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Kend din underviser: Svend Erik Mathiassen
Vi ved alle, hvem han er. Manden med hestehalen, der blandt studerende bedre er kendt som »Latin-Svend«. Vi har alle set ham,
vi har alle hørt om ham, men hvad ved vi egentlig om ham? FigenBladet har taget bladet fra munden og spurgt om alt det, du
gerne vil vide.

VIA AD LINGUAM LATINAM
Musik har altid været en stor del af
Svends liv, og i sine yngre dage regnede
han da også med at gøre stop for enden
af karrierevejen som rockmusiker. Det
blev dog interessen for gamle ting og
sager, der gjorde, at Svend, efter stor
inspiration fra sin egen latinlærer på
gymnasiet, karrieremæssigt bevægede
sig ad latinsprogets veje. Han lagde
alligevel ikke musikken helt på hylden,
da interessen for latin tog over. Svend
fortsatte med at spille i band, og
formåede både at spille musik indenfor
genrer som jazz og folk udover rock og
heavymetal. Hans musikalske hobby
har tydeligt sat sit præg på Svend,
der har bibeholdt sin velkendte frisure
som et nostalgisk tilbageblik på
ungdommens tider. Stod det til Svend
selv, blev håret dog ikke samlet i en
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ORD | KRISTINE LYNG
Svend Erik Mathiassens liv tog udspring
i Østjylland, et sted mellem Horsens og
Vejle, nærmere bestemt Hedensted. Her
voksede han op i et hjem med klaver,
dog som den eneste spillemand i huset.

hestehale, men hans kone
insisterer på, at det ser
mest ordentligt ud. Hvis du
er ligeså observerende som
FigenBladets redaktion, har
du måske også bemærket
Svends mange fingerringe,
der ligeledes bidrager til det
rockede look.
EN VANENS MAND
Hvis du ikke allerede er
blevet klar over det, så er
Svend lidt af en vanens
mand. Dette afspejler sig
i, at han ikke har droppet
den vane, han som 13 årig
påbegyndte, nemlig at ryge.
Og da Svend ikke har tænkt
sig at stoppe frivilligt, tyder
det på at han er lidt af en
livsnyder. Skulle du i øvrigt
spørge fra nogen, så foretrækker Svend
at ryge pibe.

FOTO | KRISTINE LYNG

UD I DET BLÅ
Når Svend dagligt tager turen mod
Aarhus Universitet, kører han i en Fiat
Grande Punto
dieselbil. Og en
særligt »grande«
bil er der da
også behov for,
når Svend
engang i mellem
tager sin hvide
schæferhund,
Andrea, med på
arbejde. Hun er
nemlig blevet
et nyt barn i
hjemmet, efter
hans egne børn er
flyttet hjemmefra,
så derfor får
hunden lov at
komme med i
bilen, på de dage
han kommer sent
hjem. Andrea

elsker at ligge på bagsædet i bilen, og
når der er hul i skemaet, kører Svend ud
mod Riis Skov for at lufte hende. Svends
afslappede forhold til livet kommer også
til udtryk ved, at de dage hvor han ikke
har passager på bagsædet, så vælger
han for magelighedens skyld at køre mod
universitetet i sin anden bil, en Peugeot
607, hvor komforten er i top.
RELIGIONSVIDENSKAB VERSUS
TEOLOGI
FigenBladet tillod sig selvfølgelig at
spørge Svend, hvem han bedst kunne
lide at undervise: Religionsvidenskaberne
eller teologerne. Svaret på spørgsmålet
vælger Svend dog at holde hemmeligt
for læserne, men han understreger, at
han synes godt om at undervise begge
fakulteter, og at undervisningen også
er meget forskellig. Svends bedste
råd til de studerende, hvad end de er
religionsvidenskabere eller teologer, er
trods alt: »Hold ud! Især i et fag som
latin, giv aldrig op«.
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Dalai Lama tiltaler Vesten
Tibetanernes åndelige leder besøgte i midten af februar Danmark. Besøget medførte en politisk diskussion, men også budskaber
om menneskeret og indre ro. Budskaber, der er med til at forklare den buddhistiske leders popularitet i den vestlige verden.

ORD | KATRINE HARTMANN
Dalai Lamas besøg i Danmark blev i
høj grad præget af politik. Eller måske
nærmere fraværet af samme. Den danske
regering undlod at mødes med den
åndelige leder i frygt for, at det ville
provokere kineserne og dermed påvirke
handlen mellem Danmark og Kina. Det
kommunistiske styre i Kina mener, at
Dalai Lama ønsker Tibet løsrevet fra
Kina, og han er derfor uønsket i landet.
Regeringens fravalg fyldte en så stor
del af mediedækningen i de dage, den
åndelige leder var i Danmark, at hans
budskaber kom i baggrunden. Ikke
desto mindre er både Dalai Lama og de
værdier, han står for populære i store
dele af verden.
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RELIGIØS X-FACTOR
Vesten har altså taget godt i mod den
buddhistiske leders budskaber. Jørn
Borup forklarer, at populariteten ikke
kun skyldes budskaberne, men også
den åndelige leder selv: »Dalai Lama
repræsenterer mange af de egenskaber,
som Vesten efterspørger: autenticitet,
spiritualitet og frihed, og så er han et
helt specielt menneske med en stærk
karisma. Han har en form for religiøs
x-factor.« Samtidig formår han at sætte
buddhismen i et positivt lys, og Jørn
Borup mener, der er tale om en Dalai-

Lama-effekt, grundet lederens store
indflydelse på buddhismens succes i
Vesten. Jørn Borup er heller ikke i tvivl
om, at Dalai Lamas popularitet vil sætte
sine spor i eftertiden: »Jeg tror, han
vil indgå i rækken af personligheder,
der bliver symboler på frihedskamp, og
dermed vil han indgå i samme fortælling
som blandt andre Mahatma Gandhi,
Nelson Mandela og Martin Luther King.
De har alle rokket ved hverdagens
trivialiteter.« Den åndelige leder er altså
godt på vej med sit projekt, på trods
af at hans budskaber blev overskygget
af det fraværende regeringsmøde under
besøget i Danmark.

FOTO | CHRISTOPHER MICHEL

SEKULÆR ETIK
Den åndelige leder har tidligere
involveret sig i politik, men valgte
i 2011 at fokusere på de spirituelle
spørgsmål. Han har siden rejst verden
rundt for at udbrede buddhismen og sin
forståelse af de menneskelige værdier,
herunder menneskerettigheder og
medmenneskelighed, der de seneste
år er blevet omdrejningspunktet for
Dalai Lama, idet han har bevæget
sig fra religiøse værdier til sekulære
værdier. Det var netop med det formål,
han for niende gang kom til Danmark.
Dagene i midten af februar stod blandt
andet på foredrag om buddhistisk
lære, samhørighed og medfølelse.
Han kalder sit nye omdrejningspunkt
for sekulær etik, da det er baseret på
almenmenneskelige værdier og ikke
religion. Dermed er det en etik, der
også tiltaler de ikke-troende. Jørn
Borup, lektor i Religionsvidenskab ved
Aarhus Universitet, fortæller, at det
særligt er den sekulære etik, Dalai
Lama fokuserer på, når han taler til et
vestligt publikum. Han repræsenterer
en moderne global buddhisme med
universelle værdier, der passer godt
ind i den vestlige verden: »Dalai Lama
ønsker dialog mellem religion og
videnskab, og det i sådan en grad at
han har udtalt, at hvis buddhismen ikke
stemmer overens med videnskaben, så

skal dens doktriner ændres,« uddyber
Jørn Borup.

Tibets åndelige leder, der i dag er 79 år, har varetaget sin opgave som den 14. Dalai Lama, siden han
var fem år.

NYHEDER

En udfordret kirke
Kirken er i disse år givet store udfordringer i forhold til at få danskerne ind i kirkerummet. Foredraget ”Kirke på Kanten” bød på
forskellige syn på de udfordringer, der er for både valgmenighederne og Den Danske Folkekirke i dag, som følge af samfundets
forandringer.

kirken.
SVÆR FORMIDLING
Keld Dahlmann forklarede også,
hvordan dét at blive kristen er en
dannelsesproces; kontakten til kirken
i dag er ved de store højtider, og den
proces det er, at udleve sin kristendom
glemmes efter sognebørnene er blevet
døbt. Her erklærede Maria Odgaard
Møller, præst i den grundtvigske
vaglmenighed i Balle, sig uenig: »Dåben
er at forstå som en gave, som allerede
er pakket ud. Man gives kristendommen

MULTIKULTUREL UDFORDRING
Sidst i talerækken var Massoud
Fouroozandeh, præst i
migrantvalgmenigheden ”Church of
Love” på Fyn. En migrantmenighed er
kendetegnet af etnisk spredning, idet
medlemmerne er indvandrede kristne,
som føler sig fremmede i folkekirken.
Massoud Fouroozandeh, der er præst
i den første migrant-valgmenighed
med tilknytning til folkekirken, pegede
på at der i løbet af de sidste 20 år er
kommet 40-50 nye valgmenigheder i
Danmark: »det er vældig interessant,«
siger han og fortsætter: »det viser, at
det monopol, folkekirkekristendommen
har haft i Danmark er under forandring
og under dette er der flere forskellige
udfordringer. « Udfordringerne er, i følge
Massoud Fouroozandeh, at vi omtaler
folkekirken som rummelig, allemandseje
og evangelisk forkyndende. Den stigende
multikulturalitet i det danske samfund
betyder, at alle tre punkter er under
pres.

FOTO | MASSOUD.DK

UD AF SELVFØLGELIGHEDEN
Det var Keld Dahlmanns, præst i
Aarhus Valgmenighed, klare holdning,
at valgmenighederne skaber et større
ansvar for kirkens indhold og fremgang i
menigheden: »Valgmenighederne løfter
kirkerne ud af selvfølgeligheden og ind
i ansvarlighedens land,« forklarede han
og uddybede, at denne ansvarlighed
kommer, når menigheden river sig
løs fra folkekirkens grundlag, og skal
bestemme, hvordan kirken skal udformes
på ny. Det giver en mere engageret
menighed med en ejerskabsfornemmelse,
som gør at menigheden bakker op om

FOTO | MEDIEAFDELINGEN MOESGAARD

for præster i folkekirken.

i gave, og den er allerede pakket ud.«
Dog forklarede både Keld Dahlmann
og Maria Odgaard Møller udfordringen
med at formidle kristenlivets praksis
til udenforstående mennesker og gøre
op med de nuværende fordomme, for
eksempel at valgmenighedsmenigheder
er lukkede og præget af en homogen
mængde mennesker med en sikker
tro, der kommer før omverden. Maria
Odgaard Møller eksemplificerede: »det
er en udfordring for valgmenighederne
at få forklaret at kristenlivet byder på
en stor berigelse, uden at man påduttes
et middelalderligt verdensbillede eller
dikterede holdninger fra kirkens side,«
og uddybede at hendes landsbykirke
derudover står med en stor udfordring
i generationsskiftet. Den engagerede,
ældre generation afløses nu af en yngre,
som flytter fra de små landssamfund
eller ikke er interesserede i det kirkelige
arbejde.

FOTO | AARHUS VALGMENIGHED

ORD | JOHANNE NØRTOFT THOMSEN
Hvordan skal kirken forme sig, i et
samfund med stigende pluralisme,
sekularisering og multikulturalisme?
Det var hovedspørgsmålet for foredraget
”Kirke på Kanten” i Teologisk Forening,
d. 20. februar 2015. Til foredraget, var
der inviteret tre valgmenighedspræster
til en debat om hvad status er, i kirkens
kamp mod de udfordringer, samfundet
giver. Valgmenighederne opstår,
som oftest, på grund af teologiske
uenigheder i den lokale sognekirke. En
valgmenighed er en menighed under
folkekirken, men som er økonomisk og
administrativt uafhængig og som selv
kan bestemme sin præst - dog skal
præsten opfylde de betingelser, der er

De tre valgmenighedspræster: Keld
Dahlmann (øv.), Maria Odgaard Møller og
Massoud Fouroozandeh.
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Teodicé på 10 minutter
På Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling lærer kandidatstuderende at formidle deres fag, så alle kan forstå det. Det indebærer praktiske og konkrete opgaver, som kan synes svært forenelige med de abstrake akademiske studier.

EN HELT ANDERLEDES HVERDAG
Marie Brock Larsen på 34 år er

også tidligere
studerende på
Tillægsuddannelsen.
Hun fortæller om
Tillægsuddannelsen,
at ”det var sindssygt
fedt at gå der.”
Hverdagen var
nemlig præget af
praktiske øvelser,
korte deadlines og
samarbejde. Alt
sammen havde hun
i den grad savnet i
løbet af sin tid på
studierne i lingvistik
og sprogpsykologi på
Københavns og Aarhus
Universitet.
På Tillægsuddannelsen
er hverdagen helt anderledes end på de
fleste akademiske uddannelser. Teori og
selvstudium fylder meget lidt, men man
mødes til gengæld af nye opgaver og
deadlines hver eneste dag. Afbrækket
fra de teologiske studier lyder sikkert
i sig selv appellerende for mange, men
Tillægsuddannelsen har også spændende
fremtidsperspektiver.

FOTO | PRIVAT

ORD | STUD.-THEOL. JØRGEN PAAKJÆR
MOESLUND
”Forklar, hvad teodicé-begrebet dækker
over, så selv et barn kan forstå det.
Du har 10 minutter.” Lyder det som en
umulig opgave? Det syntes den 27-årige
teologistuderende Erik Lavdal, da han
blev stillet den. Han vidste meget om
begrebet, men hvordan formidler man
den viden til ikketeologer, ja, endda til
børn? Erik måtte ikke desto mindre i
gang, for deadline var nu.
Eriks opgave stammer ikke fra
dogmatik-undervisningen på
teologistudiet. Den blev derimod stillet
på Tillægsuddannelsen i journalistisk
formidling, hvor kandidatstuderende med
vidt forskellige fagligheder mødes for
at blive bedre formidlere. Uddannelsen
løber over et semester, hvor man lærer
og øver grundlæggende journalistiske
redskaber til formidling. Den udbydes af
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i
Aarhus og gør det ud for valgfag, praktik
eller lignende, idet den vejer 30 ECTSpoint.

FOTO | PRIVAT

FORMIDLINGENS POTENTIALE
Da Marie søgte sit nuværende job som
redaktør på forlaget TURBINE, var
det især hendes praktiske erfaring fra
Tillægsuddannelsen, som hun trak frem,
og som arbejdsgiveren fandt interessant.
For hende åbnede Tillægsuddannelsen
altså en dør til at arbejde med
kommunikation. Uddannelsens primære
mål er dog at løfte de studerendes
formidlingsniveau, og det er i den grad
relevant, hvis man drømmer om en dag
at blive præst eller forsker for den sags
skyld. Den gode formidling er nemlig
en forudsætning for, at de vigtige og
dybe tanker fra teologistudiet kan få
bred relevans, og at den pressede kirke
og teologi dermed kan revitaliseres.
KAST JER UD I DET
Maries vigtigste råd til nye studerende
på tillægsuddannelsen er: ”Kast jer
ud i det!” Det gjorde Erik, da han
skulle forklare teodicé-problemet. Han
fortæller, at forløbet har gjort ham
til en langt bedre formidler. Måske
skulle du, kære læser, også overveje
at kaste dig over Tillægsuddannelsen,
hvis du har lyst til at styrke dine
formidlingsevner og til at tilbringe et
semester på Journalisthøjskolen med
en helt anderledes hverdag.
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Forever Hamburg Sports-Verein!
Gravpladser har indtil nyere tid været tæt knyttet til religion. Et patent der synes at være brudt. Flere fodboldklubber har inkorporeret gravpladser som en del af deres brand, hvor fans af klubben kan blive begravet. Dermed synes døden ikke at adskille
personen fra vedvarende at være fan.

ORD | STUD. MAG. NIKI SMITH RASMUSSEN
Inden for religionsvidenskaben
diskuterer flere forskere lighedstrækkene
mellem religion og sport. Sociologen
Roberto Cipriani går ligefrem så
langt og mener, ”at der ikke er nogen
klar adskillelse mellem spirituelle
begivenheder og sportsbegivenheder,
mellem templet og banen”. Jeg
har i mit bachelorprojekt ønsket at
indskrive mig i denne diskussion, og
satte mig for at undersøge fænomenet
fodboldgravpladser; mere præcist
betydningen af, hvordan det traditionelt
religiøse fænomen gravpladser,
inkorporeres ind i et sekulært fænomen;
en fodboldklub.
GRAVPLADSERS BETYDNING
Med døden som et menneskeligt fair
accompli har gravpladser altid være
en del af samfundet, men betydningen
og ritualer har altid været kulturelt
afhængige. Hovedsagligt har gravpladser
dog den funktion, at afdødes pårørende
skal kunne ihukomme den afdøde, med
tankerne på et givent miljø og kontekst.
Måden hvorpå gravpladser imødekommer
denne funktion, sker på baggrund af

deres arkitektoniske udformning. Udfra
Charles Sanders Peirces tegnteori skal
en gravplads’ arkitektoniske elementer
forstås som tegn. Tegn forstået ikoner,
indekser og symboler, og derved ses
det, at de tegn, der er til stede på
fodboldgravpladser, referer tilbage til
klubben.
ET CASESTUDIE
Jeg har selv foretaget et casestudie
af den gravplads der er tilknyttet
fodboldklubben Hamburg Sports-Verein
(HSV). Jeg fandt ud af, at på trods
af at gravpladser traditionelt forstås
som værende et religiøst fænomen,
indeholdte HSV-gravpladsens ingen
referencer til noget overnaturligt;
gravpladsens tegn referer alene tilbage
til HSV. Gravpladsens arkitektoniske
udformning er en kopi af HSVhjemmebanen, Imtech Arena, og den
markante fællesgravsten kaldet TEAM
med inskriptionen "Forever", referer til,
at det at være HSV-fan betyder, at man
er en del af et fællesskab.
Yderligere, det at blive begravet på
gravpladsen er et aktivt valg de afdøde
fans foretager før deres død. Inden deres
død, har fansene dermed foretaget et

aktivt valg om, stadig at være en del
af HSV-fællesskabet i døden. Ligeledes
hos de pårørende vækkes fortidige
minder om den afdøde hos de efterladte
med reference til HSV på grund af
gravpladsens tegn; man mindes altså
den afdøde i HSV-regi. Derfor, når man
som HSV-fan er begravet på gravpladsen
transcenderer det at være HSV-fan
døden!
EN SENMODERNE MYTOLOGI
At en fodboldklub åbner en
fodboldgravplads dedikeret til sine fans
skyldes givetvis flere faktorer.
Undertegnede mener dog, at mytologien
bag klubben spiller en stor rolle; det
handler ikke alene om spillet, men
om de store historier, legenderne og
tragedierne; altså kendetegn vi også kan
finde i religioner. Som jeg indledende
skriver, mener Sociologen Robert
Cipriani, at der ikke er den store forskel
mellem religion og sport. Heri må jeg
erklære mig uenig. Dog er jeg af den
overbevisning, at sport i højere grad har
overtaget religionens rolle som gruppeog fællesskabskonstituerende.

FOTO | PRIVAT
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Luk teologistudierne!
Religion gør mere skade end gavn. Af den grund bør vi bruge vores energi på noget andet, og selvom de danske teologistudier
ikke er konfessionelle, spilder vi også her en masse ressourcer. Det mener anti-teisten Anders Stjernholm som FigenBladet har
mødt.

et centralt område at påvirke, hvis
religionens indflydelse skal mindskes
mest muligt. Han mener, at folkekirken
allerede har mistet sin relevans og
at dens spaghettigudstjenester og

babysalmesang er de sidste desperate
forsøg på at holde sig i live: »De
sidste 150 år har disse statsstøttede
templer mistet mere og mere magt
og indflydelse. Det er nu kun en rest
FOTO | ANDREAS MARTIN

ORD | MALIK CHRISTIAN REIMER LARSEN
Du kender måske Anders Stjernholm
som komiker, men derudover er han
relativt nyslået talsmand for foreningen
Ateistisk Selskab. På Facebook kalder
han sig selv for anti-teist, så du har
formodentligt allerede nu en god
idé om hans indstilling til religion.
Religionskritik har længe været en del af
pensum for dem, der studerer religion,
og derfor har FigenBladet taget en snak
med en ihærdig kritiker, for at høre,
hvor han mener kampen mod religion
står i dag.
TEOLOGI ER SPILD AF GODE HOVEDER
De humanistiske uddannelser er
blevet udsat for meget kritik gennem
de seneste år, og i forhold til
teologiuddannelserne er der heller
ikke meget støtte at hente fra denne
måneds interviewperson. Teologistudiet
er nemlig, på trods af ikke at være en
konfessionel uddannelse, med til at
producere præster til Danmarks største
trossamfund, folkekirken, der hvert
år støttes med milliarder af kroner fra
den danske stat. Det er ifølge Anders
Stjernholm et problem, da han mener,
at religion også i et moderne samfund
som Danmark holder en positiv udvikling
tilbage, når både pengene og de gode
hoveder, der bruger deres tid på det,
kunne udnyttes bedre: »Der sidder
nogle utroligt intelligente mennesker
på teologistudierne og spilder deres
hjerneceller på nogle gamle bøger og
teser, der er så ufatteligt tynde, at det
kræver utrolige mængder mental energi
at få til at give mening. Hvis vi frigav
de mentale ressourcer og brugte dem på
noget mere fornuftigt, ville vi komme
meget hurtigere fremad som samfund.«
ADSKIL NU BARE KIRKE OG STAT
Adskillelse af kirke og stat er én af
Ateistisk Selskabs vigtigste kæpheste,
og for Anders Stjernholm er det ligeledes

»Jeg kan ikke forestille mig en 13-årig, der siger: »Nu har jeg gransket mulighederne, og
min virkelighedsopfattelse er, at der findes en skabende og opretholdende gud, som jeg kan
kontakte gennem folkekirken. ««
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»Der sidder nogle utroligt intelligente mennesker på
teologistudierne og spilder deres hjerneceller på nogle
gamle bøger og teser«
FOTO | LARS H. LAURSEN

af danskerne, der benytter sig af
dem, og som resultat heraf, er de
blevet flinkere og flinkere: nu handler
kristendom kun om at være gode
ved hinanden og hygge sig.« Ifølge
Anders Stjernholm kræver et opgør
med religion i en dansk kontekst altså
et opgør med folkekirken, og han har
flittigt ytret sin kritik i adskillelige
debatter om konfirmationsundervisning
i folkeskolen. I dag bliver de fleste
danskere stadig konfirmeret, men
det er en absurd tradition, hvis du
spørger anti-teisten, da religion er
for stort et emne for unge teenagere:
»Jeg kan ikke forestille mig en 13
årig, der siger: ’Nu har jeg gransket
de forskellige muligheder, og min
virkelighedsopfattelse er, at der
findes en skabende og opretholdende
gud, som jeg kan kontakte gennem
folkekirken.’«
RELIGION GØR OS FRYGTLØSE
Men hvad er det, der gør religion så
farligt? Det er et velkendt argument, at
forestillingen om, at der gøres regnskab
efter døden, gør mennesker mere
bevidste om deres handlinger, men
Anders Stjernholm ser helt omvendt
på det: »Noget af det giftigste ved
religion er tanken om, at der findes
liv efter døden, da det kan gøre os
mennesker fuldstændigt frygtløse. Det
har til alle tider været det stærkeste
rekrutteringsmiddel til krig. Bare
tænk på Valhalla, Paradis eller de 72
jomfruer. Den dag, hvor alle mennesker
på denne jord erkender, at vi kun har
cirka 80 år at gøre godt med, bliver det
ualmindeligt svært at begynde en krig.«
LÆR MENNESKERETTIGHEDERNE
FØR SALMERNE
Der kan være mange grunde til at
vende ryggen til den ellers udbredte,
danske kulturkristendom. Det var i
sine tyvere, at de første ateistiske og
religionskritiske tanker begyndte for

Anders stjernholm er standup-komiker og fornyligt blevet formand for Ateistisk Selskab.

Anders Stjernholm. Indtil da havde
han selv, ligesom resten af sin familie,
været medlem af folkekirken med
dertilhørende dåb og konfirmation. I
2007 blev han færdiguddannet som
journalist fra Syddansk Universitet,
hvor det især blev pointer om
litteratur- og kildekritik, der inspirerede
ham i sin kritik af religion: »Det er
meget lidt, som vi med sikkerhed ved
om oprindelsen af de store verdensreligioners bøger. Når du siger, at
Muhammed eller Gud vil have os til
at gøre det ene eller andet, hvor i

alverden ved du det så fra?« Den
samlede konklusion er altså ifølge
Anders Stjernholm soleklar: religion
trækker vores samfund i den forkerte
retning og grundlaget for at have en
religiøs tro er i det hele taget for tyndt.
Vi burde i stedet bruge vores energi på
de ting, som vi ved, vi har indflydelse
på. Hans opfordring opsummeres enkelt
i overskriften til én af hans kronikker
i Kristeligt Dagblad: Lad børn lære
menneske-rettighederne før salmerne.

nyheder | interview | information | debat | fag | underholdning | 9

INFORMATION

FigenBladet søger
nye skribenter!
Vi er på FigenBladet en redaktion af engagerede studerende, der hvert semester skriver
om det, vi synes er mest interessant.
OG VI HAR BRUG FOR NYE SKRIBENTER!
Så hvis du har lyst til at indgå i et spændende samarbejde på tværs af studierne
Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier, tilbyder vi et studierelevant
frivilligt job. Jobbet giver erfaring med journalistisk formidling, garanti for masser af
spændende faglige diskussioner og mulighed for at undersøge lige præcis dét, du synes
er spændende. Arbejdsbyrden er varierende og kan tilpasses dine behov.
Hvis din indre skribent er blevet vakt, så skriv straks en ansøgning til redaktionen på
figenbla@teo.au.dk

Med venlig hilsen
Redaktionen

INFORMATION

Ansøgning om optagelse på Pastoralseminariet
Fristen for ansøgning om optagelse på Pastoralseminariet i efteråret 2015 med
semesterstart den 10. august er den 15. maj 2015.
Der gøres opmærksom på, at afsluttet kandidateksamen er en forudsætning for at
deltage i Pastoralseminariets undervisning.
Elektronisk tilmelding via hjemmesiden www.praesteuddannelse.dk
Pastoralseminariet kan kontaktes på telefon 8613 8588 (mandag til fredag 9.00 13.30) og e-mail: fuv@km.dk
Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse
Pastoralseminarium og efteruddannelse
Skt. Markus Kirkeplads 1, 1., 8000 Århus C
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HVAD KAN DU BLIVE?

Bløde festivaller og hårde deadlines
Min hverdag er fyldt med telefonopkald, debatideer, excel-ark og hovedbrud over programlægning. Jeg er ’Editorial Producer’ på
en kæmpe festival for filosofi og musik. Hvordan endte jeg egentlig her?

AF MASTER OF SCIENCE I COGNITIVE AND
EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY
ULRIK LYNGS
Det sidste halvandet år har jeg
boet i London og arbejdet for
nonprofitorganisationen The Institute
of Art and Ideas. Min arbejdsplads
arrangerer en årlig festival, der samler
verdens førende tænkere, bands og
kunstnere til et virvar af debatter,
foredrag, koncerter, filmvisninger
og stand-up. Festivalen har det
underfundige navn ’HowTheLightGetsIn’
og har haft alle fra psykologen Steven
Pinker og filosoffen John Searle til
musikeren Brian Eno som deltagere. Mit
job er at få programmet til at hænge
sammen på debat- og musiksiden,
så jeg bruger min tid på at finde
på ideer til debatter, interviewe
potentielle deltagere i telefonen, og
på at lede vores musikteam. Det er
et hektisk job, med en masse ansvar
og lange arbejdstider når der er
urokkelige deadlines, men det er også
et job, hvor jeg får lov at bruge min
religionsvidenskabelige uddannelse i
praksis.
FRA AARHUS TIL LONDON
Det var ikke planlagt på forhånd, at
jeg skulle bruge min tid på at være
eventmanager. Efter fem år på Aarhus
Universitet og en halvfærdig kandidat
i religionsvidenskab og psykologi
flyttede jeg til England for at læse
en master i kognitiv og evolutionær
antropologi. Planen var at fortsætte
ned af et akademisk spor, men i foråret
2013, mens jeg overvejede ph.d.muligheder, så jeg et jobopslag fra
festivalen. Jeg havde en trang til at
bruge mine akademiske kompetencer
i den virkelige verden, og stillingen
var en spændende mulighed: Jeg ville
kunne trække på min akademiske viden
til at designe debatter med dybde, og
samtidig lære, hvordan man præsenterer
forskning til offentligheden på en
fængende måde. Samtidig så festivalens
temaer – fra antropologi og filosofi til

neurovidenskab og evolutionsbiologi –
ud til at være et godt match med de fag,
jeg havde læst.
PLADDERHUMANISME I PRAKSIS
Min forventning blev ikke skuffet. I
mit daglige arbejde bruger jeg faglig
viden fra stort set alt, jeg har studeret
på universitetet. Filosofitimerne på
religionsvidenskab med Vagn Andersen
og Studium Generale med Lars Albinus
kommer mig til gode, når vi designer
debatter om, hvorvidt videnskaben kan
’vide det hele’, og hvad ’viden’ i det hele
taget er; mine religionsvidenskabelige
fag er en fordel, når vi arrangerer
debatter om, hvorvidt ’tro’ kan bandlyses
i et rationalistisk samfund; og mine
basisfag på psykologi hjælper mig til at
designe debatter om fx kønsforskelle,
der går ud over det banale og
stereotype.
PRAKSIS FOR PLADDERHUMANISTER
På den anden side, så giver det at
arbejde i en privat organisation en
masse arbejdsvaner, som jeg ville
ønske, jeg havde lært, mens jeg
var fuldtidsstuderende. Ligesom
universitetsstudier, så er det at stable
en filosofifestival på benene et diffust
foretagende indtil den store deadline,

der er selve festivalen. For at sikre os
at vi ikke mister overblikket, bryder
vi det store luftige projekt ned i helt
konkrete mål for, hvad vi skal nå per
dag. I teammøder i slutningen af dagen
tjekker vi op på, om opgaverne er
udført, så vi står personligt til ansvar
for at tingene faktisk bliver gjort. Det
lyder banalt, men i princippet er det jo
sådan enhver stor arbejdsopgave skal
gribes an: Universitetsstudier bør brydes
ned i en masse små, daglige mål i
kombination med en læsegruppe man er
ansvarlig overfor. Men på universitetet
er der ingen umiddelbare konsekvenser
af at lade tingene sejle fra dag til dag
og ingen obligatorisk undervisning i
projektstyring og kalenderplanlægning
– snarere en misforstået ide om, at den
slags management-påhits ville dræbe
kreativiteten… Min arbejdsplads er et
lidt usædvanligt sted, hvor jeg får lov at
bruge min luftige humanistuddannelse
mere i praksis end de fleste. Men de
ting man lærer af at arbejde med
projektstyring i en privat organisation
kan jeg anbefale alle studerende at
tilegne sig så tidligt i deres studier som
muligt. Livet udenfor universitetet er
ikke så ringe endda.
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Linking Faith and Love: Luther on Beatitudes and Duties
ÅBEN FORELÆSNING VED VÍTOR WESTHELLE, LUTHERAN SCHOOL OF THEOLOGY AT CHICAGO

Dato:
Tid:
Sted:

Onsdag d. 11. marts
15:15 — 17:00
Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej 3, Bygning 1453, lokale 415

The Sermon on the Mount represents in an exemplary manner the distinction of two sets of injunctions we find in
the bible by presenting them in their interface. The first are the beatitudes themselves, the gift that in trust is
given. The other is the commandments, the categorical universalism they imply. Considering Luther’s distinction
between blessedness of faith and holiness of love, this presentation probes on how the two are related, the
singularity of faith and the universality of love.

Program
15:15-16:00
16:00-17:00
		

Åben forelæsning ved Vítor Westhelle
Reception til ære for Vítor Westhelle, som slutter sin femårige periode som ajungeret 		
professor ved Systematisk Teologi, AU

For mere info kontakt
Else Marie Wiberg Pedersen, ewp@teo.au.dk

INFORMATION

Liber Institutionis Michael / Mikaels indsættelse
- En koptisk Johannesapokryf og dens religlionshistoriske baggrunde.
SEMINAR/FORELÆSNING VED LEKTOR, DR. THEOL. JAN DOCHHORN,
ARRANGERET AF FORSKNINGSENHEDEN DEN KRISTNE ORIENT

Bogen om ærkeenglen Mikaels indsættelse er en apokryf, som er tilskrevet evangelisten Johannes. Den fortæller,
hvordan Mikael i urtiden blev den ypperste engel efter Djævelens fald, og den forsyner læseren med alle mulige
andre nyttige informationer om himlen og helvede. Skriftet er overleveret i to sahidiske manuskripter, og desuden
i et fajjumisk og et palæonubisk fragment. I mit foredrag vil jeg blandt andet behandle, hvor typisk skriftet er for
den koptiske kristendom, og i hvilket forhold det står til gnostiske koptiske apokryfer.

Dato:
Tid:
Sted:

Tirsdag d. 17. marts
14:15 — 16:00
Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej 3, Bygning 1453, lokale 513

Alle er velkomne - tilmelding er ikke nødvendig.
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LEDER

Kære Læser,

I stedet for at bringe nye vinkler på nyheder
vil vi gerne skrive flere artikler drevet af vores
fælles passion for religion og teologi. Vi vil
gerne være med til at give et indblik i, hvad
der arbejdes med på nogle af de mange valgfag,
eller hvad der er blevet talt om til et spændende
foredrag. Vi forestiller os også fra tid til
anden at arbejde med deciderede temaudgaver
af bladet, for at give endnu mere plads til
fordybelse.

Og så vil vi gerne have jer, kære læsere, til at
deltage. Har du en god idé, har du skrevet en
spændende opgave, foretaget et interessant
feltarbejde og har du lyst til at fortælle om det,
så skriv til os - vi vil dig gerne! Sådan kan vi
bedst blive et blad, der dækker det væsentligste,
og som der forhåbentlig er endnu flere der også
har lyst til at læse.
Velkommen til et nyt Figenblad.

Redaktionen

Teologi, religion og
radikalisering
AF ULRIK B. NISSEN
Starten af året 2015 har
været hæsblæsende for
alle, der beskæftiger sig
med teologi og religion i
det offentlige rum. Den 7.
januar blev det franske,
satiriske tidsskrift ”Charlie
Hebdo” udsat for et
attentat af to maskerede
mænd. 12 personer på
redaktionen blev dræbt og
i de efterfølgende dage
blev yderligere 8 personer
slået ihjel (heriblandt
attentatmændene).
Attentatet var en
terrorhandling motiveret
af en islamistisk ideologi og gav med det samme anledning
til en omfattende debat om ytringsfrihed, blasfemi og religiøs
radikalisering.
Aftenen umiddelbart forinden havde DR vist en dokumentar
om moskéen på Grimhøjvej i Gellerup, som gav et indtryk af
et lokalt muslimsk miljø, hvor der også kan være tale om en
radikalisering af unge.
Samtidigt er der på den modsatte fløj en tendens til en
radikalisering omkring Trykkefrihedsselskabet og en insisteren
på retten til at håne andres religiøse livssyn. Denne ekstreme
forståelse af ytringsfriheden er heller ikke uden problemer.
Om eftermiddagen d. 14. februar og natten til d. 15. februar
blev Danmark udsat for et terrorangreb ved Krudttønden på
Østerbro, også her med baggrund i sammenstødet mellem
en radikaliseret islamistisk tænkning og en radikaliseret
forståelse af ytringsfriheden.
Disse voldsomme begivenheder rejser en række afgørende
spørgsmål i forhold til teologi og religion. Et af de centrale
spørgsmål er, hvordan vi fastholder en uindskrænket
ytringsfrihed, samtidigt med at vi anerkender andres
forskellighed? Eller, formuleret på en anden måde, hvordan
balancerer vi beskyttelsen af de to væsentlige demokratiske
rettigheder, ytringsfriheden og religionsfriheden?
I et demokratisk samfund må vi holde fast i, at man må
tro, hvad man vil og man må sige, hvad man vil. Samtidigt
er det demokratiske samfund også afhængigt af, at vi alle
har en forståelse af det gode ved et stabilt og fredeligt
samfund, hvor vi er fælles om de politiske goder. Undertiden
kan det være vigtigt at minde både sig selv og andre om,
at et demokratisk samfund må overleveres fra generation til
generation – det er et gode, der ikke kommer af sig selv.
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Måske er dette første gang Figenbladet har
fået din opmærksomhed og første gang, at
du nu sidder og læser denne leder. Måske er
du fast læser – af hjertet tak – og sidder med
nærværende udgave, for at blive klogere på,
hvad der rører sig indenfor og udenfor Det
Teologiske Fakultet (ja – vi er nogle, der aldrig
giver slip på nostalgien). Uanset hvilken læser
du er, har du måske spurgt dig selv eller forsøgt
at forklare andre, hvad Figenbladet er for et
blad. Med kæk allusion til Genesis 3,7 påstår vi
her på Figenbladet at være »bladet der dækker
det væsentligste«. Vi på redaktionen har på
sidste redaktionsmøde sat os sammen, for at
finde ud af hvad »det væsentligste« egentlig
dækker over, og er kommet frem til, at vi nok
har dækket det meste af kroppen, frem for det
væsentligste. Vi har derfor forsøgt at redefinere
os selv, og vi er kommet frem til, at Figenbladet
fremover skal være et blad der i høj grad er
drevet af de studerendes interesser.

KLUMMEN

INTERVIEW

Et Aarhusevangelium
Lektor i Religionsvidenskab, Jeppe Sinding Jensen, har udgivet et systematisk-teoretisk værk om religionsfænomenologi, hvor
han på bare 160 sider forsøger at svare på ”What is Religion.”

ORD | NINNA M. K. REVSBECH
Så længe mennesket har eksisteret, har
religion i en eller anden udstrækning
været dets uundgåelige følgesvend,
og på trods af lejlighedsvise velkendte
teorier om sekularisering og verdens
affortryllelse, er religion her som
bekendt endnu. Mange forskelligartede
forsøg er gjort på at kortlægge og
forklare religionens væsen og det
kan til tider synes uoverskueligt at
holde overblik i de mange teorier.
Jeppe Sinding Jensen, lektor ved
religionsvidenskab, har med udgivelsen

af ”What is religion” sat sig for at
overskueliggøre og systematisere nogle
af de mange anskuelser og tilgange
til religion, der findes. Figenbladet
har været forbi hans kontor i
Nobelparkens øverste etage for at tale
om tilblivelsesprocessen og ideerne bag
bogen.
AARHUSIANSK KORYFÆ
”What is religion” er ikke blot en
introduktion til religionsfænomenologi,
men hvad Jeppe med et glimt i øjet
betegner et ”Aarhusevangelium:”

Bogen er baseret på undervisning i religionsfænomenologi for sidefagsstuderende og
i Jeppe Sinding Jensens egen forskning.
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»Bogens særegenhed er at
den i modsætning til tidligere
fænomenologi-bøger, også inddrager
et religionspsykologisk perspektiv, som
vi her på Religionsvidenskab i Aarhus
jo har specialiseret os i.« Studiet af
menneskers psyke er som bekendt ikke
nyt, men det nye er, forklarer Jeppe, at
man på Religionsvidenskab på Aarhus
Universitet bruger det som en alternativ
nøgle til at forstå religion. »De fleste
universiteters religionsvidenskabelige
miljøer har en historisk og sociologisk
tilgang til religion, men ganske få en
psykologisk og kognitionsteoretisk.
Hvorfor forstår jeg ikke, psykologien er
jo blot et aspekt af religionen, der altid
har været til stede, et normalparadigme,
som vi dog først relativt sent er
begyndt at få øjnene op for.« Hvorfor
det er tilfældet, er ifølge Jeppe, at den
akademiske verden, ligesom så mange
andre brancher, er tendensstyret af en
form for akademisk populærkultur, hvor
religionspsykologi og kognitionsteori
altså endnu ikke har vundet bred
anerkendelse. »De kan simpelthen ikke
lide det,« lyder det korte svar.
RELIGIONSPSYKOLOGIENS FORCE
Religionspsykologiens force er ifølge
Jeppe Sinding Jensen, at den, som
et alternativt forklaringsapparat,
kan være med til at åbne op for
en større forståelse af religion. I
stedet for blot at beskrive religion,
forsøger religionspsykologien at
forstå det religiøse menneskes tanker
og handlinger, forklarer han. Målet
med bogen har for forfatteren været
at udvide læserens horisont og at
skabe større forståelse for det det
psykologiske forskningsfelt, hvilket
han føler sig overbevist om vil ske, når
man læser bogen. »Den er tænkt som
en tryg faglig følgesvend at have med
sig igennem hele sin studietid, fordi
den berører mange af de emner, vores
fag også kredser om her på studiet.«

INTERVIEW

RELIGION, KOGNITION OG KULTUR
Den religionspsykologiske forskning
varetages af forskningscentret RCC,
”Religion, Cognition, and Culture”, der
blev oprettet i 2009 under Armin W.
Geertz og Jeppe Sinding Jensen. Det
har rødder, der går tilbage til slutningen
af 1980’erne, hvor de to forskere
arbejdede med kulturel psykologi, og
religion, kognition og kultur. Siden hen
er flere forskere, heriblandt er Jesper
Sørensen, som du muligvis kender fra
faget ”forskningshistorie”, der har
specialiseret sig i studiet af magi, og
ikke mindst ph.d.-studerende og postdocs kommet til. Ligeledes er faget
religionspsykologi, der blandt andet er
baseret på forskning fra RCC, føjet til
bacheloruddannelsen, og på kandidaten
er der oprettet en hel linje til fordybelse
i emnet. Det er derfor bogen i så høj
grad er en Aarhusbog, fordi der kun er
få andre universiteter i verden, at man i
religionsforskningen beskæftiger sig med
kognition og psykologi.
ARBEJDSPROCESSEN
Hvordan begynder man på en bog, der
har til opgave at svare på intet mindre
end hvad religion er? Jo, man drager
i skriveeksil i Spanien: »Jeg havde et
undervisningsfrit semester og tog derfor
min kuffert, pakkede den med bøger
og drog til Spanien i et par uger, for
at få ro til at komme i gang.« Men to
uger i Spanien er selvsagt ikke nok, for
bogen bygger på mange års erfaring
som underviser og forsker: »Det er en
bog, jeg længe har haft lyst til at skrive,
men som har været længe undervejs.«
”What is Religion” er baseret dels på
undervisning i ”religionsfænomenologi”
for sidefagsstuderende, dels på
erfaringer fra Jeppes egen forskning. I

arbejdet med bogen overvejede
han, hvem den skulle henvende
sig til. »Jeg arbejdede med
to modellæsere, som jeg har
forsøgt at skrive bogen til.
Den ene har været til en
studerende og den anden en
fagperson, som i sit arbejde
beskæftiger sig med religion,
men som i realiteten kun
kender til religion fra sin
egen ”søndagsskoleviden”
fra barndommens sporadiske
kirkegang.« Med blik for disse
to prototypelæsere vil han
udvide deres perspektiv til
at række ud over en snæver
protestantisk religionsviden,
som er typisk for de fleste
danskere. »Jeg vil gerne gøre
op med den protestantiskdogmatiske tilgang der ofte
er til religionsforskningen.”
Og - har han gjort sig tanker
om det næste projekt? »Det
Hvad er egentlig religion? Det har Jeppe Sinding Jensen
sat sig for at svare på, ved at samle trådene fra forskellige
må være en systematisk
teorier i denne systematiske religionsfænomenologi.
videnskabsteori, der kan samle
trådene fra kandidatfaget
i videnskabsteori.« Jeppe Sinding
Jensen har blandt andet også udgivet
lærebogen »Det er religion - en historisk
mosaik« fra 2003 og doktordisputatsen
»The Study of Religion in a New Key«
også fra 2003. ”What is Religion” er
udgivet på det britiske akademiske
forlag Routledge og den kan købes i
Stakbogladen og på internettet.

FOTO | MEDIEAFDELINGEN MOESGAARD

Jeppe uddyber, at de teorier, man bliver
præsenteret for i fagene, kan bogen
være med til at opsummere og sætte i
system.
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OPLÆG

Et teologisk studenterforum?
Simon Jylov, Formand for Teolrådet, medlem af studienævnet,
medlem af husudvalget og medlem af institutforummet for IKS.
Igennem de sidste mange år har Teolrådet været de studerendes
talerør, og det eneste råd, som repræsenterede de studerende.
Et vigtigt organ på et studie, hvor de studerendes mening og
indflydelse er af stor betydning for vores uddannelses fremtid.
Vi som studerende kan få meget gennemført, og vores mening
er ganske vigtig når beslutningerne tages, men det nuværende
Teolråd har udspillet sin rolle.

Derfor vil vi der er tilbage i Teolrådet nu ændre vores struktur. Vi har brug for et sted, hvor man kan mødes på
tværs af årgange, og diskutere studieordninger, lokaler, studiemiljø, vælge folk der kan repræsentere de studerende
i universitetets forskellige organer, formidle kontakt med arbejdsmarkedet og arrangerer sociale arrangementer.
Derfor vil Teolrådet gerne indkalde til et åbent møde (tid og sted kommer ud på plakater og facebook), hvor vi
som studerende kan diskutere organiseringen af et sådan organ. Det er vigtigt for os at I er med til at udarbejde
den form et sådan organ skal have, hvis dette initiativ skal have nogen gang på jorden.

Dagsorden
1) Velkomst og fremlæggelse af tanker fra det nuværende Teolråd
2) Oplæg fra universitetsledelsen om hvordan vi kan samarbejde ledelse og studerende imellem
3) Oplæg fra en studenterpolitiker – hvad kan man gøre som studerende.
4) Diskussion og debat - hvad gør vi nu. Udarbejdelse af konkrete forslag til et studenterorgan
5) Aftensmad – Vi giver mad og noget koldt at drikke
6) Afslutning og vedtagelse arbejdsprogram

Vi håber at I vil bakke op om vores arrangement. Kun hvis vi arbejder sammen kan vi ændre noget. Vi har en helt
unik situation som teologistuderende i det at vi har vores eget studienævn og en fast plads i institutforummet på
Institut for Kultur og Samfund. Vi har en solid base, som kan blive endnu stærkere med et stærkt studenterorgan.
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BOGANMELDELSE

Håndbog i indøvelse af tilgivelsens teknik
Desmond og Mpho Tutu lancerer tilgivelse som metode til fred individuelt og på verdensplan i deres nye bog, som måske udadtil
ligner et stykke selvhjælpslitteratur, men gemmer på en bredere appel og, i særdeleshed, en større dybde.

AF STUD. THEOL LAURA BJØRG PETERSEN
Metoden bygger på et
fællesskabsorienteret menneskesyn
relateret til det afrikanske begreb
ubuntu. Essensen af ubuntu er i følge
forfatterne et almenmenneskeligt
eksistensvilkår: at den enkelte eksisterer
i kraft af helheden og helheden i kraft af
relationer. Til at bevare disse relationer
i en verden, hvor vi uundgåeligt sårer
hinanden, er tilgivelse et centralt
redskab. Samtidig med opnåelsen af
fred mellem mennesker, er tilgivelse
også et redskab til indre fred: at kunne
tilgive andre og tilgive sig selv, og på
denne måde acceptere fortiden og gå
fremtiden i møde fri af følelser, der
hæmmer relationer. Til indøvelse af
dette redskab beskriver forfatterne Den
Firefoldige Vej: at fortælle historien,
sætte ord på smerten, tilgive og endelig
forny forholdet.
ARGUMENTATION OG AUTORISATION
Den indflydelse, Desmond
Tutu har haft på freds- og
forsoningsprocessen i Sydafrika bl.a. via
Sandhedskommissionen, giver bogens
anliggende tyngde og autoritet. Vi har
set i den historiske praksis, at tilgivelse
virker. Desuden henvises også til
tilgivelsen som konfliktløsningsredskab
i andre brændpunkter i verden, samt
hvordan eksempelvis Gandhi og Dalai
Lamas personligheder vidner om
tilgivelsens fredsskabende potentiale.
Derudover refererer forfatterne til
aktuel forskning om tilgivelsens effekt
ift. psykologiske og fysiologiske
konsekvenser af følelser såsom vrede
sorg og skam.
Som paradigmet for, at alt og alle kan
tilgives, bruger forfatterne Jesus med
det lukanske korsord ”Fader, tilgiv dem
for de ved ikke hvad de gør”. Dette er
det eneste eksplicit religiøse argument i
Tilgivelsens bog.
Tungest vejer dog beretningerne fra
mennesker, der på forskellig vis selv
har brugt tilgivelsen som redskab.
Beretningerne bidrager til bogens fælles

historie om tilgivelsens helende effekt
ved også at advare om konsekvenserne
af ikke at tilgive andre eller sig selv og
derved give fortidens hændelser magt
til holde en i følelser, der forårsager
ufrihed. Endelig er Tilgivelsens Bog
en sjælesørgerisk og praksisorienteret
håndbog, der også metodisk appellerer
bredt. Forfatterne formulerer sig ikke
med et højt akademisk sprog, og bogens
struktur indeholder forskellige oplæg
til personligt arbejde. Efter hvert afsnit
forekommer meditationer, ritualer og
dagbogsøvelser.
TEORI I PRAKSIS
Mit førstehåndsindtryk af Tilgivelsens
bog var, at her var der tale om blød
selvhjælpslitteratur. Vurderingen
beroede på bogens lyserøde omslag,
de terapeutiske
oplæg til
personligt arbejde,
titler som Den
Firefoldige Vej
og den sproglige
adressering i
anden person.
Dog, efter endt
læsning, synes
jeg, at bogens
litterære brede
appel matcher
bogens budskab
om tilgivelsen
netop som en
metode. En
større teologisk,
psykologisk eller
akademisk appel,
der ikke havde
inkluderet det
terapeutiske og
personlige fokus,
kunne være
blevet teoretisk
navlepilleri
forbeholdt
specialister.
Tilgivelsens
bog er Tutus

praktiske bud på, hvordan alle kan
lære at beherske tilgivelsens teknik,
der altså ikke er forbeholdt særligt
pacifistiske ikoner som Gandhi eller
Jesus. Når onde handlinger får os til
at kategorisere hinanden som monstre,
minder Tutu os om, at relationer kan og
bør genoprettes i stedet for at erklæres
for fallit – for vores og verdens skyld.
Om dette radikale syn på tilgivelsens
fredsskabende effekt er utopi eller ej, er
op til læserens erfaring og vurdering.
Tilgivelsens bog,
Desmond og Mpho Tutu,
Kristeligt Dagblads Forlag, 2014
344 sider
249,95 kr.
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THEOS BAR

LÆNGERE ÅBENT
Herren har forbarmet sig over os!
Den allernådigste Bente Kejser har
rådet bod på administrationens
synder, og vi har derfor åbent til
tidligst midnat hver fredag. Berus
jer, berus jer uafladeligt!

FREDAGSBARER I
MARTS
6/3 FORÅRSFEST

Theos Bar proller op! Sammen
med de førsteårsstuderende fra
rel.vid fyrer vi op for et halbal
uden lige med støvlekast,
sømslåning og billige Tempt.
Festen lukker først kl. 02.

13/3 SUPERLIGA-BAR

Jaa så er der sgu bold og bajer,
og kamp på storskærm så det.
Fee.

20/3 HARRY POTTER-BAR

Vi åbner portene for alle jer troldmænd,
hekse og mugglere. Bliv fordelt af
Fordelingshatten og vind mesterskabet
i Quidditch-pong til forårets mest
magiske bar. Accio øl!

27/3 DRONNINGEBAR

Vi fejrer 62-året for indførslen
af kvindelig arvefølge. Kør over
Storebælt som det passer dig,
undslip de bidske gravhunde og
forbered dig på en kongelig aften
uden lige. Lidt royal har man lov
at være.
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EN KOMMENTAR

Stigmatiserede muslimer

D. 14-15. februar 2015 blev Danmark, mere lokalt Krudttønden og en Jødisk synagoge i København, ramt af det, vi i Vesten
kalder for et terrorangreb. Medierne og andre var hurtige til at pege fingre, og på de sociale medier fik man hurtigt indtrykket
af, hvem der er fjenden: Muslimerne. Lad os lige trække vejret, før vi stigmatiserer en (stor) gruppe af mennesker, der i forvejen
er under et stort pres fra mange forskellige sider.

Jern-Helle

Vores statsminister har modtaget stor ros
for hendes lederegenskaber i tiden efter
terrorangrebet, hvor hun i en vælgerundersøgelse fra Berlingske Tidende, blandt 1500
respondenter, scorer rene topkarakterer: 16
% giver hende et flot 12-tal, 35 % vurderer
hende til en 10’er, 30 % et 7-tal mens kun
4 % giver hende 02-00. Det er sgu en rigtig
Jern-Helle!
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Kalender | 05.03 2015 – 06.04 2015
MARTS

ARRANGEMENT

BESKRIVELSE

04.

12.30 14.00

Seminar

’Jesus and the Jesus-belivers in the
Talmud’ v/Karin Zetterholm. In the series:
Current approaches to the Classical World.
Ancient World Spring 2015 Seminars (bygn.
1461, lok. 516)

11.

15.15 17.00

Seminar

’Linking Faith and Love: Luther on
Beatitudes and Duties’ v/ Vítor Westhelle,
Lutheran School of Theology at Chicago
(bygn.1453, lok. 415)

12.

19.30

Foredrag

'Konservative dannelsestanker – om
tidens pædagogik og den trængte
borgerlighed' v/ Ulla Nørtoft Thomsen,
cand.mag., lektor i pædagogik, VIA UC.
Studenterkredsen (Richard Mortensen
Stuen, Studenternes Hus)

17.

19.

14.15 16.00

12.00 14.00

Seminar

Seminar

'Liber Institutionis Michael / Mikaels
indsættelse', en koptisk Johannesapokryf
og dens religlionshistoriske baggrunde v/
dr. theol. Jan Dochhorn, arrangeret af
forskningsenheden Den Kristne Orient
(bygn. 1453, lok. 513)
'Elements of Genuine Encounters with
Buddhism: A Malaysian Chinese Christian
Perspective' v/Tan Kang San, head of the
South Asian Protestant missionary society
CMS, Malaysia. (bygn. 1453, lok. 415)

20.

14.00 16.00

Foredrag

'How Many Lutherans Does it Take to
Change a Lightbulb?' v/cand. theol.,
ph.d., Benedicte H. Præstholm,
Teologisk Forening (Bygn. 1453, lok. 116)

24.

18.30 21.30

Foredrag

'Kritisk islam- og koranforskning
i akademia og medierne' v/Thomas
Hoffmann, professor MSO ved KU.
Religionsvidenskabelig Forening, (bygn.
1441, aud. 2)

26.

19.30

Paneldebat

'Nye vinde over dansk kirkeliv? – en
debataften om kirke- og kulturkamp
i dagens Danmark.' Studenterkredsen
(Richard Mortensen Stuen, Studenternes
Hus)

ARRANGEMENT

BESKRIVELSE

Frokostmøde

’Gud i skolen - religiøse dilemmaer i
praksis’
v/Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt,
Professionshøjskolen UCC, KBH. Center for
Samtidsreligion. (bygn. 1453, lok. 415)

APRIL
7.

9.

12.00 13.00

18.00 02.00

Foredrag

ISSN 16029976

Spændende
arrangementer
HOW MANY LUTHERANS DOES IT
TAKE TO CHANGE A LIGHTBULB?
Forholdet mellem kristendom og
kulturen har altid været et tema for
teologien: Kan noget godt komme
fra kulturen?
Cand. theol., ph.d., Benedicte
H. Præstholm vil i dette foredrag
udbrede de typiske former for
teologi, som anvendes mod socialetisk, kulturrelateret forandring,
særligt skabelsesordningsteologien,
og på årsagerne til den teologiske
modstand mod forandring.
Teologisk Forening, fredag 20.
marts, kl. 14.00 - 16.00,
bygn. 1453, lok. 116

GUD I SKOLEN - RELIGIØSE
DILEMMAER I PRAKSIS
Til dette frokostmøde vil
Ane Kirstine Brandt og Pia
Rose Böwadt, lektorer ved
læreruddannelsen i KBH,
fortælle om deres udgivelse:
”Gud i skolen”. Bogen diskuterer
dilemmaer, som knytter sig til
religion og religiøs praksis på
en skole. Med udgangspunkt
i interview med fagfolk og
repræsentanter for trossamfund og
Ateistisk Selskab og Humanistisk
Samfund belyses de forskellige
positioner, som findes i det danske
samfund. Hvordan jonglerer lærere
med minoritetskrav, forventning
om sekularisme og kulturkristne
traditioner?
Tirsdag d. 7. april, kl. 12.00 13.00, bygn. 1453, lok. 415

'Higg’s-partikel og tro’ v/ Lars Henrik
Andersen, professor og dr. scient, AU.
Studenterkredsen (Mødelok. 1,
Studenterhuset)

http://studerende.au.dk/studieliv/

figenbladet – dit blad på nettet!

