
 
 

 

10. september, Bo Kristian Holm:  
Luthersk dåbsteologi 
 
1. oktober, Kasper Bro Larsen:  
Tænkepause om den historiske Jesus 
 
29. oktober, Nils Gunder Hansen:  
Tanker af en anden verden – Jørgen K. Bukdahl 
 
12. november, Mette Birkedal Bruun:  
Det private i kirkehistorien 
 
26. november, Line Marschner:  
Kirkearkitektur som erkendelsesvej  

 
 
 
 
 
 
 
Tirsdage kl. 19.00-21.00 
Lokale 116, bygning 1453 (Nobelparken) 
Pris: 30 kr. – eller semestermedlemskab 60 kr. 
Øl og vand: 10 kr. 
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Luthersk dåbsteologi                                                                   .                              
Bo Kristian Holm 

Tirsdag d. 10. september  
 

Før sommerferien udkom de rapporter om gudstjenesten og om dåb 
og nadver, som var tænkt som et grundlag for Folkekirkens drøftelser 
af dens egen liturgiske praksis. En del af arbejdet med dåb og nad-
ver har koncentreret sig om at undersøge kernen og spændvidden i 
den lutherske sakramentsforståelse. Foredraget vil dels indføre i ho-
vedpunkterne i Luthers egen dåbsteologi og i receptionen af den i 
både dansk og fællesprotestantisk forståelse, dels lægge op til en 
diskussion af, hvor balancen mellem identitet og relevans skal ligge 
i Folkekirkens dåbspraksis. 
 
Tænkepause: Den historiske Jesus                                          . 

Kasper Bro Larsen 
Tirsdag d. 1. oktober  

 
Hvem var Jesus, historisk set? Den akademiske bibelforskning har været 
på jagt efter et svar i omkring 250 år, og buddene er mange: en politisk 
oprører, en kynisk vandrefilosof, en freelance rabbi, en apokalyptisk 
bondeprofet osv. Foredraget introducerer forskningen i den historiske 
Jesus på baggrund af Tænkepausebogen Jesus (2018). Og så lægges 
der op til diskussion: Er historisk Jesusforskning overhovedet mulig? Er 
den teologisk relevant? Og hvorfor fylder den historiske Jesus så lidt i 
den teologiske uddannelse i Danmark?  
 
Tanker af en anden verden: Jørgen K. Bukdahl                     . 

Nils Gunder Hansen 
Tirsdag d. 29. oktober  

 
I år for 40 år siden døde Jørgen K. Bukdahl i en alder af 43 år. Buk-
dahl var lektor ved Det Teologiske Fakultet på Aarhus Universitet og 

kendt for sin evne til at absorbere store mængder af teoretisk stof og 
formidle mellem forskellige positioner. I en tværfaglig tid var Bukdahl 
den der kunne overskue mest, den kinesiske æske som alle de andre 
æsker kunne være i. Foredraget vil give en skitse af Bukdahls liv, per-
sonlighed og værk og diskutere hans ståsted i den teologiske, kirkelige 
og samfundsmæssige debat. Er han aktuel endnu i dag eller gik han så 
meget ind i sin tid, at han taler til os fra en tabt verden?  
 
Det private i kirkehistorien                                                           . 

Mette Birkedal Bruun 
Tirsdag d. 12. november  

 
Det private er til debat. Sociale medier, glasvægge, vaccine, terror 
og DNA-registre udfordrer vores begreb om det private. Kirkehistori-
ens bidrag i den forbindelse er ikke åbenlyst. Med udgangspunkt i 
arbejdet ved grundforskningscentret Centre for Privacy Studies vil fo-
redraget vise, hvordan “det private” kan fungere som katalysator i 
det kirkehistoriske arbejde – og vice versa. 
 
Kirkearkitektur som erkendelsesvej                                          .                                                                                                                     

Line Marschner 
Tirsdag d. 26. november  

 
Kirkebygninger gør noget særligt ved os. Lyset besidder en særlig in-
tensitet, hvælvene hæver sig højt over én, og akustikken er anderle-
des end i andre rum. Kirkebygninger har særlige atmosfærer. Vi for-
nemmer rummene som sakrale, og førend nogen kirkelig handling 
går i gang i rummene, er vi allerede påvirket af dem. 
 

 


