S t u d e n t e r m a g a s i n f o r Te o l o g i , R e l i g i o n s v i d e n s k a b o g A r a b i s k - & I s l a m s t u d i e r, A a r h u s U n i v e r s i t e t

September 2016
nr. 77

Bibelcamping som integrations-mediator

Hver sommer deltager flere tusinde i Indre Missions bibelcamping. I år var 67
asylansøgere inviteret med som en del af IntegrationsCamp. FigenBladet har
undersøgt, hvori det integrerende element består.

#MenInHijab

En trend har især gjort sig bemærket på de sociale medier i løbet af sommeren. En hurtig søgning på Instagram afslører hundredvis af billeder af mænd, der
poserer bærende det islamiske tørklæde al-hijab. FigenBladet er gået bag om
fænomenet.

Pokemon GO i Kliplev Kirke

Debatten om Pokemon Go har rast verden over, men i en lille by i Sønderjylland er en præst kommet med på noderne.
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kend din underviser

Kend din underviser: Marie Vejrup Nielsen
Figenbladet arrangeret et møde sammen med en af 5. sals travleste kvinder, Marie Vejrup Nielsen, der bl.a. er leder for Center
for Samtidsreligion. Det er dog alt andet end travlhed der rammer en, når man træder ind over tærsklen til det store kontor,
der er fyldt til renden med bøger. I stedet møder man en helt normal og beskeden vestjyde, hvis store krøllede hår er samlet i
en genkendelig forskningsparat hestehale i nakken. Men hvad gemmer sig bag?

INGEN ville være præster!
Som klassisk sproglig elev fra gymnasiet,
valgte Marie, efter kyndig vejledning
fra en lærer, at søge ind på teologi ved
Aarhus Universitet. Det var dog ikke
med hensigt på at være præst.
- Ingen på teologi ville være præster
dengang. Det tænkte jeg slet ikke på.
Og dog…
En tur på pastoralseminariet kunne hun
dog ikke komme udenom, og det var
mens hun læste dér , at hun søgte en
ph.d. Hun fandt nemlig hurtigt ud af, at
det ikke lige skulle være præst alligevel.
Det var i denne tid interessen for
Folkekirken voksede dog i denne tid.
- Så fik jeg en ph.d., og så gik der 3 år
med det, lyder det beskedent fra den
gæve vestjyde.
- Da jeg blev færdig, var der ikke nogle
ledige stillinger indenfor mit felt på
Teologi, men de søgte en adjunkt i
kristendom til Religionsvidenskab, som
jeg søgte og fik.
”Livet som studerende var
vanvittigt hårdt”
Det har dog ikke altid været lige nemt,
for Marie Vejrup, selvom det skulle synes
sådan. Vi spurgte lidt indtil hendes
tid som studerende, hvor hun bl.a. var
redaktør på det dengang nystartede
Figenblad.
- Det første studieår var vanvittig
hårdt. Især når man kommer fra en
lille by og skal vænne sig til at bo i
Aarhus. Men jeg fandt pludselig ud af,
hvor meget bagud jeg var. Vi var et par
stykker der besluttede os at læse Biblen
sammen, fra ende til anden, så vi kunne
indhente de andre.
Efter at have læst hele Biblen, var

Marie godt med.
Hun havde dog
både travlt med at
være redaktør ved
Figenbladet, med at
passe sit studiejob
og frivillige arbejde,
udover at være
fuldtidsstuderende.
Hun var nemlig en
af de få, der tog
uddannelsen på
normeret tid. Som
hun fortæller, synes
hun ikke der var
nogen grund til at
trække tiden ud.
Foruden at have
travlt med alt
ovenstående, havde
hun også lige tid
til at skrive en
300-siders opgave, som hun vandt en
guldmedalje for. Det var dog ikke helt
nok til at få en ph.d., som hun måtte
søge om to gange, før hun fik den.
Marie fortæller ligeledes, at det som
regel er de dygtige studerende, der er
aktive i studiemiljøet. Men det er altså
ikke nok at have 13 i alt, som hun
fortæller det. Man skal have tiden,
og et overskud til, at tage aktiv del i
studiemiljøet eller på anden måde være
frivillig. (Så der er måske håb alligevel).
Man bliver voksen!
Et af de steder Marie var frivillig, var
ved International Student Center, en
forening for danske og udenlandske
studerende, med vægt på socialt
samvær. Her mødte hun bl.a. sin mand
og mange af sine venner. Det at være
international studerende, kender Marie
selv til, fra sit år i USA.
- Jeg havde aldrig prøvet at rejse før,
så det var noget af en ”Game Changer”
for mig. Det var fantastisk at opleve
en anden kultur og forstå, at kultur er
relativt. Det er helt klart noget, der kan
anbefales. Man bliver voksen!

Foto: Arkiv

ord | louise lund olesen
Når man møder Marie Vejrup, gør
hun meget ud af, at være normal og
almindelig. Der bliver livligt fortalt
om alt muligt, men det er langtfra en
heltestatus, hun forsøger at skrive sig
ind i. Tværtimod.

Svagt kulturkristen
Vi spurgte Marie, om hun selv er religiøs
eller troende, hvortil hun prompte
svarede:
- Nej, det er jeg ikke! Det kommer
meget an på, hvordan man i så fald
definerer religion. Jeg er nok mere
svagt kulturkristen. Jeg kommer meget
i folkekirken, men det er nu i forbindelse
med mit arbejde.
Men du er jo fra Vestjylland, prøvede vi,
her er der vel mange religiøse?
- Bare fordi man er fra Vestjylland,
behøver man ikke være Indre Missionsk.
Mine forældre lagde stor vægt på
kulturel dannelse, og det er her, min
interesse har sin rod. Jeg er mere
interesseret i religion som et udtryk for
menneskelig kultur, hvilket jeg synes er
meget spændende.
Ja, det var altså Marie Vejrup Nielsen.
En helt normal kvinde fra Vestjylland,
med en stor interesse for klassisk sprog
og dannelse - og religion som kulturelt
fænomen!
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Artikel

Pilgrimsvandring er mere end at gå
De seneste 20 år er interessen for pilgrimsvandring i Danmark steget gevaldigt. En
hektisk hverdag har affødt et behov for ro, stilhed og refleksion, som mange finder
ved at vandre ad støvede landeveje.
foto | arkiv

ord | Nanna Marie Mondrup-Hansen
Mange betragter formentligt
pilgrimsfærden som en
overdimensioneret vandretur med
religiøst islæt. I kristen-katolsk kontekst
forstås den som en bodshandling og
en mulighed for at gå i forbøn hos
Gud ved hjælp af de helgener, der er
tilknyttet helligstedet. Med Luthers
reformerende tanker og protestantismens
indtog i Danmark forsvandt helgener og
bodshandlinger ud af kirkebilledet og
den kirkelige praksis, og pilgrimsfærden
i Danmark gik i glemmebogen. Alligevel
er antallet af danske pilgrimme stigende.
Spørgsmålene er derfor mange, når
det kommer til pilgrimsvandringens
popularitet i Danmark. Pilgrimsvandring
har fået en renæssance i det danske
kirkeliv og på de danske landeveje,
men er det kun troende, der begiver
sig ud på disse lange gåture? Ligeledes
kan man undre sig over, hvorfor en
katolsk tradition er blevet så populær
i protestantisk kontekst? Svarene
kan findes ved at kaste et blik på det
moderne menneskes hverdag anno 2016.

pilgrimsfærden været at komme
i kontakt med Gud og udføre sin
bodshandling, men ifølge luthersk
overbevisning kan man ikke vandre
sig til frelse, og den moderne
pilgrimsspiritualitet er heller ikke et
forsøg herpå. Men behovet for at
komme tæt på Gud er så vigtigt som
nogensinde. I en tid med højt tempo,
overfyldte kalendere, hvor man altid
er online, fremstår pilgrimstanken som
en modreaktion. Den advokerer for
en livsstil med tid til fordybelse og
eftertanke. I en tid hvor der konstant
er vægt på at præstere og udtrykke
sig selv, fungerer den som et mentalt
pusterum og et middel til at opnå
selverkendelse. Den lange vandretur
bliver en måde at opnå vished om Gud
og sig selv på.

At genoptage en gammel skik
I katolsk regi har formålet med

En søgen efter mening
Selv pilgrimsvandring kan næppe se sig

gået forbi af samfundets sekulariserende
tendenser: Det er grangiveligt ikke
alle, der udfører en pilgrimsfærd af
religiøse årsager. Støvlernes monotone
trasken og den lange grusvej foran ens
fødder skaber et moment med plads
til at rydde tankerne og rense sindet.
Vandringen bliver en pause fra den
stressede hverdag, de fleste kender, og
åbner et rum med plads til eftertanke.
Pilgrimsvandringens popularitet kan
ses som et udtryk for, at der mangler
åndehuller i hverdagen; der er behov
for at lade de åndelige batterier op.
Pilgrimsvandringens langsomme, enkle
stilhed sætter de perfekte rammer
for sindets rekreation, og sjælen får
mulighed for at indhente kroppen. Alt
sammen fuldstændig i overensstemmelse
med tidens ånd, der foreskriver
selvudvikling og selvindsigt. Det er
således en måde hvorpå man kan flytte
sig åndeligt ved at bevæge sig fysisk.
Man er nødt til at flytte sig kropsligt
for at kunne flytte sig mentalt. Nogle
bruger pilgrimsvandring til at finde Gud
, andre til at finde sig selv. For de fleste
er det nok en blanding af begge dele,
suppleret med den evindelige søgen
efter en mening med eksistensen .

foto | arkiv
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Artikel

Pokemon GO i Kliplev Kirke

Pokemon GO er blevet populært henover sommeren. Det er et spil der har skabt meget debat rundt omkring i verden og har også
ramt lille Danmark. De ivrige jægere løber rundt omkring på kirkegårde og forstyrrer den evige hvile, men én kirke i landet, har
dog fundet god brug af Pokemon Go.
foto | arkiv

ord | louise lund olesen
Kliplev er en lille stationsby
med knap 1300 indbyggere,
lokaliseret i den mørkeste del
af Sønderjylland. På en lille
forhøjning står en hvidkalket
kirke som i så mange andre
småbyer. Mens nogle kirker raser
over de mange Pokemonjægere,
der render rundt og vandaliserer
deres kirkegårde med støj og
nedtrampning af blomster, ser
andre kirker anderledes på sagen.
PokeStop … forbi kirken
I Kliplev kirke er man med på
noderne. Som indehaver af det
eneste PokeStop i hele Kliplev
by, har de taget udfordringen til
sig. Sognepræst Mikael Westh
har valgt at sætte Pokemon
Go på programmet, som det
oven i købet reklameres for på deres
Facebookside. (Ja, sådan en har de altså
også, foruden en hjemmeside!)
Hver mandag, tirsdag og torsdag i
tidsrummet mellem 10-12 og 14-16
kan man hanke op i sin bedste ven
eller veninde og løbe rundt mellem
kirkebænke, altertavler og døbefonten
og jagte alt lige fra Pikachu, Charmander
og JigglyPuff til engle, dæmoner, Jesus
og spedalske, mens man skyller ned med
en forfriskende cola … sponsoreret af

kirken.
Lokker med is og cola
Sognepræst Mikael Westh har nemlig
taget hele konceptet om Pokemonjagt
til sig, og udvidet ideen, i et ihærdigt
forsøg på at få flere unge i kirke. Han
har nemlig sat billeder af Pokemons
op – og gemt dem forskellige steder i
kirken.
Men det er ikke det hele. Er man så god,
at man finder en Pokemon, ja, så giver
kirken en is eller en Cola, alt efter, hvad
der står på bagsiden af billedet. Som

Mikael Westh udtaler, så skal der være
en præmie, man kan vinde, så der er
noget ved det.

foto | arkiv

Religiøsitet eller
Pokemonfanatisme
Selvom Mikael Westh mener, at det
derved vil få de unge til at indse, at
man sagtens kan komme i kirken, både
når man er glad og trist, så kan det jo
diskuteres, hvor mange is og spandevis
af cola der skal til at forvandle
Bulbasaur til Jesus Kristus – eller om
det er forgæves.
Dog indrømmer Mikael Westh, at han
selv er blevet vild med Pokemon efter
at have arrangeret Pokemon-kirken, så
måske det også kan gå den anden vej?
Man kunne jo forestille sig at der sneg
sig en lille gudstjeneste eller prædiken
ind som baggrundsstøj til de ivrige
coladrikkende unge Pokemonjægere ?
Hvorom alting er, så må man sige, at
Kliplev Kirke i den grad er en moderne
folkekirke, der af alle kræfter prøver på
at ”Catch ’em all” i deres Pokeball af en
kirke.
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#MenInHijab
Søger du på hashtagget #MenInHijab på Instagram finder du hundredvis af billeder af mænd iført det islamiske tørklæde
al-hijab. Poserende og smilende, side om side med deres koner, søstre eller mødre. Bag facaden gemmer sig dog en langt mere
alvorlig og endeløs kamp for frihed.

Paradoksal kombination af
teokrati og demokrati
I 1979 blev den daværende Shah, Reza
Shah Pahlavi og det sekulære regime
væltet af en islamisk opblomstring,
ledt af den iranske lærde Ayatollah
Khomeini. Den iranske revolution, som
var så udpræget religiøs, chokerede
6 | FIGENBLADET

det internationale samfund, da der på
daværende tidspunkt herskede udbredte
diskussioner om religionens svindende
rolle i et stødt stigende sekulært,
moderne og oplyst samfund. Hvordan
kunne et sekulært, vestligt venligt
stemt regime blive væltet til fordel
for et islamisk præstestyre i det 20.
Århundrede? Endda med støtte fra den

Øverste Åndelige Leder, er den mest
magtfulde person i Iran, og sidder
traditionelt indtil sin død. Siden 1989
har denne været Ayatollah Khomeinis
efterfølger Ali Khamenini. Vogternes Råd
består af tolv medlemmer, hvoraf seks er
ulama(islamiske retslærde), som bliver
udpeget af Den Øverste Åndelige Leder,
og de resterende seks er udvalgt af Irans
retsvæsen og godkendt
af parlamentet.
Rådet sikrer, at
alle love, der
bliver vedtaget i
parlamentet, er i
overensstemmelse
med deres
fortolkning af
shia islam og
forfatningen.
Således er de en
styrende faktor
i bevarelsen af
den islamiske
revolution og
den iranske
konservatisme,
og de har
ligeledes effektivt
forhindret
hidtidige forsøg på
reformer i Iran.
Denne islamiske konservatisme bliver
håndholdt af Basji, Vogternes Råds
moralske politi, som holder øje med,
at den iranske befolkning – og i
særdeleshed at de iranske kvinder
– blandt andet overholder den pålagte
traditionelle islamiske påklædning.
Såfremt de ikke gør, følger der bøder
eller fængselsstraffe.
foto | arkiv

ord | Mette Hansson, Arabisk- og
Islamstudier
En trend på de sociale medier har på det
seneste bredt sig: Iranske mænd, såvel
som mænd verden over, poster billeder
af sig selv, iført hvad der normalt kun
ses på kvinder; det islamiske tørklæde
al-hijab. Billederne postes med
hashtaget
#MenInHijab,
og er en
del af en
kampagne
startet af
den iranske
aktivist og
journalist
Mashi
Alinejad, der
opfordrer
iranske mænd
til at slutte
sig kvindernes
kamp imod
det iranske
styres strenge
lovgivning.
Lovgivning
har siden
den islamiske
revolution i 1979 påtvunget alle iranske
kvinder at bære al-hijab. Kampagnen
er opstået sideløbende med, at iranske
kvinder landet over har kronraget
sig selv i protest mod det påtvungne
al-hijab , hvorfor de iranske mænd i
protest ifører sig al-hijab i solidaritet
med deres koner, søstre og mødre.

brede befolkning. Dette spørgsmål gav
genlyd i det internationale samfund,
der måbende så til, da Iran med
Ayatollah Khomeinis hjemkomst blev
udråbt til en Islamisk Republik. Den
efterfølgende dannelse af den islamiske
republik indeholdt meget af, hvad vi
kender fra vestlige forfatninger: En
folkeafstemning, en folkevalgt præsident
og et parlament. Det særlige ved den
islamiske republiks opbygning er dog
Vogternes Råd, som har magten og
det sidste ord i alle statens instanser.
Denne styreform og balancen mellem
teokrati og demokrati kaldes vilayat
i-faqih (beskytter af loven), som giver
Vogternes Råd absolut magt over
republikken. Lederen af dette råd, Den

Ikke bare et tørklæde
Kampagnen har fået massevis til at
reagere. Både internt i Iran og også
i det internationale samfund. Nogle
tilslutter sig, mens andre anklager
Alinejad for at tilsmudse Islam. Alinejad

																											

a
ktuelt	

foto | arkiv

understreger derfor, at kampagnen
ikke er en kamp imod al-hijab, men
en kampagne for det selvstændige
valg. Et valg iranske kvinder ikke
har. For hende drejer det sig
om basale menneskerettigheder
og individuel frihed, som er en
selvfølge for tilsvarende moderne,
uddannede kvinder andre steder
i verden. For de mænd, som
har tilsluttet sig #MenInHijab,
handler det om at vise solidaritet
for halvdelen af den iranske
befolknings kamp for friheden til
selv at vælge. Spørgsmålet i fokus
er al-hijab, men mellem linjerne
råber iranerne på en liberalisering
af Iran og på, at Vogternes Råd
løsner deres jerngreb.
Gentagene håb om reform,
men..
Siden revolutionen har der været
flere præsidentkandidater og
reformpolitikere i Majlis, det
iranske parlamentet, som har
lovet reformer i Iran, men som
i sidste ende er fejlet grundet
magtstrukturen i Iran, som giver
det konservative teokrati det sidste
ord i alle henseender. Vogternes
Råds fornemmeste opgave er, at
sikre den islamiske revolution
i landet og afværge politiske
tiltag, som truer denne. Senest

med præsident Hassan Rouhani,
som ved valget i 2013 vandt
overraskende og overbevisende med
51 % stemmerne. Med valgløfter
om mere tillid til befolkningen
og mindre statsindblanding, har
reformerne stadig ladet vente
på sig. Kvinderne skal stadig gå
med al-hijab, og Basji er, om end
i mindre grad, stadig tilstede i
gadebilledet. De konservative
mandater i Majlis og Vogternes
Råd har gjort det svært for
præsidenten, at gennemføre
nogle reelle reformer i landet. Ved
parlamentsvalget i februar forbød
Vogternes råd 2,300 reformvenlige
kandidater at stille op til valget,
men folkeafstemningen resulterede
stadig i et flertal til Rouhanis
parti, Håbets Liste. Dog stadig
uden et samlet politisk flertal i
parlamentet. Derfor tyder det ikke
på, at iranerne kommer til at nyde
større personlig frihed i fremtiden
valget til trods.
Sideløbende med parlamentsvalget
blev et væsentligt vigtigere valg
afholdt. Iranerne skulle stemme
om hvem, ud af de kandidater, som
er blevet godkendt af Vogternes
Råd, skal være de 88 medlemmer
af Eksperternes Råd. Dette råd
består af ulama og de sidder i otte
år. Det er de, som bliver valgt, der

højst sandsynligt skal udvælge den
person, som skal være den syge
Ayatollah Khameinis efterfølger,
og det er de, som derfor har den
virkelige indflydelse på, hvordan
Irans fremtid kommer til at se ud.
Valget resulterede i en stigning
af moderate præster i Rådet, men
de konservative er dog stadig
dominerende.
Endnu en revolution?
Fremtidsudsigterne for at Alinejads
og andre aktivisters forsøg på, at
genvinde kvinders selvstændige,
individuelle til- eller fravalg
af al-hijab, vil bære frugt og
føre til faktisk forandring og
liberalisering af Iran er, med den
Islamiske Republiks politiske
struktur, svær at forestille sig.
En virkelig forandring i Iran højst
sandsynligt vil kræve en komplet
systemforandring, endnu en
revolution og det islamiske regimes
afgang.
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Indblik																			i

Bibelcamping som integrations-mediator
Hjallerup Bibelcamping er en uge med lovsang, bibelstudier og samtaler om Gud og Jesus. 67 asylansøgere var i år inviteret med
i fællesskabet - men hvori opstår integrationen, og hvad har danske kristne tilfælles med asylansøgere? Fællesnævneren er troen
på Gud.
foto | arkiv

ord | Nanna Marie Mondrup-Hansen
På en mark lidt uden for Hjallerup,
afholder den folkekirkelige bevægelse
Indre Mission hver sommer deres årlige
bibelcamping. Et arrangement, hvor
næsten 2000 mennesker deltager, og
i år er 67 asylansøgere også inviteret
med på lejr – en del af bibelcampingen
er nemlig for andet år i træk omdannet
til IntegrationsCamp. Det er en uge,
hvor flygtninge og etniske danskere
har mulighed for at holde ferie sammen
med tro og fællesskab i centrum. Det
sociale fællesskab er i høj kurs på
lejren, og der bliver både spillet spil og
dyrket sport, men der, hvor Hjallerup
Bibelcamping adskiller sig fra en
almindelig campingplads, er, at troen
på Gud er i højsædet. Hver dag deltager
man i bibelundervisning og et møde
om aftenen. På lavpraktisk niveau, har
8 | FIGENBLADET

det derfor været nødvendigt med tolke
til at oversætte fra dansk til farsi eller
arabisk, da mange af asylansøgerne
kun har boet i Danmark i fem til tolv
måneder, og den sproglige barriere ellers
ville sætte en stopper for foretagendet.
En følsom sag
Indre Mission er en af de førende
religiøse organisationer, når det kommer
til at opsøge folk på asylcentrene –
noget, der både vækker bekymring
og begejstring: R eligion kan nemlig
fungere til at bygge bro mellem
hjemlandets kultur og den danske,
men ligeledes kan integrationsarbejdet
være af missionerende karakter, og
spørgsmålet er, om det er usmageligt
at udnytte folk i så sårbar en situation,
som flygtninge befinder sig i. Religiøs
og politisk propaganda er ikke

tilladt på asylcentrene, men
organisationer må gerne annoncere
deres arrangementer, og især Indre
Mission har haft stor efterspørgsel fra
flygtninge og asylansøgere, der gerne
vil deltage i trosfællesskabet. Her er
IntegrationsCampen en mulighed for
asylansøgerne at fordybe sig i troen og
få nye bekendtskaber. Man kan måske
undre sig over, at folk der flygter fra
krig, der ofte er baseret på religiøse
uoverensstemmelser, kan have lyst til at
give sig hen til religion på ny. Ligeledes
kan det være svært at begribe, hvad
flygtninge har oplevet af rædsler, og
hvordan de alligevel kan tro på en Gud
efterfølgende.
Fællesskab i troen
Asylansøgernes religiøse baggrund er
mangfoldig. De fleste af deltagerne i år

																			indblik

Oprigtig
konvertering
Flere og flere
flygtninge, især
iranere, konverterer
til kristendommen
efter at være
kommet til Danmark.
Det har rejst stor
tvivl om, hvorvidt
konverteringen er
oprigtig, eller om
det er et forsøg
på nemmere at få
opholdstilladelse.
Konvertering fra
islam til kristendom
øger formentligt
chancerne
for at opnå
opholdstilladelse, da konvertitter ofte
er ildeset i deres hjemlande. Deltagerne
på årets IntegrationsCamp har dog i
forvejen været tilknyttet en kirke eller
et fællesskab, hvor langt de fleste har
gennemgået et dåbsoplæringsforløb.
Troen er det altoverskyggende og
grundlæggende element og, har man det
tilfælles, så bliver de sproglige barrierer
og kulturelle forskelle mindre vigtige.
Enigheden om at være kristen er meget
dybere og mere altomfattende end den

slags forskelle. Mange af asylansøgerne
er allerede et langt stykke inde i deres
kristne liv og er blevet døbt. I Indre
Mission er man sikker på, at var man
ikke oprigtig i sin tro, ville man falde fra
meget tidligere i forløbet.
Socialt pusterum
For asylansøgerne har IntegrationsCamp
været en mulighed for at undslippe den
kedelige hverdag på asylcentrene for
en stund. Mange føler, de sidder fast
på centrene og ønsker at komme ud og
i gang med en hverdag, hvor de kan
sørge for sig selv. Ugen i Hjallerup har

på asylcentrene. Selvom man ikke
forstår hinanden sprogligt, ved man,
at man deler troen, og det skaber
automatisk en form for samhørighed.
Flygtningene har været glade for at
deltage i Bibelcampingen, men det har
også gavnet de garvede campister. Man
kan nemlig noget på lejren, som man
ikke kan i asylcentrene: Integrationen
kan gå begge veje. De etniske danskere
er lige så interesserede i at lære
iranernes kultur og gloser at kende, som
flygtningene er i at lære de danske. Det
er et udtryk for, at de, i Indre Mission,
er interesserede i asylansøgerne som
foto | arkiv

er oprindeligt fra Iran, hvor de officielt
har været muslimer. Nogle konverterede
allerede til kristendommen, inden de
flygtede, men det er ikke ufarligt at
opsøge det kristne budskab i islamiske
Iran, da det er ulovligt at konvertere fra
islam til kristendom. Mange er derfor
enten flygtet på baggrund af manglende
religionsfrihed og forfølgelse eller
først officielt konverteret efter at være
flygtet. Andre har bare ikke lyst til at
være muslimer mere, men føler ikke de
kan undvære religion i hverdagen og
opsøger derfor de kristne fællesskaber.
For mange repræsenterer kristendommen
frihed og et opgør
med præstestyret i
Iran.

været et afbræk fra de kedelige tanker
og har skabt et frirum. Bibelcampingen
bliver en pause, hvor livet koncentreres
om Gud og det fællesskab, man finder i
menigheden. Indre Mission inviterer alle
i alle aldersgrupper med i fællesskabet
og opfordrer og opmuntrer til, at
man møder sine medmennesker med
kærlighed og omsorg.

hele mennesker og ikke blot en broget
masse, der skal ud i samfundet og
assimileres hurtigst muligt.

Integration går to veje
Muligheden for integration på lejren
har anderledes forudsætninger end
nyheder | interview | information | debat | fag | underholdning | 9

voxpop

VOXPOP - Hvad synes du om rusugen?
Hvordan er det EGENTLIGT at starte på et nyt studie? Vi har spurgt fire nye russere, fra hhv. Arabisk & Islam studier, Religionsvidenskab og Teologi, hvordan de synes den første uge med druk, sociale lege og faglige oplæg har været.
Vi fangede de spæde studerende i det mest svare punkt, nemlig lige efter Den Store Religionsquiz fredag, da rusugen så småt
ebbede ud i øl, cigaretter og store eksistentielle religionsdefinitionsdiskussioner.

ord | Louise Lund Olesen

Anna, 24 år – Arabisk & Islam
Studier BA tilvalg

foto | Janus Priess

10 | FIGENBLADET

Abdallah, 24 år – Arabisk & Islam
Studier BA

Pil & Anna-Johanne, Begge 20 år Religionsvidenskab BA

foto | Janus Priess

Nikolaj, 23 år – Teologi BA

rundt.
Pigerne har begge valgt
religionsvidenskab, fordi de synes, det
er et meget relevant emne og studie, og
så giver det en god forståelse for andre
mennesker og kulturer.

foto | Janus Priess

foto | Janus Priess

- Det bedste ved rusugen var helt klart
at lære alle de andre at kende, og så har
vi haft nogle rigtig gode tutorer.
Anna var ikke meget for at skulle
afsløre det mindre gode, men vi fik
da presset lidt ud af hende trods alt.
- Man kunne måske godt have
planlagt bedre efter, hvad der er
relevant for os på tilvalg.
Vi spurgte yderligere de små
russere (hvor mange er ældre end
undertegnede), HVORFOR de valgte
det studie de nu har valgt?
- Jeg er meget nysgerrig på arabisk
kultur. Jeg kunne også godt tænke mig
at tage på feltarbejde i Mellemøsten, og
måske blive forsker. Ellers vil jeg gerne
arbejde indenfor integration.

- Der har været meget, der var godt,
men det bedste var nok den første
rusforelæsning med David Bugge. Det
var som en åbenbaring. Vi har alle
sammen snakket om den hele ugen.
- Det mindre gode er nok at skulle
danse Les Lancier med tømmermænd.
Vi havde været på pubcrawl om
torsdagen, så vi var ret smadrede. Det
var stramt, men sjovt.
Nikolaj fortæller lidt forsigtigt, at han
frygtede en masse ”tørre kikse”, men
det overhovedet ikke er tilfældet.
- Jeg skal IKKE være præst, men jeg
vil gerne forske i religion. Jeg er selv
katolik og kunne godt tænke mig at
studere videre ved Vatikanet i Italien.

Pil og Anna-Johanne var ret enige i,
at O-løbet havde været noget af det
bedste! Pil tilføjer dog:
- Bacheloroplæggene var også ret
spændende og inspirerende, de gik
virkelig op i det.
Anna-Johanne var nu mere vild med
forelæsningerne:
- For det første har det været fedt at
møde senere, de dage efter pubcrawl og
Kuhstall. Desuden var forelæserne meget
gode til at tænde interessen med deres
oplæg, det var ret spændende!
Pigerne synes ikke rigtigt, at der var så
meget der kunne laves bedre, men de
var nu enige om to ting:
- Flere øl efter kl. 16! Det er nu fint,
man ikke presser for meget på, men det
manglede lidt. Desuden kunne man godt
have blandet grupperne endnu mere

Abdallah er en mand af få ord, men
vi fik ham dog til at snakke, og her er
hvad han sagde om rusugen:
- Pubcrawl onsdag var klart det bedste.
Det gav et socialt skub, så det var
lettere at snakke sammen. Man faldt
ligesom til og blev mere tilpas. Jeg
kunne godt bruge noget mere IT, det var
ret overvældende.
- Jeg valgte Arabisk & Islam Studier,
fordi jeg gerne vil lære noget mere om
min egen kultur. Desuden har jeg planer
om at arbejde i Dubai eller Jordan
senere hen.
Vi siger held og lykke til Abdallah,
Nikolaj, Anna-Johanne, Pil og Anna – og
selvfølgelig alle de andre skønne russere
– og ønsker dem en god studietid!

leder

Universitetet er nørdens legeplads

Da jeg gik i folkeskole, var nørd et skældsord.
Det var det værste man kunne være, næst efter
stikker. Ingen rakte hånden op. Det var kikset.
Alle ventede på, at den der lidt for ivrige nørd
blev valgt af læreren, der efter lange blikke og
flere trættende forsøg på at opmuntre de bagerste
rækker måtte give op og vælge den samme elev,
som altid.
Nørden var den, der altid havde lavet lektier
og altid vidste, hvad man skulle lave til resten
af skoleåret. Som regel bad denne også om
ekstraopgaver, fordi han eller hun tit var færdig
længe før sine klassekammerater. Dette udløste en
del foragt fra de andre klassemedlemmer, der kun
kunne se til, mens deres klassekammerat gravede
sin egen grav i sociallivet. Vi var nogle få, der
kunne præstere at opholde et socialt liv, ved siden
af nørderiet, men dette kom med en pris, i form af
afskrevne lektier eller lejlighedsvise rullende øjne,
når man igen fik topkarakter i en stil.
Videre i systemet, blev det dog mere favorabelt
at kunne sit stof. Men, kunne man ikke drikke sin
lever i laser samtidig med at man fik topkarakterer
i oldtidskundskab, ja, så var man altså en social
taber. Det er som om det sociale og det nørdede
går hånd i hånd, når man skal accepteres af
omgivelserne.
Det lærer man virkelig på universitetet. Her er
man helt alene om at nørde. Mange timer æder
hinanden, mens man sidder med næsen begravet i
en bog på en larmende lydløs læsesal. Det kræver
sin person at kunne opretholde et forhold til andre
end sit TV, når man kun har 10 timers undervisning
om ugen, hvor der ikke er garanti for konversation
med andre studerende. Man må selv gøre noget.
Derfor, skal man huske, at det sociale bør gå hånd
i hånd med det nørdede. Det er altså ikke nok,
at man er dybt begravet i Turners ritualteori,
hvis man ikke har nogen at diskutere den med.
Omvendt er det nok heller ikke sjovt, at drikke
bajere på stribe, hvis ikke man kan være med i
samtalen om Platons fænomenverden.
At være nørd er nødvendigt på universitetet,
men det er sørme også vigtigt, at man dyrker det
nørdede i fællesskab. Om det så er i fredagsbaren,
til revyen eller i en forening, det betyder mindre,
bare det er sammen med andre, der er ligeså
kiksede og nørdede som dig.

Vejen til en ph.d.
ord |Tina Langholm Larsen |
ph.d.-stipendiat ved Religionsvidenskab
”Hvordan får man egentlig
sådan en ph.d.?” er et
spørgsmål, jeg allerede
er blevet stillet flere
gange. Rygterne om,
hvorledes vejen mod et
ph.d.-stipendium bør
forløbe, er mange blandt
de studerende. Men skal
man egentlig efterstræbe
ph.d.-titlen fra sin første
dag som universitetsstuderende? Skal man udelukkende
have 12-taller? Og udelukker man ph.d.’en, hvis man vælger
”gymnasielærer-linjen”? Det korte svar på disse spørgsmål er:
Nej! Følgende beskrivelse er min personlige vej mod ph.d.stipendiet og skal ikke betragtes som den ideelle ”opskrift”
på at nå dertil. For sådan én eksisterer formentligt ikke.

foto | Privat

ord | Louise Lund Olesen
Jørn Borup gjorde ved en rusforelæsning for
Religionsvidenskab opmærksom på, hvor vigtig det
er, at man husker at nørde sit fag på universitetet,
foruden at man også skal have plads til at være
social. Hvad vil det egentligt sige at være nørd på
universitetet, og er det sejt eller kikset?

klummen

Jeg begyndte på Aarhus Universitet med en drøm om at
blive gymnasielærer. Jeg uddannede mig derfor bredt inden
for det religionsvidenskabelige felt, valgte tilvalgsfag inden
for gymnasieskolens fagrække, valgte underviserprofilen og
tog alle de studiejobs, jeg kom i nærheden af. Det var først
under et praktikforløb i gymnasieskolen, at det stod klart;
Gymnasiet var ikke noget for mig! Underviserdrømmen blev da
i det sidste år af min kandidatuddannelse udskiftet med en
drøm om et ph.d.-stipendium, selvom det syntes uopnåeligt.
Jeg havde jo hørt alle de overstående rygter… Efterfølgende
brugte jeg mine kræfter på at skrive et godt speciale.
Vejleder, netværk og en bred viden om mit forskningsområde
var derfor på plads, da jeg skulle skrive min ph.d.-ansøgning.
I ansøgningen lagde jeg vægt på at udvikle et projekt, der var
innovativt, og som kunne bidrage internt på AU og udfylde
forskningshuller internationalt. Og det viste sig altså ikke at
være en helt dårlig idé.
Min vej mod ph.d.’en har således været noget ujævn. Selvom
jeg ikke skulle være gymnasielærer, var de studiejobs,
det frivillige arbejde og de mange timers knoklen med
studierne, som oprindeligt skulle have givet mig adgang til
gymnasieskolen, ikke spildte sveddråber. Det er nemlig også
sådan et fagligt og socialt engagement, som både ph.d.bedømmelsesudvalget og arbejdsmarkedet efterspørger.
Essensen af dette – og mit råd til dig, som sidder med en
ph.d.-spire i maven - må være, at det betaler sig at knokle for
den faglighed, du brænder for. Der findes utallige veje mod
et ph.d.-stipendium, og de fleste rygter om netop denne vej
har ikke meget på sig. Målrettethed og 12-taller er absolut
gode at have med sig i rygsækken, men alfa og omega er,
at du har en god profil og et lovende projekt. Deltag aktivt
i dit studiemiljø, og tag de frivillige og lønnede studiejobs,
du kan få. Selvom det ikke nødvendigvis fører til et ph.d.stipendium, vil det aldrig være spildt arbejde. Held og lykke!
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Studiemiljø

Teologisk forening

Religionsvidenskabelig forening

Foredrag i Efteråret 2016
Placebo og religion
Tirsdag d. 4. oktober
v. Uffe Schjødt, lektor ved AU
hVOR LÆNGE ER EN SEKT EN SEKT?
Torsdag d. 27. oktober
v. Annika Hvithamar, studieleder og lektor ved KU
Medlemskort
Nu kan man igen købe medlemskort ved
Religionsvidenskabelig Forening for bare 50
kr. eller 40 kr. for førsteårsstuderende.
Læs mere om de forskellige foredrag og
tilmeld jer begivenheder på følgende
facebookside:
Religionsvidenskabelig Forening
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Studiemiljø

Arabar præsenterer

Theos bar præsenterer

Kronik

”Palæstina, siger du? Det kan vi desværre ikke forsikre”
Et utal af spørgsmål, fortvivlede reaktioner og en udvidet rejseforsikring, kun de færreste forsikringsselskaber vil dække. Det
er, hvad der følger med min beslutning om at tage på udlandsophold til Palæstina. Selvfølgelig sammen med en god portion
forventninger.

En stor beslutning
Det var dog ikke en let beslutning,
der skulle træffes. Mulighederne lød
på Egypten, Jordan, Libanon og så
Palæstina. Jeg har aldrig været i nogle
af landene, så uvidenheden gjorde
tvivlen stor. Alligevel blev det hurtigt
klart for mig, at jeg helst ville til
Libanon eller Palæstina, og til sidst
var jeg ikke længere i tvivl; jeg skulle
helt sikkert til Palæstina. Når jeg
fortæller folk omkring mig, at jeg skal
dertil på udlandsophold, møder jeg
blandede reaktioner, både glædelige,
men bestemt også nervøse miner og
spørgsmål som: ”Tør du godt det?”
Med i mine overvejelser, har de mange
uroligheder mellem Israel og Palæstina
været, og de har bestemt fyldt en del.
Der er forskellige sider af sagen, der
har været kørende siden 1947, hvor
det britiske styre trak sig tilbage fra
Palæstina, og FN delte landet op i to
stater, en arabisk og en jødisk, altså
det, vi kender som Palæstina og Israel.
Dog var det ikke helt, som vi kender
det i dag, for det palæstinensiske
areal er siden opdelingen skrumpet
markant, hvilket er en vigtig faktor i
de vedvarende uroligheder, der stadig
ses den dag i dag. Og jo, jeg er nervøs.
Hammernervøs. Men jeg er ikke bange. I
stedet glæder jeg mig ustandseligt til at
14 | FIGENBLADET

opleve en kultur, jeg indtil
nu kun har hørt og læst
om, og til at lære nye
mennesker at kende med
en helt anden livserfaring
end den, vi har mulighed
for at kende til i Danmark.
Palæstinas historie er, for
mig, helt enestående, og
jeg er interesseret i at
høre den fra alle vinkler,
så jeg kan blive endnu
klogere. Selvfølgelig fylder
nervøsiteten en stor del
i optakten til rejsen,
men jeg tror, at det lige
så meget er spænding.
Spænding, fordi jeg ikke
har nogen anelse om, hvor
jeg jeg skal bo eller hvor
jeg skal studere i landet, og eftersom
jeg aldrig har været der, føles det stadig
ret uvirkeligt, at jeg skal opholde mig
der i et helt semester. Det gjorde det
bestemt heller ikke mindre spændende,
da jeg skulle anskaffe en udvidet
rejseforsikring og svaret de fleste steder
lød som følgende: ”Palæstina, siger
du? Det kan vi desværre ikke forsikre”.
Jeg fandt dog én efter lidt søgen.
Heldigvis. I virkeligheden er det alle
disse parametre, der gør det lidt ekstra
spændende for mig, og jeg tror, at det
er en blanding af spænding, nervøsitet
og uvished, at mit valg er faldet på lige
præcis Palæstina.
Studerende i Palæstina
Børn har altid taget en stor del af min
opmærksomhed, og i 2014 rejste jeg
alene til Uganda i 2 måneder, for at
arbejde som frivillig på et børnehjem.
Det var det bedste, sjoveste og hårdeste,
jeg har gjort for mig selv, og da jeg en
aften var vidne til, at nabodrengen fik
en ordentlig omgang tæsk af faderen,
fik jeg for alvor øjnene op for, hvor
sjældent vi hører børns egne historier
og ikke mindst, hvor ofte børnene selv
bliver glemt i historien. Derfor har jeg,
endnu engang, valgt at fokusere på
børn, når jeg i Palæstina skal udarbejde

foto | privat

ord | Tanja Thorup Andersen
”Nå, hvad kan man bruge det til?” og
”Bliver du så muslim?”. Det er spørgsmål
som disse, der har mødt mig lige siden,
jeg begyndte at læse Arabisk- og
Islamstudier i efteråret 2015. Studiet
er ikke synderligt udbredt, men det
var, uden tvivl, det, der fangede min
interesse allermest. Nej, jeg bliver ikke
muslim af at studere emnet, men jeg
bliver helt sikkert klogere på et emne,
der efterhånden kommer til at dominere
Danmark i højere grad. Måske er det
netop dét at blive klogere, der fik mig
til at slå øjnene op for Palæstina, da jeg
og mine medstuderende i februar skulle
vælge, hvilket mellemøstligt land, vi
ville tilbringe vores 3. semester i.

en feltrapport om et valgfrit emne.
Overordnet har jeg valgt at arbejde
med, hvordan det er at være barn i
et konfliktramt land. Jeg skal ud på
forskellige skoler, hvor jeg, forhåbentlig,
skal snakke med nogle lærere, der kan
fortælle om deres undervisning, og om
hvordan konflikten påvirker indlæringen
hos børn i alderen 8 til 10 år. Jeg har
hørt og læst forskellige skrækscenarier,
hvor både børn og voksne er blevet
såret og dræbt. Flere gange er dette
sket i forbindelse med checkpoints, der
findes i Palæstina, hvor man, for at få
lov til at kunne fortsætte sin færd til
den anden side af muren, skal have
tilladelse fra de israelske soldater. Jeg
kan umuligt forestille mig, at situationer
som ovennævnte ikke påvirker
palæstinenserne og i særdeleshed
børnene. De har ikke samme muligheder
for at kommunikere med omverdenen,
som voksne har, og netop derfor, synes
jeg, det er oplagt at fokusere på børn i
min feltrapport.
Feltrapporten er dog ikke det eneste, jeg
kommer til at arbejde med i Palæstina.
Som der fremgår af titlen på studiet,
så består halvdelen af Arabisk- og
Islamstudier nemlig af at lære arabisk.
Indtil nu har jeg haft propædeutisk
arabisk, altså et begynderniveau, der

Kronik

svarer til at kunne fortælle om sin
familie og hverdag, samt hobbies – det
fornødne til at indlede en samtale.
I Palæstina bliver niveauet en tand
højere, for pludselig skal jeg til at
snakke med dialekt, hvilket jeg endnu
ikke har stiftet bekendtskab med.
Derudover skal jeg selv finde et sted,
jeg kan blive undervist. Det kan enten
være på et universitet, en sprogskole
eller jeg kan finde en, der er god til at
snakke sproget samt korrigere. Sammen
med et par medstuderende har jeg valgt
at finde en sprogskole, så vi kan få
fællesundervisning, samtidig med at vi
ikke er for mange på et hold, for sproget
er svært. Rigtig svært. Og det kræver
tit gentagelser og dybere forklaringer,
men jeg glæder mig til at få et endnu
større ordforråd, hvilket forhåbentlig
kan hjælpe mig til at kommunikere i
en bredere form og til at forstå den
mellemøstlige kultur på et helt nyt
niveau.

Nedtælling
Planlægningen af mit 3. semester har
været langvarig og er, langt om længe,
ved at tage sin endelige form, selvom
det, som nævnt, ikke er alt der kommer
på plads, før jeg står med fødderne i
Palæstina. I lang tid har det været en
rejse, som først var i fremtiden, men lige
pludselig er der dage og ikke måneder,
til jeg rejser. Det er tæt på. Meget tæt
på. Kun de sidste forberedelser mangler
såsom nedpakning af lejlighed og
kuffert, samt et ”vi ses” til familie og
venner. Og selvom de fleste forsikringer
ikke ville dække mig, så forsikrer
jeg, at jeg nok skal komme hel hjem
igen. Denne gang bare med en ekstra
kuffert fuld af indtryk, oplevelser og
forhåbentlig et forbedret arabisk.

foto | arkiv
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Boganmeldelse

Den vanskelige og underfundige Kierkegaard
De fleste kender til den berømte danske forfatter Søren Kierkegaard – eller de tror i hvert fald, at de kender ham, men hvad er
han egentligt for en størrelse? Ettore Rocca giver i sin bog fra 2016 en indføring i Kierkegaards forfatterskab og måde at tænke
på.

Af Nanna Marie Mondrup-Hansen
På FigenBladets kontor står en reol med
bøger, der venter på at blive anmeldt.
Ettore Roccas ”Kierkegaard” fanger mit
blik. Jeg er ikke specielt bevandret i
Kierkegaards værker, men føler alligevel,
at jeg bliver nødt til at vide noget mere
om denne sagnomspundne forfatter. At
læse Kierkegaard er en del af at blive
et dannet menneske, har jeg ladet
mig fortælle, hvorfor jeg
giver mig i kast med en
af Danmarks filosofiske
sværvægtere.
Gåpåmodet forsvinder
hurtigt
Det er tydeligt at mærke,
at der ligger et kæmpe
arbejde bag bogen, hvorfor
den også fortjener en
dedikeret, koncentreret
og dybdegående læsning
– noget jeg efter få
kapitler ikke længere kan
yde til fulde. Jo flere
sider, jeg læser, jo mere
mister jeg modet: Rocca
skriver i forordet, at
bogens målgruppe er »den
almindeligt filosofisk eller
teologisk interesserede
og den studerende, der
vil i gang med at læse
Kierkegaard«. Med det
udsagn for øje var jeg
overbevist om, at bogen
var møntet på en person
som mig, men Kierkegaards
abstraktionsniveau er til
tider så himmelhøjt, at jeg tager mig
til hovedet, føler mig dum og tænker,
at nu har jeg for alvor tabt tråden.
Tilbage sidder jeg med en følelse af
utilstrækkelighed og uduelighed. Jeg
har svært ved at afgøre, hvad det er
Kierkegaard egentligt vil, og river mig i
håret i frustration.
Den gode læseoplevelse
Selvom fortvivlelsen over manglende
forståelse af Kierkegaard til tider
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virker altoverskyggende, er alt bestemt
ikke skidt. Især den kronologiske
fortælling om Kierkegaards liv, der
løber sideløbende med analysen og
begrebs-redegørelsen, får langsomt
kampmodet til at liste sig tilbage: Her
bliver Kierkegaard sat i kontekst med
sin samtid, og det hjælper gevaldigt på
forståelsen af hans tankestrømme og
bevidner, hvorfor han har givet sig i

Mynster. Jeg synes, at det netop er
biografiske elementer som disse, som
gør læseprocessen overkommelig , og
jeg kunne godt have tænkt mig, at der
var dvælet noget mere ved Kierkegaards
privatliv. For hvem var han egentligt?
Det er svært at forstå hans forfatterskab,
når man ikke ved meget om hans
person.
Slutteligt er jeg ikke sikker på, om jeg
er blevet meget klogere på Kierkegaard,
men nu har jeg i det mindste en idé
om , hvad hans forfatterskab egentligt
går ud på . Hvem ved, måske finder jeg
endda igen en dag modet til at tage
kampen op mod Kierkegaard?
Ettore Rocca
”Kierkegaard”
Gyldendal
328 sider
299,95 kr. (vejl. pris)

kast med de udvalgte emner. Pludseligt
åbenbares hans personlige udvikling
sig, og tingene begynder at falde i hak.
Centrale begreber som det æstetiske og
etiske, angsten og kærligheden bliver
uddybet, men tungen skal holdes lige
i munden, hvis man ønsker en komplet
forståelse af Roccas udlægning og
analytiske teorier af disse. Ydermere
har Rocca lovet at afmytologisere de
kendte fortællinger om Kierkegaard,
her i blandt hans forhold til sin fader,
sin forlovede, Regine Olsen, og B iskop

teateranmeldelse

Teater Wunderbar - ”Hva’ tror du selv?”

Fra den 19. august til den 3. september har man kunne opleve stykket ”Hva’ tror du selv?” i Ungdomskirken i Århus – præsenteret af Teater Wunderbar, der er baseret i Århus. Stykket reklamerer for at være udfordrende ift. trosspørgsmålet, og henvender
sig til unge fra 12 år og opefter.

Af Louise Lund Olesen
Da jeg trådte ind i kirken, velvidende,
at stykket ville være interaktivt, blev
jeg alligevel overrasket. Der var sat
stole op i en firkant omkring den smalle
scene, som de to skuespillerinder skulle
boltre sig på. Allerede her får jeg lidt
angstprovokation og frygt for, om de
mon vil stille mig spørgsmål eller hive
mig op på scenen. Og det gjorde de
også, dog helst de unge mennesker, som
stykket henvendte sig til. De vurderede
nok mig til at være lidt for gammel.
Fokus på konfirmandernes aktive
stillingtagen
Det der slog mig, efter at have set det
interaktive stykke "Hva' tror du selv"
udført af to skuespillerinder, var, at der
var meget fokus på folkekirkekristendom
ift., hvad jeg havde forventet.
Som religionsvidenskabsstuderende
savnede jeg lidt, at hovedpersonen
Ella udforskede nogle flere former for
religion, end hun gjorde i stykket.
Dvs. udover hendes mors lidt flydende
religiøsitet med bl.a. karma, hendes
far, der troede på sin iPhone eller
bedstemoren, der troede på fornuft.
Efter at have læst den lille folder, jeg
fik med som anmelder, fandt jeg dog ud
af, at det var med fuldt overlæg. Det
stykket vil, er nemlig at plante ideen
om, at valget skal være velovervejet,
hos de unge konfirmandaspiranter, der
fyldte ungdomskirken den onsdag aften.
Den nye kristne veninde Sofia fik
hovedpersonen Ella ud af hendes
lemmingerolle til sidst, og fik hende
til at vælge med hjertet, hvilket er et
meget fint budskab i stykket, nemlig, at
man selv skal tage valget, og det skal
være nogenlunde velovervejet. Man skal
ikke bare gøre som de andre eller blive
konfirmeret, blot fordi de andre gør det.
Dette synes jeg meget godt om.
Gik rent ind hos de unge
Så vidt jeg kunne se, fangede stykket
de unge konfirmandaspiranter, trods
noget tøsefnidder, der altid vil være, når
man konfronteres så skarpt med teater,
som ved dette stykke, hvor alle sad på

forreste række, og
skuespillerne hev
nogle med ind som
suppleanter til nogle
roller.
Jeg synes
dynamikken, og
fordelingen af roller
var god. De var gode
til at differentiere
mellem rollerne.
Den ene skulle
gå fra at spille
senil hashrygende
bedstemor til 13årig kristen veninde,
og selvom de brugte
en rekvisit til at
vise de forskellige
roller, kunne man se
på deres mimik og
gestik, at de havde
fanget karakteren,
selvom de til tider
var lidt karikerede
og indlysende, f.eks. bedstemorens død.
Ikke overraskende slutning
Trods de mange fine elementer i
stykket overraskede slutningen mig
ikke . Den unge Ella, der havde en
moderne familie, hvor forældrene var
skilt og gik mere op i sig selv eller
datterens konfirmationsfest, valgte
nemlig det, som mange vælger,
nemlig en kulturkristenhed. Hun synes
meget godt om de kristne budskaber,
og ham der Jesus kunne da sagtens
have levet og været en rar mand. Der
blev ikke nævnt noget om Gud eller
mirakler. Altså kan man sige, at Ella,
der er en ud af halvdelen af klassen,
der skal konfirmeres, til sidst vælger
kristendommen, og måske alligevel ikke
kommer ud af lemmingelivet? Jeg synes,
der skulle have været mere udforskning,
hvis hun virkelig skulle være modig,
eller også at hun valgte en helt anden
vej, som f.eks. at blive katolik, men så
var stykket nok ikke så relevant for de
unge konfirmander.

Alt i alt, så er det et fint tilbud til
unge konfirmander, og en spændende
og anderledes måde at lave en form
for feltarbejde, hvor man kan se på,
hvorledes man forsøger at opfordre unge
til at vælge kulturkristendommen helt
frivilligt.

Stykket vises igen i sæson 17/18 på
turné.
Pris: 50 kr.
Hjemmeside: www.teaterwunderbar.
billet.dk
Alder: Fra 12 år.
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Annoncer

FigenBladet SØGER
Kære studerende på Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk-og Islamstudier
FigenBladet er nu genopstået, men for at vi
ikke atter går i glemmebogen, har vi brug
for frivillige kræfter, der vil hjælpe med at
drive værket.
Vi mangler stadig et par friske skribenter,
der har lyst til at bidrage til det fedeste studieblad. Har du en journalist gemt i dig, så
tøv ikke med at skrive til os! Hvis du kun
har lyst til at biddrage med en enkelt artikel
eller indslag, er der bestemt også mulighed
for det - alle er velkomne.
Vi håber, at du har lyst til at være med!
På vegne af redaktionen,
Louise Lund Olesen og
Nanna Marie Mondrup-Hansen
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underholdning
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Kalender | 28.09 2016 – 13.10 2016
september
29.

17.3019.00

oktober

Arrangement

Beskrivelse

Foredrag i Studenterforening for
Indisk Religion
(SIR)

"Mauritius diskrimination og
uddannelsessystemet"
v/studerende Amy Morén-Rees og Silvia
Slawek
(bygn. 1453, lok. 227)

arramgement

Beskrivelse

7.

10.0016.00

Fællesfaglig Dag

"De andre"
Arrangeret af Religionsvidenskabeligt
Fagråd
(bygn.1451,lok. 117)

7.

14.1516.00

Samtale

"Håb: - som en historiker og
teolog ser det"
v/Bertel Nygaard, lektor i historie AU,
og Troels Nørager, lektor i teologi AU
(bygn.1453, lok. 415)

10.

11.0013.00

Konference

"In-between: the protestant
heritage of existential thought"
(bygn. 1412)

13.

09.3016.00

Seminar

"Diakoni i dialog med luther reformationens betydning for
diakoni og velfærdssamfund"
(bygn. 1324, lok. 025)

ISSN 16029976

Spændende
arrangementer
Mauritius diskrimination og
uddannelsessystemet
Mauritius er kendt for sin etniske
og kulturelle diversitet. På
overfladen synes alt idyllisk. De
forskellige etniske og religiøse
grupper lever sammen i harmoni,
men gør de i virkeligheden det?
På Mauritius er uddannelse
gratis, men der er stor
konkurrence blandt eleverne.
Er niveauet og ambitionerne
der pålægges eleverne for hård
og for meget? I hvilken grad
skævvrider privatundervisningen
skolesystemet? Og hvor efterlades
de børn, hvis forældre ikke har råd
til privatundervisning?
Torsdag d. 29. september
Kl. 17.30 - 19.00
Bygn. 1453, lok. 227
”Håb: som en historiker og
teolog ser det”
Håb er et centralt menneskeligt
fænomen. Det er en forandrende
drivkraft, i menneskers liv og i
historiske og politiske bevægelsers.
Historikeren Bertel Nygaard
(forfatter af Tænkepause om håb)
viser os hvordan håb har taget
forskellige historiske former, mens
teologen Troels Nørager ser på håb
ud fra religionspsykologien og den
kristne sjælesorgs tradition.
Fredag d. 7. oktober
Kl. 14.15 - 16.00
Bygn. 1453, lok. 451

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

figenbladet – dit blad på nettet!

