2, bygn. 
1441.

9. 10 - 17 Seminar Seminar om økumenisk historie, 
Afdeling for Systematisk Teologi. Richard 
Mortensenstuen, Studenternes Hus, bygn. 
1420.

9. 15.15– 
17.30

Foredrag ’Darwinismen i psykologien’ v/
Henrik Høgh-Olesen, Forum Teologi 
Naturvidenskab. Lokale 010, bygn. 1441.

18. 19.30 Foredrag ’Religious terrorism’ v/Mark Sedgwick, 
Religionsvidenskabelig Forening, 
Auditorium 1, bygn. 1441.
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Spændende 
arrangementer

RELIGIONSVIDENSKABELIG 
FORENING: 
’Heldøde regnskove og 
halvdøde mennesker: Om 
religion og natur på Borneo’
Mikael Rothstein: Mag.art. 
og Ph.d. i religionshistorie, 
lektor ved Institut for 
Religionshistorie, Københavns 
Universitet. 
Forbindelsen mellem biologien, 
de naturlige omgivelser og reli-
gion er ofte overset, men ofte 
er det ganske afgørende.
På baggrund af data indsamlet 
i forbindelse med et feltarbejde 
blandt Penanerne i Sarawaks 
(Borneo) sidste regnskov, 
vil foredraget vise, hvordan 
religiøse forestillinger og 
ritualer er nøje knyttet 
til skoven og dens dyr, 
og hvordan penanernes 
traditionelle religion nedbrydes 
af skovødelæggelserne 
(som støttes af de kristne 
missionærer, der på deres måde 
også arbejder for penanernes 
religions ødelæggelse). 
Tirsdag 24. februar, kl. 19:30, 
Aud. 1,  bygn. 1441. 

TEOLOGISK FORENING: 
Abraham, Kierkegaard – og 
os: Kan vi forsvare Abrahams 
gudsforhold i en verden, hvor 
demokratiet er truet? 
dr.theol. Troels Nørager, Lektor 
ved Afdeling for Systematisk 
Teologi.
Torsdag den 26. februar 19.30 i 
Lokale 010, bygn 1441.


