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Religionsfrihed under pres
FigenBladet giver gennem lektor i Missions- og Økumenisk Teologi,
Peter Lodberg, i dette nummer et indblik i religionsfrihedens
opståen, og hvorledes situationen er i verden i dag

Rejsebrev fra en sommerskole

»Straks da vi havde sat os, var den første ældre mand i gang med at
hamre en dolk ned i kraniet, skære sig i tungen, så blodet drev ned i
skægget og trykke en sylespids genstand ind i huden ved kravebenet«

Tour de Jordan

To studerende fra Arabisk- og islamstudier, fortæller om deres oplevelser under en studierejse til Jordan med DJUCO, det dansk-jordanske
universitetssamarbejde, der bød på mere end blot vidensudveksling
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KEND DIN UNDERVISER

Kend din underviser: Svend Andersen
Professor i Etik og Religionsfilosofi, Svend Andersen, læste Teologi i 68’er-oprørets Aarhus hos den kendte teolog, K.E. Løgstrup.
Han har siddet med i Det Etiske Råd, han har netop udgivet en tænkepause om gud - og nå jo, fået et ridderkors for sit arbejde.

ORD | JOHANNE NØRTOFT THOMSEN
DU ER MATEMATISK OG
NATURVIDENSKABELIG STUDENT.
HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN MED
TEOLOGI?
I realskolen syntes jeg, at matematik var
spændende og jeg troede endda en tid,
at jeg skulle være kemiker. Så skete der
en ”omvendelse” midt i gymnasiet, hvor
vi var nogle stykker, der begyndte at
læse filosofiske tekster. Selvom jeg var
matematisk student, så endte jeg med
teologien, også på grund af vores meget
kompetente religionslærer på gymnasiet.
Han var ikke særlig rar, han udfordrede
os og var meget krævende. Hos nogle
af eleverne blev han opfattet som en
pestilens, men for mig var han en stor
inspiration.
HVORDAN HUSKER DU DIN STUDIETID?
Jeg begyndte at at læse K.E. Løgstrup
i gymnasiet. Det lykkedes mig senere
at få Løgstrup ned at holde foredrag
på mit gymnasium. Dén oplevelse, det
var at høre ham, var med til at gøre
det klart for mig, at det var Teologi i
Aarhus, jeg ville læse og ingen
andre steder. Det viste sig så
på studiet, at der var mange
andre ting end Løgstrups
undervisning, som også var
spændende. Det var en meget
inspirerende tid, hvor også
68-oprøret kom over os. Det
var dog ikke noget som jeg
var særlig involveret i. Det
med at besætte kontorer og
afskaffe professorvældet, det
syntes jeg ikke var relevant på
Teologi, da vi ikke oplevede
professorvældet som trykkende.
VILLE DU VÆRE PRÆST?
Jeg ville ikke være præst, da
jeg begyndte på Teologi, men
jeg blev senere hjælpepræst.
Jeg synes, at det giver vigtig
erfaring at være præst, fordi
du forholder dig til de samme

tekster, som når du er teolog, men
på en anden måde. Du kan ikke være
distanceret teoretisk - du skal forkynde
et budskab. Det er to forskellige
indstillinger. Du er ikke præst, når
du er teolog - men tingene hænger
meget sammen, uden dog at være
sammenblandet.
HVAD ER DET BEDSTE VED AT VÆRE
PROFESSOR PÅ AARHUS UNIVERSITET?
Det bedste er, at jeg kan bruge min
tid på at beskæftige mig med det, jeg
synes er allermest spændende i denne
verden, nemlig teologi og filosofi
og spørgsmålet om livets mening og
mærkværdigheder. Det er et utroligt
privilegium. At jeg også kan formidle
det til unge mennesker, hvoraf i hvert
fald nogle er interesserede og deler ens
interesse - det er ikke bare sjovt, det er
et privilegium. Det er jeg utrolig glad
for, og taknemmelig over.

Jeg er vokset op i Sydslesvig som en del
af det danske mindretal. Hvis man er
aktivt med i mindretallet, så går man til
møder i skolen og tager del i det danske
arbejde og derunder også det danske
kirkeliv. Kirken var ikke engang en rigtig
kirke, men der blev holdt gudstjeneste
i et klasseværelse på den danske skole.
Det var en selvfølgelighed at gå i den
danske kirke i Sydslesvig, og jeg er
aldrig blevet spurgt.
ER DU LIDT GAMMELDAGS?
Jeg er i besiddelse af en iPhone, og
jeg betaler med Mobilepay i Rema1000
og andre steder. Men jeg er ikke på
Facebook og Twitter. Det kræver en
masse opmærksomhed og megen tid. Jeg
kan godt se at Facebook og Twitter har
positive funktioner. Hvis man vil deltage
i debatten, så kan Twitter være vældig
godt fremfor et læserbrev. Jeg tror at
man hurtigt kan komme frem, men at
man måske også hurtigt bliver glemt.

HVORDAN ER DU VOKSET OP?
Mit hjem var ikke et specielt kristent
hjem, men det var heller ikke ukirkeligt.

Stud.theol. Svend Andersen, 1974

Professor dr. theol. Svend Andersen, 2015
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SOMMERSKOLE

På gennemrejse i Sri Lanka
Mens størstedelen af de studerende på Institut på Kultur og Samfund nød den danske sommer efter en hård eksamensperiode,
drog et hold fra Religionsvidenskab med bus gennem det eksotiske Sri Lanka.

RELIGIØS FESTIVALSTEMNING
Næste stop var Kataragama, et helligt
pilgrimsmål for den hinduistiske
gud af samme navn, hvor en stor
religiøs festival skulle finde sted.
Efter en skrumlende bustur sydpå
igennem det bakkede landskab og
flere kommunikative problemer med
chaufførerne, nåede vi frem. Kataragama
var i fagligt henseende turens absolutte
klimaks. Det store religiøse område
summede af liv, hvor flere tusinder af
4 | FIGENBLADET

FOTO | PRIVAT

ORD | ANDERS GRØNBORG ANDERSEN
Egentlig virker det en smule absurd;
efter en lang eksamensperiode med
hovederne dybt begravet i tekster om
alt fra dansk kirkehistorie til kognitiv
ritualteori skulle man tro, at man
havde fået nok. At hjernen nu var
udbrændt over religiøse termer og
trængte til et hvil, i det mindste bare i
et par måneder. Alligevel valgte en flok
religionsstuderende at pakke kufferterne,
tage notatblokken i hånden og drage til
Sri Lanka, hvor sommerkurset ’Religious
Unity and Diversity within Hinduism and
Buddhism’ over to uger blev afholdt i
midten af juli.
Rejsens første destination var Kandy,
landets næststørste by, godt tre timers
rejse fra hovedstaden Colombo. Her
mødtes vi den første aften til drinks
på det kolonialistisk indrettede Hotel
Suisse. Kandy blev vores udgangspunkt
de første tre dage, hvor vi efter en
introducerende forelæsning fik taget
hul på det religiøse landskab. I St.
Paul’s Church mødte vi Biskop Kumara,
der fortalte os om omstændighederne
for kristendommen i et land, hvor den
nationalistisk-buddhistiske ideologi
er i stærk fremgang. Byens største
seværdighed var det imponerende
Tandens Tempel, hvor et relikvie af
Buddhas tand efter sigende skulle
befinde sig. Samtidig var der arrangeret
en dagstur til lokale templer, både
hinduistiske og et buddhistisk, og til det
lokale Peradeniya Universitet, hvor vi fik
en forelæsning om nationalistgruppen
Bodu Bala Sena.

Guden Kataragama bliver fragtet på en elefant under åbningsceremonien af den religiøse festival af
samme navn

mennesker, primært af tamilsk herkomst,
var valfartet til for at bade i floden
Manik Ganga, ofre til guderne og deltage
i festlighederne, der mest af alt mindede
om en tur til Roskilde Festival. Her var
der religion for alle pengene. Vi deltog
i den officielle åbningsceremoni, gik
til puja, overværede en stor og farverig
elefantparade og udførte en masse
feltarbejde. Vi fik ikke mindst set de
kontroversielle sufister, der er kendt for
at pierce og skære i sig selv. Og vi blev
ikke snydt; straks da vi havde sat os, var
den første ældre mand i gang med at
hamre en dolk ned i kraniet, skære sig
i tungen så blodet drev ned i skægget
og trykke en sylespids genstand ind i
huden ved kravebenet – og vi eneste
vesterlændinge inden for en radius af
100 km kunne blot sidde måbende,
holde os for øjnene og pænt lægge et
par rupees i kassen, der afslutningsvis
blev sendt rundt.
FELTARBEJDE FRA VANDKANTEN
Sidste stop var Unawatuna på sydkysten
nær kolonibyen Galle. Ved første øjekast
var der dømt badeferie og dasen,
men dette var også stedet hvor vores

primære feltarbejdsprojekt skulle foregå.
Projekterne kredsede alle om lokale
religiøse forhold og blev præsenteret
for resten af gruppen på sidstedagen. Vi
fik dog også en række fællesoplevelser
ud af opholdet i Unawatuna, blandt
andet besøg i kirkerne og stupaen i
Galles gamle bydel. En af kursisterne
fandt frem til en lokal dæmonuddriver,
hvilket vi selvfølgelig måtte undersøge.
Efter en times lang gåtur i mørket op
igennem junglelignende områder fandt
vi ham, og efter lidt forhandling grundet
manglende kokosnødder fik vi set ham i
trancetilstand. Til slut arrangerede vi en
stor festmiddag i strandkanten, og efter
fest, dans og øl til langt ud på natten
kunne vi konstatere, at det måske
alligevel ikke var så absurd at have
brugt sin dyrbare sommerferie på at
komme ud i verden og få direkte kontakt
med alt det, vi til dagligt blot kan
dagdrømme os væk til på universitetet.

UNIVERSITETSLIVET

Universitetsreformens realiteter og risici
Nyt semester, nye studerende og ny reform. Efterårssemesteret 2015 blev øjeblikket, hvor alt ikke længere skulle være som
det gamle, men hvilke konsekvenser har reformen indtil nu haft for de studerendes vilkår? FigenBladet har taget et kig på det
arbejde, de nye tiltag har pålagt studerende, studievejledere og administration.

NYE TILTAG
Især blandt kandidatstuderende har
det været populært at benytte sig af
muligheden for at tage færre ECTS point
end de normerede 30 per semester,
men dette kan fremover blive mere
problematisk med den nye, automatiske
tilmeldingsproces: »Det bliver sværere
at lave individuelle studieplaner, da
den studerende skal kunne redegøre for,

FOTO | LASSE B. MADSEN

ORD | KRISTINE LYNG
Fremdrift er nøgleordet i den
nye universitetsreform, og hos
studievejlederne på Teologi og
Religionsvidenskab har de allerede
set en fremdrift, i hvert fald når det
kommer til antallet af henvendelser
fra de studerende. Naja Bisgaard
Krogh, der er teologistuderende på 11.

stadig kan lade sig gøre med den nye
reform: »Jeg oplever ofte en form
for panikstemning sprede sig blandt
de studerende, men de nye tiltag
betyder ikke at hverken barsel eller
nedtrapning af point ikke kan lade sig
gøre, det betyder bare at det i højere
grad kræver mere papirarbejde nu til
forskel fra før, hvor den studerende
uden videre kunne tage barselsorlov,«
understreger hun. »Det er ikke
menneskene, der skal passes ind
i systemerne, men systemerne,
der skal tilpasse sig hver enkelt
persons behov,« mener hun.
Naja Bisgaard Krogh har ikke
selv oplevet nogle problemer i
kraft af den nye reform, selvom
hun er blandt dem, der har valgt
at rykke rundt på studieplanen
på kandidatuddannelsen. Hun
opfordrer derfor til, at de
studerende stadig forsøger at
omordne studieforløbet så vidt
det er muligt og ved behov,
således at de i værste fald ikke
ender med at må droppe deres
videregående uddannelse, fordi
de ikke er i stand til at følge med
fremdriftsreformen.

»Det er ikke menneskene, der skal passes ind i systemerne, men systemerne, der skal tilpasse sig hver
enkelt persons behov,« mener Naja Bisgaard, studievejleder på Teologi

semester og studievejleder for Teologi,
fortæller: »Fremdriftsreformen gør, at
bureaukratiet vokser. Som studerende
tilmeldes man per automatik alle sine
fag, og det betyder at alle henvendelser
vedrørende sit studie skal omkring
studienævnet, som for eksempel
holdskifte og nedtrapning af point.« Før
reformen havde den studerende i højere
grad selv kontrol over tilrettelæggelsen
af sit studie, men nu er tilrettelæggelsen
blevet langt mere administrativ, hvilket
for den studerende betyder at der skal
sendes flere dispensationsansøgninger
til studienævnet. Det resulterer i
en større arbejdsbyrde for både den
studerende selv og for studievejlederne.

hvordan hele sit studieforløb kommer
til at forløbe fremadrettet, hvis der
ønskes en nedtrapning i point,«
fortæller Naja Bisgaard Krogh. For de
nye studerende vil reformen i den grad
være nemmere at sluge, hvis de er i
stand til at følge den faste ordning.
»De fleste nye studerende kommer fra
en gymnasiereform, der i langt højere
grad ligner den nye universitetsreform,
hvor den studerende ligeledes
tilmeldes fagtilmeldinger og eksaminer
automatisk,« fortsætter hun.
IND I SYSTEMERNE
Det er vigtigt for studievejlederne
at pointere overfor de studerende,
at forhold som eksempelvis barsel

DET FØRER REFORMEN MED SIG:
• Du skal som udgangspunkt tilmeldes
30 nye ECTS hvert semester.
• Du skal tilmeldes uanset om
du mangler at bestå kurser/fag fra
foregående semester.
• Du bliver automatisk tilmeldt både
eksamen og reeksamen i semesterets
kurser/fag.
• Framelding af kurser og eksamen er
ikke muligt.
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TEOLOGI

Pave Frans og aborten
Paven har lavet en udmelding, der har skabt chokbølger i den vestlige verden: Kvinder kan nu modtage tilgivelse og vende tilbage til den katolske kirke efter en abort. Men er det virkelig så stor en forandring?

HVAD LOVEN SIGER
»Pave Frans er kendt for at agere
anderledes i forhold til sociale
problemstillinger, end man normalt,
fra et udestående perspektiv ville
forvente af katolicismens frontfigur.
Både fraskilte og homoseksuelle har
han i taler udvist stor omsorg overfor,
hvilket har været med til at påkalde
opmærksomhed i offentlighedens øjne.
Hans nye dekret går i al sin enkelthed
ud på, at alle katolske præster i et
år uforbeholdent har lov at meddele
tilgivelsen til kvinder, der gerne vil have
lov at vende tilbage til kirken og troen
efter en abort. Man har dog, ligesom
med alt andet, altid kunnet få tilgivelse
for abort«, siger Jakob Egeris Thorsen.
Men svangerskabsafbrydelse er ifølge
den katolske moralforståelse en alvorlig
synd, der medfører den lette grad af
ekskommunikation automatisk. Modsat
en fuldkommen ekskommunikation, der
betyder en total udelukkelse af kirken,
betyder den lette form, at man ikke kan
modtage sakramenterne og at man ikke
kan have hverv indenfor kirken. »Ikke
desto mindre har det hele tiden været
6 | FIGENBLADET

vigtigt for kirken, at
de kvinder, der har
syndet, ’vender hjem’
til kirken« forklarer
Jakob Egeris Thorsen.
Det er i sin tid blevet
bestemt at meddelelsen
af syndsforladelse for
særligt grove synder,
herunder abort, kun kan
foretages af biskopperne
i de enkelte bispedømmer
og af særligt udpegede
præster. Hidtil har man
altså skullet opsøge
disse personer i tilfælde
af ønske om abort.
Selvom pavens offentlige
gestus kommer som
en noget overraskende
udmelding, har et stort
antal biskopper de facto
allerede uddelegeret
denne ret til præsterne i
deres bispedømmer.

FOTO | WIKIMEDIA COMMONS

ORD | EMILIE LOUISE NIELSEN
Den første september i år gav Pave
Frans alle præster inden for den
katolske kirke, lov til i et år at meddele
syndsforladelsen til kvinder, der har
fået foretaget en abort, og som går til
skrifte. Det samme gælder for læger og
sygeplejersker, der hjælper med abort.
Proklamationen skete i forbindelse med
toårsdagen for pavens indsættelse, og
denne særlige begivenhed skal være
med til at markere et ekstraordinært
jubelår, der begynder i december
i år. Beslutningen har skabt stor
diskussion i den vestlige verden,
hvor paven, sammenlignet med sine
forgængere, allerede har et ry for
at være ukonventionel. Historien er
dog faktisk ikke så revolutionær og
grundvoldsrystende som den lyder,
ifølge Jakob Egeris Thorsen, underviser i
teologi ved Aarhus Universitet.

Banebrydende? Nu kan alle præster i den katolske kirke give

ALLE BLIVER TILGIVET
kvinder, der har fået foretaget en abort, men ønsker at skrifte,
Den eneste forskel er
syndsforladelse. Men faktisk har man længe kunnet få tilgivelse for
blot, at i det såkaldte
abort i den katolske kirke.
jubelår, der indledes
den 8. december 2015
den mere protestantisk i sin fremtoning,
og varer frem til den
forklarer Jakob Egeris Thorsen, og
20. november 2016, kan alle verdens
peger på en sådan antagelse som
præster uafhængigt af ordningen i
fejlagtig. »Paven må gå en snæver
deres bispedømme, give syndsforladelse.
politisk balancegang, således at
Formålet med den nye beslutning er
hans liberale tiltag og ytringer ikke
fra pavens side, at sende et signal om,
kommer til at støde den katolske kirkes
at den katolske morallære ikke er så
mere konservative fløje. Det paven i
streng, at man ikke kan blive mødt
virkeligheden er i gang med, er et forsøg
med rummelighed og tilgivelse, hvis
på at fjerne det uheldige stigma om
man oprigtigt angrer og ønsker at
den katolske kirke som en meget streng
komme tilbage til kirken. »Forandringen
institution, og åbne offentlighedens
er altså ikke så stor, men har nogen
øjne for kristendommens budskaber
signalværdi«, pointerer Jakob Egeris
om tilgivelse, kærlighed og universel
Thorsen. Den henvender sig ikke kun til
solidaritet.«
kvinder, der har fået abort, men til alle
der bærer rundt på utilgivet synd.
DE VIRKELIGE VÆRDIER
Pave Frans er dog ingenlunde ved at
reformere den katolske kirke og gøre

STUDIESTART

Rusugen - mere end bare rus!
Vi har givet ordet til en ny studerende, der fortæller om sin allerførste uge på religionsvidenskab. Ugen før det rigtige studieliv
begynder; rusugen.

FOTO | PRIVAT
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ORD | THEIS OXHOLM
De seneste år, har man hørt om den
frygtelige rusuge i mange medier, hvori
disse dage er blevet fremstillet som
voldsomme drukfester hvor ”russerne”
er blevet presset til druk. Men gid
medierne havde været med en tur
hos #RVrusserne15! Lad os ikke være
høje og hellige og sige at der ikke var
alkohol, fordi det var der. Lad os ikke
sige at der heller ikke var nogen, der en
enkelt aften måske fik for meget, fordi
det var der. Men det er måske det, af de
ting der er sket, med mindst betydning
hele ugen. Jeg vil fortælle om 3 andre
sider af ugen.
Først: Det har været en uge, med så
mange nye mennesker, og man skulle
ikke tro, at der kunne være så mange
fantastiske folk på et sted. Der er blevet
lavet venskaber for livet, og ja der er
nok også nogen der er blevet en smule
mere end venner. Jeg vil personligt sige
et kæmpe tak til hele hold 2 (er go!),
Theos bar, tutorerne, instruktoren og
alle mine andre nye medstuderende.
Der har været planlagt nogle fede
arrangementer, og når de sluttede og
der måske ikke var planlagt noget, så
kunne folk godt selv finde ud af hvad
der så skulle ske, og det var faktisk ofte

på disse tidspunkter hvor man lærte
hinanden bedst at kende, og mødte de
fedeste medstuderende.
Andet: Det er en vildt fed følelse, at
stå som en uvidende russer, der skal til
at studerer religionsvidenskab, og høre
på sine tutorer. Nogle mennesker der
ikke er mere end et par år ældre end en
selv, men hvilke har en imponerende
viden samt et engagement indenfor

deres fag, og et speciale der er så
specielt at man næsten ikke kan forstå
meningen af det de snakker om. Tanken
om, at selv, inden længe, vil kunne
forsvarer min titel som humaniora, med
et verbalt comeback der vil kunne få
enhver naturvidenskabelig til at være i
tvivl om de nu har valgt rigtig, det er
noget jeg i hvert fald glæder mig til.
Tredje og sidste: Dette er vel noget
der næsten ikke hører til rusugen,
jeg sidder og skriver denne artikel
søndag aften, ugen er vel færdig.
Jeg er stadig søvnig efter en uge
uden meget søvn, jeg har læst mine
37 siders religionsfænomenologisk
baggrundslitteratur til i morgen og
jeg er lige kommet hjem fra filmaften
ved min tutor Dutten. Men selvom jeg
er helt smadret og burde have sovet
i toogfyrretyve døgn, så er jeg helt
ekstatisk for at komme i gang i morgen.
Jeg glæder mig til at forsætte mit liv
ind i akademikernes rækker, og være en
der kan få lov til at fordybe sig, som et
fuldtidsarbejde, helt ned i de ting der
bare fanger min interesse. Det er en
fantastisk følelse, og det er heri at den
egentlige rus i rusugen ligger.
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STUDIEREJSER																												

Tour de Jordan
To studerende fra Arabisk- og islamstudier, fortæller om deres oplevelser under en studierejse til Jordan med DJUCO, det danskjordanske universitetssamarbejde, der bød på mere end blot vidensudveksling.

ORD | JOSEPHINE MARIE BULOW & CECILIE VESTERHOUEN CHRISTENSEN, STUD.
MAG. ARABISK- OG ISLAMSTUDIER

STØJ PÅ LINJEN
Konferencen startede, dagen
efter vi var ankommet.
Der var disket op med
diverse (meget) søde
arabiske kager på et bord
uden for konferencesalen.
I den nydelige biograflignende sal var der foruden
talerstolen placeret tre
8 | FIGENBLADET

videnshorisont. Koncentrationen kom
dog på prøve, eftersom mobilernes
ringen, snakken, studerende og
professorer, der jævnligt gik ind og
ud, afbrød fokusset på talerne. En
helt anden mentalitet gjorde sig her

»Vi fornemmede hurtigt,
at der eksisterede helt
andre standarder og
måder at fremlægge
perspektiver på, når
de arabiske professorer
præsenterede deres
synspunkter.«
gældende, end den vi kendte på Århus
Universitet; stille forelæsningslokaler,
hvor selv den svage summen fra de
tændte computere kan høres.
KULTURFORSKELLE
Dr. Matteo Legrenzi fra Italien fortalte
om det saudi-iranske rivalskab, herunder
hvordan Saudi Arabien og Iran bruger
sekterisme, men samtidig afviser
dette. En kompleks præsentation af
et mangesidet emne som sikkerhed
og rivaliseringen mellem de to blev i
FOTO | PRIVAT

Fredag 17. April 2015 steg vi
forventningsfulde på flyet i Billunds
lufthavn, for derefter at lande i Jordans
hovedstad, Amman, nogle timer efter.
Vi skulle blandt andet deltage i en to
dages international konference med
titlen “Analyzing security complexes in
a changing Middle East: The role of nonarab state actors and non-state actors”.
Som studerende - begge med hovedfaget
Arabisk og Islamstudier - og ikke
mindst som førstegangsdeltagere i en
international konference, havde vi en
formodning om, at dette ville frembringe
nogle nye perspektiver i forhold til det
aktuelle emne. Derudover var vi spændte
på at møde gruppen af danske og
jordanske studerende, som vi i de næste
10 dage skulle tilbringe tiden med.
Denne ”studie/kultur-udvekslingstur”,
også kaldet Tour de Jordan, blev sat
i værk af DJUCO, det dansk-jordanske
universitetssamarbejde, og gentages
årligt takket være samarbejdet mellem
Syddansk Universitet og University of
Jordan. Partnerskabets
hovedformål er at
bygge bro mellem de to
uddannelseskulturer, samt
at intensivere samarbejdet
og dialogen mellem
Danmark og Jordan.
Ydermere forsøger DJUCO
gennem aktiviteter i Jordan
at styrke det akademiske
miljø på de jordanske
universiteter.

mægtige lænestole i sort læder på
en scene foran lærredet. Dekanen for
”Prince Al Hussein bin Abdullah II
School of International Studies”, Dr.
Faisal Al-Rfouh indledte konferencen
med ordene: ”Bismillah ir-Rahman
ir-Rahim”. Alle rejste sig til lyden af
den nationale kendingsmelodi, og
herefter fulgte en lang takketale til
diverse professorer og lignende. Så var
vi i gang, tænkte vi forhåbningsfulde,
men nej, optakten var lang, og
afsluttedes med en kaffepause. De
næste talere, heriblandt professor Peter
Seeberg fra Syddansk Universitet, og
Dr. Mohammad Mansour fra Assute
Universitet i Egypten, præsenterede
på skift deres perspektiver. Nogle mere
interessante end andre. Lydtæppet
var noget forstyrret af mobiler, der på
skift ringede i salen under oplæggene.
Nogle besvarede dem, andre ringede
blot videre. Koncentrationen var i
begyndelsen på sit højeste blandt de
danske og europæiske studerende,
alle sansesluser var åbne, parat til at
indoptage de forskellige professorers
bidrag til den komplekse situation i
Mellemøsten, og ligeledes udvide vores

																												

		

FOTO | WIKIMEDIA COMMONS

striben, forstået på de måde, at når der
skal skabes dialog med palæstinenserne
i forhold til Gazastriben er det Hamas,
der bliver inviteret med til bords. Hun
brugte termen "rebel governance" om
Hamas' magt over Gaza, eftersom de
overtog Gazastriben med magt, og
ikke er anerkendt af det internationale
samfund som statsaktør, men stadig
anses som en terrororganisation.

leveret i et kvikt tempo. Dekanen talte
om massemedier og det arabiske forår.
Her blev koncentrationen igen sat på
prøve, da han med sin råbende retorik
fremførte en subjektiv præsentation,
mest af alt om Israel-Palæstinakonflikten. Det drejede sig om, hvem der
var de ”sande” arabere: ”Vores arabiske
brødre,” råbte han på et gebrokkent
engelsk i mikrofonen, så vi i salen var
ved at sprænge vores trommehinder,
ved blandingen af hans brægen og
ekstremt høje hyletoner fra mikrofonen.
Med den ene finger i øret var det en
kamp at lytte til, og føltes mest af
alt som en propagandisk råbetale i et
ufuldstændigt sprog, som bare skulle
overstås. Vi fornemmede hurtigt, at der
eksisterede helt andre standarder og
måder at fremlægge perspektiver på, når
de arabiske professorer præsenterede
deres synspunkter. Eksempelvis blev
det en blandet oplevelse at høre

oplægget af Dr. Mohammed Al-Mesfer
fra Qatar, om perspektiverne for Qatar i
en global verden. Fokusset var svært at
finde, eftersom han valgte at præsentere
sine synspunkter på standardarabisk,
hvilket i sig selv ikke er problematisk,
blot der er en god tolk til stede, og det
var her filmen knækkede. En ung, dygtig
kvindelig studerende skulle oversætte,
men som i et kaotisk cirkus, blev hun
konstant irettesat af den førnævnte
dekan og andre arabiske professorer,
som sad på første række. Hun blev helt
perpleks og forvirret, hvilket gjorde
det svært for os i salen at få alle
pointerne med, og vi opnåede en meget
fragmentarisk viden omkring emnet.
Det var derfor en lettelse, da italienske
Dr. Bernedetta Berti gik på, for at tale
om ”non-state actors”, især med fokus
på Hamas som en blanding af ikke at
være en statslig aktør, men samtidig
blive opfattet som en sådan på Gaza-

PLADS TIL OPLEVELSER
De to dage på den internationale
konference dannede grobund for
en intens, berigende og udviklende
studie-konference arrangeret af DJUCO.
Vi opholdt os halvanden dag på det
underskønne ”get-away”-hotel ”Olive
Branch” i bjergene nær den antikke
by Jerash, omgivet af olivenlunde
og ren naturlig duft og luft, modsat
hovedstaden Ammans pulserende og
forurenede omgivelser, vi netop kom fra.
Her blev vi inddelt i grupper med en-to
jordanske studerende, alt efter hvilke
områder vi fandt mest interessante
fra den førnævnte internationale
konference. Her opstod spændende
kulturmøder i det halvandent døgn,
vi opholdt os her. Vi var imponerede
over de jordanske studerendes enorme
entusiasme; de var med det samme klar
på at blive interviewet, da DJUCO’s
praktikant spurgte, hvorimod vi
danskere ikke rigtig havde lyst eller var
for generte. Vi oplevede de jordanske
studerendes stolthed over deres kultur
for at fortælle om Jordan, vise os rundt
i landet: Jerash, Wadi Rum i ørkenen
og til et af de syv vidundere i verden,
den antikke grotteby Petra, eller blot
rundt i Amman. En enorm glæde og
gå-på-mod var et billede, der generelt
gjorde sig gældende for dem alle - også
i livlige diskussioner om problematikker
i Mellemøsten på studie-konferencen.
Alt i alt en på alle måder lærerig
studietur med DJUCO, som - trods lidt
”støj på linjen” undervejs - varmt kan
anbefales for studerende med interesse
for Mellemøsten.
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INFORMATION

Afskedsseminar for lektor, dr.theol. Ole Davidsen
10.00 – 10.10 Velkomst v. Else K. Holt, lektor
10.10 – 10.30 Hans Jørgen Lundager Jensen, professor
”Adam-fortællingen og evangeliernes narrative struktur: tragedie vs. komedie eller animistiske vs. analogistiske myter?
10.30 – 10.50 Duplik v. Ole Davidsen. Fælles diskussion
11.10 – 11.30 Kasper Bro Larsen, lektor: ”Never Ending Story. Metalepse i evangeliernes slutninger”
11.30 – 11.50 Duplik v. Ole Davidsen. Fælles diskussion
11.50 – 12.10 Jesper Tang Nielsen, professor MSO (KU): ”At give og modtage – særligt i Johannesevangeliet”
12.10 – 12.30 Duplik ved Ole Davidsen. Fælles diskussion
13.20 – 13.40 Maria Odgaard Møller, postdoc:
”Den gode, den fromme og den virkeligt onde. Et trekantsdrama med samaritaneren, Jesus og Løgstrup i hovedrollerne”
13.40 – 14.00 Duplik ved Ole Davidsen. Fælles diskussion
14.20 – 14.40 Bo Holm, lektor:“Den gode gæld? Om positive reciprocitetsformer”
14.40 – 15.00 Duplik ved Ole Davidsen
15.00 – 16.30 Reception
Tid: 7. oktober 2015, kl. 10.00-16.30
Sted: Preben Hornungstuen, Studenternes hus, Fredrik Nielsens Vej 2-4
Alle er velkomne

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
ninnamkr@gmail.com eller johannenoertoft@gmail.com
Med venlig hilsen
Redaktionen
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HVAD KAN DU BLIVE?

Voksen, skrøbelig og præst
over det hele. Men midt i de glædelige
begivenheder kom endnu engang
følelsen af at være voksen og skrøbelig.
Oven i det nye arbejde, som i forvejen
krævede al min energi, var Randers også
en helt ny by for mig. Jeg havde aldrig
været der før, men skulle pludselig være
præst i byen. Ny by. Ny lejlighed. Nye
naboer. Ny dialekt. Ja, selv Netto var ny
og anderledes!
Voksen og skrøbelig!? Måske det bare er
sådan, det er, ligegyldigt hvor gammel
eller ung man er, og ligegyldigt hvad
man kaster sig ud i. Der vil altid komme
tidspunkter, hvor man står på usikker
grund og kæmper for at overleve, og
andre dage hvor man har overskud.
Den første gudstjeneste handlede om
overlevelse. Ligesom den første dåb, den
første vielse, den første bisættelse og
den første konfirmation også gjorde det!
GLÆDEN VED GERNINGEN
Min hverdag er varierende, ganske
ligesom på universitetet. Jeg ved at der
skal prædikes på søndag, men alle andre
opgaver er noget der kommer og går. Det
kræver en del selvdisciplin og struktur,
men det giver også en uvurderlig

frihed. Én uge har man to bisættelser,
et bryllup og en gudstjeneste, og man
er ved at falde bagover og skvatte i
præstekjolen! En anden uge er der
ro til prædikenskrivning og teologisk
refleksion, og endog tid til at udvikle
ny konfirmandundervisning. Én dag
er mailindbakken tom og man undrer
sig - en anden dag er den fuld. Og i
stedet for at svare, bruger man dagen
sammen med fru Jensen, der har mistet
sin mand. Hun havde brug for en snak
– ikke fordi jeg hedder Simon og kan alt
muligt, men fordi jeg er præsten.
Og det er det bedste ved mit arbejde
og præstegerningen: Når folk bruger
mig som deres præst og inviterer mig
indenfor i deres liv. Når jeg, alene ved
at være præst og nærværende hos folk i
glæde eller i sorg, kan gøre en forskel,
så er alt andet lige meget. Og så er er
det også lige meget, hvor voksen eller
skrøbelig jeg føler mig, for i deres øjne
er jeg præsten. Og den tillid de møder
mig med, kan bære mig igennem selv de
hårdeste perioder!

FOTO | ENGHØJ KIRKE

ORD | CAND.THEOL. SIMON EMIL
KOEFOED
Kan du huske, da du flyttede hjemmefra
og skulle begynde en ny tilværelse som
studerende? Jeg husker det som en
spændt tid. Glædelig, nervepirrende og
en smule angstprovokerende at flytte
fra trygge og vante rammer, til en ny
by med nye veje, nye mennesker og en
ny hverdag. En følelse af at kunne klare
sig selv – være voksen! – og samtidig
enormt skrøbelig.
De samme følelser blussede op, da
jeg for et halvt år siden blev kaldet
som sognepræst i Enghøj Kirke i
Randers. Endnu engang skulle jeg flytte
hjemmefra. Ikke fra barndomshjemmet,
men fra min elskede (!)
universitetsboble. Selvom det var med
fuldt overlæg at jeg søgte stillingen,
og at jeg altid har vidst, at jeg ville
være præst, var det både fantastisk at
have fået arbejde, men også en smule
nervepirrende og angstprovokerende at
skulle flytte fra TEO og Aarhus.
Jeg afleverede speciale d. 28. juli 2014
– 25 år ung på dagen! – og 1. februar
2015 tiltrådte jeg som sognepræst.
I mellemtiden havde jeg været på
pastoralseminariet,
søgt og fået stillingen,
blevet ordineret i
Aarhus Domkirke og
indsat i Enghøj, med alt
hvad dertil hører!
NY, NYT OG
ANDERLEDES
Den første tid som
præst var forvirrende og
følsom. Ordinationen
var overvældene,
fordi venner og nye
kollegaer kom og
bakkede op om mig og
den præstegerning,
jeg skulle i gang med.
Ligeså indsættelsen
i Enghøj: festlig og
fornøjelig! Jeg havde
endnu ikke løftet
en lillefinger, og
alligevel var der fest
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TEOLOGISK FORENING

OKKULT FILMEFTERMIDDAG
FÆLLESARRANGEMENT FOR TEOLOGISK FORENING OG RELIGIONSVIDENSKABELIG FORENING.
Blasfemi eller religiøs satire på højt planen? Aftenens filmklassiker har vakt furore og latter, lige siden den
udkom i 1979. Det vil den helt sikkert også gøre denne aften. Filmen indledes med korte oplæg af Marie Vejrup
Nielsen (Religionsvidenskab) og Kasper Bro Larsen (Teologi). Filmens titel? Den må ikke annonceres offentligt, så
du må vente og se. Eller følge sidste nyt på den teologiske og religionsvidenskabelige rygtebørs. Vel mødt.
Sshh, det er meget hemmeligt.

Tid og sted:
Dato: Fredag d. 2. oktober
Tid:
kl. 14:15
Sted:
Bygn. 1453, Lok. 415

RELIGIONSVIDENSKABELIG FORENING

SOLFORMØKELSE OG NATURENS LUNER?
V. MARIANNE QVORTRUP FIBIGER – LEKTOR I RELIGIONSVIDENSKAB PÅ AARHUS UNIVERSITET

De fleste kender sikkert Hergés historie om soltemplet, hvor Tintin redder sig selv såvel som Kaptajn Haddock og
professor Tournesol fra at blive ofret på bålet til solen, som en skjult inkacivilisation dyrker ved et soltempel.
De tre har, generøst af soltemplets præst, fået lov til selv at vælge den dag, de skal ofres, og da Tintin i en
gammel avis læser, at der bliver fuldstændig solformørkelse dagen efter, vælger han den. Solformørkelsen
kommer som kaldet, og hele inkakulturen tolker den som et tegn fra solguden om, at Tintin er en udvalgt,
hvilket ikke kun redder de tre fra at blive ofret, men også giver Tintin en helt særlig status.
Hergés var fantastisk til med en vis faglig præcision at beskrive situationer og fænomener, som læseren på en
eller anden måde kunne relatere til. Og her er solen og solens forunderlige tiltrækningskraft et klart eksempel.
Det har den altid været og det er den åbenbart stadig, hvilket den enorme interesse for solformørkelsen her i
marts i år viste, idet mange danskere valfartede til Færøerne for at opleve den fulde solformørkelse eller gerne
betalte 15.000 kr. for at blive fløjet op over det tætte skydække, så man kunne opleve solformørkelsen på lidt
tættere hold.
Tid og sted:
Dato: Tirsdag d. 27. oktober
Tid: kl. 18.30
Sted: Bygn. 1441, aud. 2
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LEDER

Efterårsfornemmelser

NR

Velkommen på universitetet
AF UDDANNELSESLEDER PÅ TEOLOGI, ULRIK B. NISSEN
Et nyt akademisk år er
begyndt, og for mange af
vores studerende er det
velkendt De kender rytmen i
universitets-livet og ved, hvad
de kan forvente her omkring
semesterstart. For en stor del
af vores studerende er det dog
mere end bare et nyt semester,
det er et helt nyt kapitel i
deres liv, der har taget sin
begyndelse. Det gælder
naturligvis vores rus’ere. Stort
velkommen til jer alle.
På teologi har vi i år taget
imod en stor årgang. Lige før sommerferien pegede vores
oplysninger på, at vi ville få det største optag i flere år.
Det ligger stadig højt, men efter at vi har været igennem
studiestartsprøve, tyder det på, at vi ender med et optag
på niveau med de sidste 2-3 år. Vi optager altså omkring 70
studerende på BA i teologi. Det er en flot årgang, som vi
glæder os til at lære meget bedre at kende. Vi håber, at I må
nyde rejsen ind i teologiens verden.
På kandidatniveau har vi budt velkommen til 26 teologer, 21
diakonistuderende og 8 på vores master om Europas religiøse
rødder. Det er et pænt optag på alle vores uddannelser. Stort
velkommen til hver og en af jer. Til forskel fra vores
bachelorstuderende, er I alle kendt med universitetslivet. Men
for mange af jer, er det jeres første erfaringer med Aarhus
Universitet. Der er derfor også meget nyt for jer og vi håber,
at I falder godt til rette og trives med jeres nye uddannelse.
For jer alle gælder det, at I er på vej med en uddannelse,
hvor I er yderst efterspurgte. For teologerne råbes der om
mangel på ansøgere til Folkekirkens embeder, ligesom jeres
uddannelse kan bruges indenfor en lang række andre
områder. For vores diakonistuderende melder medierne
vedholdende om et velfærdssamfund i forandring og en
kapitalistisk tænkning, der risikerer at sætte det enkelte
menneske i en meget sårbar situation. Vores masterstuderende
i de religiøse rødder får de bedste forudsætninger for at tage
vare om nogle af de udfordringer, der rejser sig som følge af
de religiøse og kulturelle forandringer, der præger Europa i
disse år. Livet på Aarhus Universitet er imidlertid mere end
studium. For mange er studietiden en del af livet, hvor de
knytter nye og livsvarige venskaber. Det er en tid, hvor det
kulturelle liv i en universitetsby som Aarhus udforskes. Og det
er – ikke at forglemme – en tid, hvor der er en
masse sjove fester.
Held og lykke med det hele. Nyd studietiden.
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FOTO | MEDIEAFDELINGEN MOESGAARD

Vi er nu godt en måned inde i det nye semester,
og hverdagens trummerum er begyndt at
overtage det sidste glimt af sommerens sol og
varme. Forberedelse, forelæsning og arbejde
udfylder dagenes timer, mens mørket langsomt
kommer snigende, og minder én om, at vinteren
og eksaminerne venter forude. Men inden
dette kommer til at klinge af vinterdepressive
bekendelser, må jeg skynde mig at indskyde
et "men", for det er netop hverdagen og dens
gentagelser, der – i hvert fald for mig – også
udgør glæden derved. Hvordan nu det? Jo,
jeg husker hvordan jeg som ny studerende
for efterhånden nogle år siden, famlede mig
forvirret frem gennem det første og nok
også andet semester, og ikke anede om jeg
skulle læse fra venstre eller højre. For selv
om vi i gymnasiet var blevet forberedt på
virkelighedens studieliv på universitetet, så var
både forelæsning og ikke mindst læsebyrden
ny for mig. I dag, for Jer nye studerendes
vedkommende, er der i år også tilføjet en ny
reform at forholde sig til, som ikke levner meget
plads til at træde langsomme skridt gennem
uddannelsen. Måske er nogle endda i tvivl
om, hvorvidt I har valgt det rigtige studie, for
der var jo så mange spændende uddannelser
at vælge imellem. Min egen erfaring har lært
mig, at for hvert semester der er gået, er jeg
blevet mere og mere sikker på, at jeg er havnet
det rigtige sted. Jeg føler mig efterhånden
tryg ved studielivet, ved læsningen og
eksaminerne – især de mundtlige, der for mig
var angstprovokerende i begyndelsen. Jeg har
efterhånden fundet min egen måde at være
studerende på, har lært at lade tingene gå i mit
eget tempo, midt i en tid, hvor presset på den
studerendes engagement, for at få det gode job,
kan skabe panik for at nå det hele. Men tag den
med ro, og nyd, nyd, nyd al den viden du får
mulighed for at suge til dig i de kommende år.
Og ikke mindst nyd hverdagens trummerum, det
er deri den virkelige læring består.

KLUMMEN

KRONIK

Religionsfrihed under pres
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LOVGIVNING
OG SOCIALE
OVERTRÆDELSER
Overtrædelse af
religionsfrihed
kan anskues fra to
perspektiver. Det første
perspektiv drejer sig om
regeringers restriktioner
af religionsfriheden ved
hjælp af lovgivning
og administrativ
praksis. En sådan
lovgivning og praksis
er i modstrid med
Verdenserklæringen om
menneskerettigheder fra
1948, der i artikel 18
garanterer, at ”enhver
har ret til tanke -,
samvittigheds- og
religionsfrihed: denne
ret omfatter frihed til
at skifte religion eller
tro og frihed til enten
alene eller i fællesskab
med andre, offentligt
eller privat, at give
udtryk for sin religion
»Religionsfriheden er under et voksende pres i disse år. Det gælder
eller tro gennem
især mennesker, der vedkender sig en kristen eller muslimsk tro,«
undervisning, udøvelse,
fortæller Peter Lodberg, lektor i Missionsteologi og Økumenisk
gudsdyrkelse og
Teologi.
overholdelse af religiøse
forskrifter.” I dag tolkes
af ekstremistiske religiøse grupper.
artikel 18 således, at den også omfatter
På en konference fornylig på Aarhus
frihed til ikke-religiøs overbevisning.
Universitet om religionsfriheden i
Det afgørende er, at intet menneske
det 21. århundrede sammenfattede
er udelukket fra den beskyttelse af
ghaneseren Johnson Mbillah situationen
menneskerettighederne, der ligger i
sådan, at de religiøse forskelle mellem
retten til religionsfrihed. Det andet
ikke mindst kristendom og islam i dag
perspektiv drejer sig om såkaldte sociale bliver brugt til at opildne til politisk
overtrædelser af religionsfriheden. De
og religiøs forfølgelse i de områder,
finder sted, når for eksempel religiøse
der ligger tættest på Europa. På den
bygninger bliver brændt ned, eller når
samme konference mindede professor
medlemmer af et trossamfund bliver
Mark Sedgwick om, at vi i iveren for
forhindret i at besøge deres religiøse
at forsvare religionsfriheden ikke
helligsteder.
må glemme de politiske rettigheder.
Han pegede på, at de flygtninge, der
ARV FRA ANDEN VERDENSKRIG
i disse uger rejser fra Mellemøsten
I de senere år har den politiske
og op igennem Europa, nok ikke så
situation i Mellemøsten og visse
meget tænker på deres religionsfrihed,
steder i Afrika budt på alt for mange
men på den politiske beskyttelse af
eksempler på, at religiøse institutioner
deres eget og deres families liv, der
og bygninger bliver udsat for angreb
er grundtanken i Verdenserklæringen
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AF PETER LODBERG, LEKTOR, DR. THEOL.
SEKTION FOR MISSIONSTEOLOGI OG ØKUMENISK TEOLOGI.
I 1998 besluttede den ægyptiske
statsborger Mohammed Bishoy Hegazy at
konvertere fra islam til kristendommen.
Han blev medlem af den koptiske kirke i
Ægypten. Kirken tæller ca. 10 millioner
medlemmer og udgør en minoritet i
landet med ca. 80 millioner indbyggere.
I Ægypten følger navnet med religionen,
og Mohammed Bishoy Hegazy ansøgte
myndighederne om tilladelse til at
foretage en navneændring. Hans
ansøgning blev afslået. I 2007 ansøgte
han atter myndigheder. Denne gang
ville han gerne have ændret i sit pas,
så det fremgår, at han er kristen. Endnu
et afslag. I øjeblikket er han i gang
med en retssag for at få den ægyptiske
stats tilladelse til at skifte religion.
Indtil videre uden den store succes. Til
gengæld har han og familien modtaget
flere dødstrusler og må i dag leve i skjul
for offentligheden.
Beretningen om Mohammed Bishoy
Hegazy er for nylig blevet bragt i en
tysk undersøgelse foretaget af professor
Theodor Rathgeber fra universitetet
i Kassel. Den skal eksemplificere
en global tendens, der går ud på,
at religionsfriheden er under et
voksende pres i disse år. Det gælder
især mennesker, der vedkender sig en
kristen eller muslimsk tro. Rathgeber
peger også på, at mange jøder, hinduer
og buddhister, bahai’er, sikher og
tilhængere af Jehovas Vidner bliver
forfulgt for deres tros skyld.
Når det især er kristne og muslimer, der
bliver forfulgt på globalt plan, hænger
det sammen med, at netop disse to
religioner tæller mere end halvdelen
af jordens befolkning og derfor findes
i mange af de områder, der er præget
af politisk og social uro. Ifølge den
tyske undersøgelse oplever kristne
undertrykkelse af deres religionsfrihed i
130 lande, muslimer i 117 lande, jøder
i 75 lande, buddhister i 16 lande og
hinduer i 27 lande. Det er et fællestræk,
at det især er i lande, hvor man tilhører
en religiøs minoritet, at problemet er
størst.

KRONIK

»Ideen var at flytte
fokus fra nationalstaten
og over på individet.
Uanset baggrund skulle
menneskets værdighed
som menneske beskyttes
imod stater og politiske
kræfter, der kunne finde
på at ofre individet på
bekostning af hensynet
til en bestemt ideologi
eller national politik.«
BESKYTTELSESSYSTEMET
Flere politikkere – også i
Danmark – har i den seneste tid
fremhævet, at det internationale
menneskerettighedssystem med
konventioner og domstol har overlevet
sig selv, fordi det er blevet etableret
i en tid, der er meget forskellig fra
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om Menneskerettigheder.
Det er en grundtanke, der
springer ud af erfaringerne
fra Anden Verdenskrig.
Efter Holocaust og de
enorme flygtningestrømme
skulle Verdenserklæringen
beskytte ethvert menneske
uanset religion, politisk
overbevisning, køn, etnicitet
og sprog. Ideen var at flytte
fokus fra nationalstaten og
over på individet. Uanset
baggrund skulle menneskets
værdighed som menneske
beskyttes imod stater og
politiske kræfter, der kunne
finde på at ofre individet på
bekostning af hensynet til
en bestemt ideologi eller
national politik. Tanken var,
at staterne skulle forpligte
sig til at beskytte individet,
og der blev oprettet
internationale institutioner,
der skulle beskytte individet
mod nationalstatens overgreb.

vores. Politikkerne oplever de forskelige
menneskerettighedskonventioner som
en spændetrøje, der forhindrer, at et
land som f.eks. Danmark kan føre en
selvstændig flygtninge –og asylpolitik,
der skal beskytte os mod for megen
indvandring. Når denne diskussion
kommer op kan det være vigtigt at
huske på, at menneskerettighederne
har til formål at beskytte individet, så
vi undgår den dehumanisering af den
menneskelige værdighed, som også er
en del af Europas nyere historie. Netop i
disse uger oplever vi et af de vanskelige
paradokser, når det gælder beskyttelse
af menneskerettigheder – politiske
eller religiøse. Paradokset består i, at
der skal stærke nationalstater til at
beskytte individet. Mange flygtninge
og emigranter er sat ud på deres rejse
til Europa, fordi de ønsker at komme
væk fra deres egen fejlslagne stat, der
ikke kan garantere deres sikkerhed eller
økonomiske fremtid. Samtidig ser vi,
at det internationale system ikke er
nok. Dets institutioner står og kigger
hjælpeløst til, når mennesker bliver
drevet på flugt. En række af disse stærke

nationalstater bruger endvidere deres
styrke til at holde flygtninge ude af
deres områder, så flygtningene og deres
menneskesmuglere må søge nye veje.
På mange måder ligner den nuværende
flygtningesituation den situation, der
var efter Anden Verdenskrig. Dengang
vidste de politiske ledere, at de måtte
etablere et system, der skulle beskytte
mennesker mod staternes magtovergreb.
Sådan er det fortsat.
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Når enkeltheden forklares, risikerer den at forsvinde
At vandre kræver ingen forberedelse, ingen øvelse, og ingen penge. Derudover er vandringen en mulighed for at udvide sin horisont, da det at ”tænke med fødderne” som denne bog udtrykker det, også kan være en filosofisk handling - fremfor en praktisk
transportform.

AF STUD. THEOL JOHANNE NØRTOFT
Sidste sommer var jeg for første gang på
en vandretur - altså en rigtig vandretur,
med rygsæk og telt ud i Norges ødemark.
Det var noget af en øjenåbner; natur
jeg kun har set på billeder åbnede
sig for mig, og der var absolut ingen
dækning på min mobiltelefon. Hvilken
frihed! Frédéric Gros’ bog beskriver i
høj grad, dén frihed og stilhed, tiden
til eftertænksomhed, som der kan
opleves, hvis man tør give slip på de
vante rammer og for en stund leve
mere simpelt. Men bogen er også et
så filosofisk værk, at genren bliver en
blanding. Frédéric Gros væver rundt i
filosofiske betragtninger, uden store
argumenter - bogen placerer sig på
denne måde på mærkelig vis mellem at
være fag- og skønlitteratur.
BLANDING AF FILOSOFI OG HISTORIE
”Gå!” er inddelt i kapitler, der handler
om forfatterens egne erfaringer og
filosofiske skriblerier over vandringens
mulighed for filosofiske tankers
udvikling. Som opdeling af disse
gennemgår bogen historiske filosoffers
forkærlighed for at tænke tanker i
naturen, fremfor ved et skrivebord.
Her møder vi blandt andre Nietzsche,
som grundet sine migræneanfald
kun arbejdede i naturen, og når han
vandrede. Vi møder Rousseau, som
stædigt stak af hjemmefra for at komme
ud til de åbne vidder og dér have plads
til tankens himmelflugt. Vi møder også
Gandhi, der med sin vandring ligefrem
udtrykker sin filosofi og demonstrerer
mod det britiske imperium. Disse
historiske indblik i personen bag teorien
er noget af det mest interessante man
finder i bogen.
VÆVENDE OG REFLEKTERENDE
Mellemregningerne, som Frédéric Gros
selv står for, omhandler blandt andet
stilheden og ensomhedens væsen,
derude på stierne, når alt er forladt og
den vandrende er kommet på afstand af
verden. Derude er der plads til at hæve
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sig op og se de store sammenhænge
i den verden, man netop er trådt
ud af. Disse er mere vævende og i
virkeligheden blot refleksioner over
forfatterens egne
erfaringer. Som
læser sidder man
tilbage med en
mærkelig følelse.
Forfatteren skriver
passioneret om
vandringens effekt;
at krop, sjæl,
ånd og intellekt
flyder sammen.
Men bogen
afspejler også den
tankeflugt, der sker
i vandringen. Den
røde tråd mangler
på forunderlig
vis. Det kan gøre
læseren en smule
frusteret, men for
den vandrende, må
det passe perfekt
ind i den stemning,
der kommer,
når vandringen
har taget sin
begyndelse.
DEN ENDELIGE
DOM
Værket er beskrevet som et manifest for
tænkende vandringsmænd, og derfor må
det også anbefales til de, der i forvejen
har erfaring med, eller er søgende
overfor, netop at ”Gå!” og derigennem
opnå filosofisk og åndelig erfaring.
For de, der har det ganske fint uden
vandringens strabadser, må det siges
at være et flot oversigtsværk om de
historiske vandringsmænd. Bogen
giver en noget anderledes vinkel på de
personer, som der terpes i blandt andet
faget Studium Generale.
På trods af denne læsers nyfundne
glæde for vandreriet var der ikke udelt
begejstring at spore for dette værk.
Frédéric Gros bliver simpelthen for

højfilosofisk over noget, som er så
ligetil, at det nærmest virker blasfemisk
at trække alle disse floskler ned over
vandringen. Det, som tidligere var

simpelt, er i denne bog beskrevet
og grublet over på en sådan måde,
at enkeltheden forsvinder. Og det
er ærgerligt, da det netop er denne
enkelthed, som kan være med til at
trække de filosofiske tanker frem i
bevidstheden hos den vandrende.
Når det er sagt, så skriver Frédéric
Gros meget ligetil. Han beskriver med
indleven både sin egen opfattelse af
vandringen og vandringsmændenes
vandringslevevis.
”Gå! En filosofisk fodrejse”
Frédéric Gros
Kristeligt Dagblads Forlag
210 sider
249,95 kr.
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En pause til gud
Hvad er en gud, er der flere, er de i så fald gode – og er der rent faktisk en gud? Det fik Svend Andersen, professor i teologi ved
Aarhus Universitet, blot tres sider i lommeformat til at besvare, og resultatet – det er (gude)skønt.

AF STUD.MAG. NINNA M. K. REVSBECH
Gud er emnet for endnu en bog i
rækken af Tænkepauser fra Aarhus
Universitetsforlag, der ligesom de
andre bøger brillerer i kunsten at
formidle svært tilgængeligt stof på
begrænset plads, så (næsten) alle
kan følge med. Svend Andersen tager
i bogen afsæt i den vestlige verdens
forståelse af gud, og kredser derfor
også mest om opfattelsen af den kristne
gud. Han begynder ved Nietzsches
religionskritik og dennes aflivning af
den kristne Gud, der som bekendt har
været med til at ændre grundlæggende
på den måde vi forstår gud på i dag.
Der trækkes dernæst tråde tilbage
til de indoeuropæiske, polyteistiske
gudekomplekser med blandt andre
Zeus og Odin, og frem til de store
monoteistiske religioners Jahve, Gud
og Allah. Undervejs kommer vi omkring
den græske filosofitradition, men også
de store middelalderteologer, Thomas
Aquinas og Anselm af Canterbury, der
på hver sin måde forsøger at bevise
guds eksistens. Kapitlerne arbejder
sig kronologisk frem i historien over
Luther, Kant og Kierkegaard frem til
århusteologen Løgstrup, der er med
til at (re-)inkarnere Gud i verden, i
skikkelse af Jesus. Bogen slutter ved
begyndelsen, ved Nietzsches kritik
af kristendommen. Men her vendes
kritikken mod Nietzsche selv, idet ordet
Gud »også kan indgå i et sprog, der
udtrykker undren, taknemmelighed,
livsmod og meningsfylde. Når det sker,
er Nietzsche og hans religionskritik
død.«
LÆSEPAUSE FRA LÆSNINGEN
Tænkepauser er, hvis man ikke allerede
kender til bøgerne, en serie af små
bøger om vidt forskellige emner om alt
fra magi, myrer, sex og til gud, udfoldet
på blot 60 sider. Alle bøgerne er skrevet
af forskere fra Aarhus Universitet, der
er specialiseret i det pågældende emne.
Mange der læser denne anmeldelse
kender formentlig allerede både til
Tænkepauser, udgivelsen om gud og

forfatteren bag, Svend
Andersen, der er
professor i Teologi her
på Aarhus Universitet.
Derfor er denne
anmeldelse lige så
meget et lille vink til
jer nye studerende, om
en fornøjende genvej
ind i jeres fag. For
mange af de områder
og anskuelser bogen
beskæftiger sig med,
er en del af såvel
teologistudiet som
religionsvidenskab.
Havde jeg haft denne
bog ved hånden, da jeg
begyndte på studiet,
er jeg sikker på at den
længeventede ahafølelse over endelig at
have forstået noget at
det man har læst på i
timevis til eksempelvis
religionsfilosofi, havde
indfundet sig noget før.
AT GØRE GUD
FORSTÅELIG
Det fine ved »gud« er, at Svend
Andersen tager os i hånden hele vejen,
og formår at forklare komplicerede
gudsbeviser og teologiske og filosofiske
overvejelser op igennem historien,
uden at man som læser føler sig hægtet
af undervejs. Han gør ellers abstrakte
teologiske spørgsmål håndgribelige,
ved at gøre brug af nutidige eksempler,
ved blandt andet at anvende Adam
Holm-sagen om ateisme fra 2013, til
at forklare teodicé-problemet. Formen
følger de andre Tænkepauser, hvor et
legende og lettilgængeligt sprog, og
mange fremhævede citater, skal gøre
det nemt at blive introduceret til et nyt
forskningsemne. Nogen vil måske mene,
at Tænkepauser bliver på overfladen,
og ikke levner plads til at komme i
dybden, men det er netop derfor de
er en »tænkepause«. En pause fra den
indviklede læsning, og dermed en genvej

ind til en forståelse af selv samme. Det
synes jeg er tiltrængt.
Tænkepauser, nr. 29: "gud"
Svend Andersen
Aarhus Universitetsforlag
60 sider
39,95 kr.
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THEOS BAR

FREDAGSBARER I EFTERÅRET
FØLG THEOSBAR PÅ FACEBOOK,
HVOR DU KAN LÆSE OM DE
KOMMENDE FREDAGSBARER
OG FESTER I EFTERÅRET, SAMT
SE BILLEDER OG VIDEOER
FRA FESTERNE. DATOER OG
TEMAER BLIVER LØBENDE
OFFENTLIGGJORT.
HUSK AT TAGGE DIT
INSTAGRAMBILLEDE FRA BAREN
MED #THEOS_BAR, SÅ VIL DET
MÅSKE VÆRE DIT BILLEDE,
VI BRINGER I DET NÆSTE
FIGENBLAD.
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UNDERHOLDNING

Vores dygtige tegner, Jonas, holder
pause fra FigenBladet i dette semester,
og eftersom vores kreative evner kun
rækker til pindemænd, har vi i dette
nummer valgt at bringe et udvalg af,
ifølge os selv, morsomme "memes".
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Kalender | 01.10 2015 – 23.11 2015
OKTOBER

ARRANGEMENT

BESKRIVELSE

1.

16.00 18.00

Seminar

"UNDER NON-WESTERN EYES:
TOWARDS A SOCIOLOGY OF RELIGION
FROM OTHER POINTS OF VIEW" v/Jim
Spickard
(bygn. 1451, lok. 225)

1.

19.30 22.30

Studenterkredsen

"GRUNDTVIGS LUTHER" v/ Anders
Holm, lektor i systematisk teologi
ved Københavns Universitet. (Preben
Hornungstuen, Studenterhuset)

2.

14.15 18.00

Filmfremvisning

"LIFE OF BRIAN", Foredrag i
Religionsvidenskabelig Forening fælles med Teologisk Forening (bygn.
1453, lok. 415)

7.

10.00 16.30

Seminar

"REPLIKKER TIL OLE DAVIDSEN"
Afskedsseminar for dr.theol. Ole
Davidsen, (Konferencecentret, Frederik
Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C)

27.

18.30 21.30

Foredrag

"SOLFORMØRKELSE OG NATURENS
LUNER?" v/ Marianne Qvortrup
Fibiger, lektor i Religionsvidenskab.
Religionsvidenskabelig Forening.
(bygn. 1441. aud. 2)

30.

14.15 16.00

Foredrag

"GUD" v/ dr.theol, Svend Andersen
om sin nylige udgivelse fra bogserien,
“Tænkepauser”.(bygn. 1453, lok. 415)

ARRANGEMENT

BESKRIVELSE

NOVEMBER
2.

13.15 15.00

Research talk

”SØREN KIERKEGAARD’S PHILOSOPHICAL AND THEOLOGICAL REFLECTIONS ON HUMAN DIGNITY” v/ Iben
Damgaard, Philosophy and Intellectual
History (KU) (bygn. 1467, lok. 616)

5.

19.30 22.30

Studenterkredsen

”TYSK SAMTIDSLITTERATUR: TENDENSER OG UDVIKLINGER EFTER 1989”
v/ lektor Moritz Schramm. (Preben
Hornungstuen, Studenterhuset)

6.

14.00 16.00

Foredrag

”RITUAL AND SINCERITY: THEORIES
FROM CHINA” v/ Professor Michael
Puett, Harvard University. (Nobelsalen)

13.

14.15 16.00

Foredrag

”STEN, SKOVLE OG SKRAMLEDE
SKRIFTER” v/ lektor, ph.d., Morten
Hørning Jensen. Teologisk Forening
(bygn. 1453, lok. 415)

17.

18.30 21.30

Foredrag

”KØN OG SEKSUALITET I MODERNE
JØDEDOM” v/ lektor Marianne Schleicher. Religionsvidenskabelig Forening.
(bygn. 1441 - aud. 2)

23.

14.15 16.00

Seminar

”THE PARADOX OF SHARED SUFFERING: TALES ABOUT PAIN, RITUAL
AND CULTURE”
(AIAS Auditorium, bygn. 1632)

http://studerende.au.dk/studieliv/
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Spændende
arrangementer
DEN SIDSTE NADVER: DE
KRISTNES SITUATION I DEN
ARABISKE VERDEN
Den Kristne Orient inviterer til
en eftermiddag med oplæg af
Weekendavisens journalist Klaus
Wivel, som fortæller om sin bog
”Den sidste nadver - en rejse
blandt de efterladte kristne i
den arabiske verden” og om den
katastrofale tid, som fulgte efter,
at bogen udkom for to år siden.
Klaus Wivel beskriver de kristnes
situation i den arabiske verden,
som er præget af fordrivelse og
krænkelser af menneskerettigheder.
Alle er velkomne.
Fredag d. 23. oktober
kl. 14.00 -16.00
bygn. 1451, lok. 117 (Axis Mundi)
KIRKEBYGNINGER SOM MÅL FOR
RELIGIØSITET
Kristendommens nedgang i
Danmark over 700 år. Oplæg ved
frokostseminar ved Ella Paldam,
ph.d.-studerende.
Antallet af kirkebygninger per
indbygger tolkes som et mål for
religiøsitet ud fra en økonomisk
tanke om udbud og efterspørgsel.
Følgende to fund præsenteres og
diskuteres i oplægget:
1) Reformationen medfører et fald i
antallet af kirker på 9%.
2) Den moderne økonomiske
vækst efter 1750 medfører et
fald i religiøsitet på 80%. Hvor
der omkring år 1300 var 255
indbyggere per kirke, er der i dag
2.216 indbyggere per kirke.
Tirsdag d. 20. oktober
kl. 12.00 – 13,00
bygn. 1453, lok. 415

figenbladet – dit blad på nettet!

