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i went on an adventure

udlandsophold i en 
coronatid

velkommen til 
et nyt semester
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RedaktøR og skRibeNt

Rigtig hjerteligt velkommen til et nyt semester, til både nye og 
kendte studerende. Hvor er det skønt, at vi kan møde ind igen 
og være sammen til undervisningen. Det har vi alle længtes 
efter og glæder os over, at det nu er muligt. Herligt at se jer alle 
sammen igen.
   Vi har i år taget imod 48 bachelorstuderende, 25 kandi-
datstuderende og 14 tilvalgsstuderende på religionsvidenskab, 
29 bachelorstuderende og 4 kandidatstuderende på arabisk- 
og islamstudier, 66 studerende på den teologiske bachelorud- 
annelse, 35 kandidatstuderende på teologi og 37 kandidat- 
studerende på diakoni. Det er jo store og flotte hold, som vi 
glæder os over at kunne byde velkommen til nogle studier med 
godt studiemiljø og et højt fagligt niveau.
   Foråret har også hos os været en udfordrende periode. Siden 
vi blev lukket ned i marts, har rigtig meget stået under fortegn 
af  COVID-19 og de konstante ændringer og tilpasninger, som 
vi har været nødt til at tage af  den grund. Både studerende og 

undervisere har udvist en fantastisk vilje til at finde og støtte 
op omkring de løsninger, som vi har været nødt til at finde 
undervejs.
   Vi har alle lært meget om både muligheder og begræns- 
ninger for digital undervisning. Stort set hele undervisningen 
og eksaminerne har kunnet gennemføres uden væsentlige  
negative påvirkninger. Nogle steder er der måske endda tale 
om, at niveauet har været styrket. Men den store udfordring 
har ligget omkring det sociale og i længden kan vi ikke opret-
holde det høje faglige niveau uden dette samvær. Derfor er det 
også afgørende, at vi nu kan være mere sammen igen.
   Ingen af  os kan desværre sige med sikkerhed, hvordan efter-
året kommer til at blive. Vi må dog nok desværre forberede os 
på, at der kan komme situationer, hvor vi i en periode igen skal 
være hjemme. Men lige nu må vi glæde os over at være tilbage 
igen og må håbe, at det varer ved hen over hele efteråret.
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figeNbladets redaktionslokale er en guldgrube af gammelt materiale. 
Vi har ikke længere kunnet holde os tilbage for at dele noget af dette med jer. 

Derfor kan I på bagsiden se en sjov tegning som vi har fundet i vores arkiv.

Artikler, digte, jokes, billeder, kommentarer, spørgsmål og 
lignende er altid velkomne. Skriv til os via Figenbladets         
facebookside!



Første halvdel af  2020 har på mange måder været en omvæltning.  
Fjernundervisning, forsamlingsforbud og et nedlukket samfund. Alle har 
været påvirkede, og selv har jeg kunnet mærke, at det har krævet en ekstra 
indsats at være universitetsstuderende under disse forhold. Derfor har jeg 
også stor respekt for de, der vælger at starte et nyt kapitel af  deres liv under 
vilkår som disse. En gruppe sådanne mennesker har viet de næste tre år af   
deres liv til, blandt meget andet, at lære hvordan man taler arabisk og begår 
sig i Mellemøsten. Som en del af  tutorholdet havde jeg fornøjelsen af  at 
møde dem i slutningen af  august, og selvom det langt fra var en uge ligesom 
de forgange introuger, var stemningen den samme. Et stærkt fremmøde og 
en tydelig lyst til at lære hinanden at kende kendetegnede introugen for ara-
bisk- og islamstudier, og jeg er sikker på, at alle de 29 nye studerende kun 
bliver en positiv tilføjelse til et allerede fantastisk studiemiljø.

Studiestarten har, ligesom alt andet i det sidste halve år, været omgærdet af  
usikkerhed og konstant tvivl om, hvad der skulle ske. Allerede i foråret, da vi 
lagde program, gik vi og ventede på, at det nok skulle lægges om. Den om-
lægning kom da også i august, af  flere omgange, tættere og tættere på selve 
ugen. Det betød rigtig meget for min motivation, og jeg havde rigtig svært 
ved at holde den positive tilgang til studiestarten, da ugen på forhånd var 
blevet skåret så meget ned, at jeg ikke vidste om den ville fungere overhove-
det. Men heldigvis! Vi havde (igen) i år helt fantastiske tutorer! Hold nu op, 
hvor er deres engagement og positive tilgang altafgørende for sådan en uge, 
og uden dem, havde det program slet ikke kunnet løfte sig selv. Derudover 
har de nye studerende været vildt engagerede og haft rigtig meget gåpåmod. 
Det har været helt vildt givende at mærke de nye deltage, og se hvor gode de 
var til at arrangere sociale sammenkomster, når det var uden for program-
met. Tak til tutorerne og tak til de nye studerende, for at I arbejdede med 
den smule der var.

en anderledes start
af: mathias j. NygaaRd

studiestart på rv
af: moRteN hVas, cheftutoR på RV

“Jubel! Glæde! Begejstring!” Således lød det, da en gruppe 
nye teologer præsenterede sig selv under årets orientering-
sløb i Nobelparken. Restriktioner til trods, blev to dage af  
studiestarten afholdt fysisk, hvor de nye havde muligheden 
for at lære hinanden at kende i mindre grupper. Efter blot 
seks timer i hinandens selskab, blev initiativet taget til at 
mødes efter dagens program for at se mere til hinanden og 
dele mere end blot de første timer af  dagen sammen.
Som tutor i år stiftede man hovedsageligt bekendtskab med 
sin egen studiestartsgruppe, men dette også på en yderst 
givende måde. Jeg har fået indtryk af, at de nye teologer er 
både nysgerrige, videbegærlige og ved godt mod, skønt deres 

introduktion til studiet har været væsentligt anderledes end 
den, de tidligere årgange har haft. ”Vi har jo alligevel ikke 
prøvet det anderledes”, lød det bl.a. i min egen gruppe.
På trods af  de lidt tunge, faglige dage via mediet Zoom 
Video Communications, ser jeg stadig de nye teologer med 
oprejst pande, når de i Bibelkundskab nødsages til Blended 
Learning, og når de udelukkende har græsk online. Faktisk 
samles de hist og her i grupper for at være sammen om at 
undervises online derhjemme eller i lokaler på universitetet. 
Fællesskabet favner bredt, optimismen hersker, og teologis-
tudiets årgang 2020 har stadig jubel, glæde og begejstring.

studiestarten
på teologi, 2020
af: Rasmus due oleseN, 7. semesteR på teologi



af: theis oxholm, ReligioNsVideNskab ka 3. semesteR

I foråret 2020 var jeg i uddannelsespraktik i New Zealand. Et 

praktikforløb, jeg havde været i gang med at planlægge det sid-

ste år, direkte efter jeg blev færdig med min bachelor. Det hele 

begyndte med, at jeg talte med min vejleder Henrik om mulig-

hederne for, at komme i praktik ved et universitet i udlandet. 

Jeg havde i starten planer om at tage til Skotland for at arbejde 

på University of  Aberdeen, men da Henrik spurgte hvorfor 

jeg ikke tog længere væk, f.eks. om på den anden side af  jor-

den hvor han havde en gammel kollega begyndte rejselysten at 

sætte ind. Jeg blev sat i kontakt med Wil fra Massey University 

og efter en kort snak med ham om, hvad han lavede og hvad, 

han forestillede sig, at jeg kunne lave (og hvor han lovede, at øl 

i New Zealand skulle smage fantastisk) var jeg solgt!

Jeg brugte det følgende år på at forsøge at planlægge et projekt 

med Wil. Til at starte med ville vi undersøge en ændring i New 

Zealands parlamentariske bøn (de åbner hver session af  deres 

parlament med en bøn), og hvad denne ændring havde bety-

det for det religiøse landskab. Så nåede vi til d. 15. marts hvor 

situationen i New Zealand ændrede sig, da de blev udsat for 

et forfærdeligt terrorangreb. Wil og jeg satte vores planer på 

pause i to måneder. Det var en episode der rystede hele New 

Zealand, og alle kendte på en eller anden måde nogen, der var 

involverede på den ene eller den anden måde. For Wil betød 

det at mange af  hans studerende var meget rystede. Da tinge-

ne var kølet lidt ned igen, vendte vi tilbage med planen om at 

undersøge, hvordan denne hændelse kunne have indvirkning 

på religion i landet. De af  jer, der er bekendt med situationen, 

og har hørt om hvordan der blev taget hånd om tingene, vil 

vide, at håndteringen var noget der både skabte følelser og for-

argelse. Planen blev; brug halvanden måned på at skrive om 

ændringerne i bøn, tag ud at rejse i en måned, brug de reste-

rende tre og en halv måned på at skrive om Christchurch – der 

er ikke noget som en solid plan.

Jeg landede d. 4. februar, og havde indtil marts til at falde til i 

landet og rejse lidt rundt i sensommeren. Wil er ansat hos Cen-

tre for Defence and Security Studies ved Massey University, 

med campus i Wellington. Jeg fik derfor arrangeret et homestay 

hvor jeg skulle bo hos en familie i udkanten af  Wellington og 

cykle ind til universitetet hver dag. Jeg begyndte d. 2. marts, 

og vi fik hurtigt fundet ud af, hvad vi gerne ville og hvordan. 

Planen var at skrive en lang interviewguide, vi kunne bruge til 

at besvare alle vores spørgsmål, så vi kun skulle foretage inter-

views én gang. Vi fik identificeret de respondenter vi ville have 

fat i, og vi begyndte at foretage interviews d. 14. marts.

A Wild COVID-19 has appeared!

Vi nåede at foretage 4 interviews, og allerede fra det første kun-

ne vi se, at vi skulle lave en ændring i vores spørgsmål. I de 14 

dage var COVID-19 begyndt at være en ting i New Zealand, 

og selvom det var kommet sent, kom det hurtigt. Vi havde på 

dette tidspunkt arrangeret 16 interviews, og det slog os, at vi 

havde en chance for at interviewe religiøse ledere om denne 

virus medens den var under udvikling, en chance få andre ville 

have. Så igen, vi ændrede planen. 

Efter de fire første interviews blev vi dog også nødt til at indse, 

at det ikke var sikkert at have face-to-face interviews. Vores 

assistent Kearly tog tilbage til sin familie i Australien, det sam-
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af: VictoR lauReNts kelseN

udlandsophold i 
coronaens tegn
Den 1. februar drog vi afsted mod Alexandria i Egypten. Det var endelig 
blevet vores tur til den endelige prøvelse med vores sprogkundskaber. Det er, 
for de fleste, det semester, som man ser allermest frem til. Halvandet år på 
skolebænken burde kulminere med et fremragende udlandsophold, masser af  
sprogundervisning, synlig fremgang og naturligvis en masse skønne oplevelser. 

me gjorde alle andre udvekslingsstuderende, og jeg fik en mail 

fra Udenrigsministeriet, der fortalte mig at jeg skulle komme 

hjem nu, ellers kunne de ikke garantere min muligheder for at 

komme hjem eller garantere min sikkerhed, whoops.

I stedet for at tage tilbage til Danmark, hvor smittetrykket var 

meget højere, og jeg ikke havde nogen lejlighed eller noget at 

lave på uni, besluttede jeg mig for at tage til Auckland og bo 

hos nogle venner, hvor jeg så kunne fortsætte med at arbejde. 

Så, ændring i planen igen, igen. 

På trods af  disse udfordringer, endte det faktisk med at gå over-

raskende godt. Lockdown var ikke det fedeste, men det gav 

god mulighed for at finde ud af  at bruge Zoom og benytte os 

af, at alle andre var ved at blive tossede, så de var meget villige 

til at tale med os. Vi fik fuldført næsten alle vores interviews, 

og som dagene med COVID-19 skred frem, gjorde dybden 

i svarene, og vores ide om hvad der var ved at ske, også. Vi 

fik hurtig skrevet en artikel om religiøse gruppers håndtering 

af  COVID-19 og sendt til udgivelse ved Journal of  Religion 

and Health. Efter dette begyndte vi at dykke ned i vores ideer 

angående den parlamentariske bøn, i juli fik vi sendt den til 

Journal of  Church and State, og netop nu er vi ved at lægge 

den sidste hånd på vores artikel om religiøse gruppers respons 

på terrorangrebet. Altså, et meget udbytterigt praktikforløb. 

Desværre gjorde COVID-19, selvom det var meget mildt i 

New Zealand, det noget svært at komme ud at rejse. Jeg kom 

lidt omkring, fik set nogle af  de, for mig, vigtigste ting og nydt 

solen, vandet og livet, i en helt anden og meget mere stressfri 

kultur. Jeg lærte en masse nye mennesker at kende, jeg blev sat 

ind i dagligdagspolitikken på et universitet som arbejdsplads 

samt fik tid til at fordybe mig, men samtidig også tage en slap-

per.

Jeg kan kun anbefale andre, at tage ud på lignende eventyr. 

Mulighederne er uendelige og man skal bare hoppe ud i det. 

Det kan godt være, vi har meget færre legater at søge som hu-

manister, men ansøgerne er også meget færre og pengene sid-

der meget mere løst. Ud over det, så vil alle gerne have gratis 

arbejdskraft, og da man ikke må modtage betaling når man er 

i praktik, er det også et godt selling point. 

Og, nå ja, New Zealandsk øl smager fantastisk!

Båden der forbinder nord- og sydøen er en 

gammel dansk færge som nu sejler rundt 

dernede



De første to uger gik med sightseeing, lejlighedssøgen og en 
fantastisk tur til det sydlige Egypten, hvor Nilen og de old-
gamle statuer, templer og traditioner holdes i live. Alt gik 
som det skulle, og da vi på vores første dag på Alexandria 
University fik et længere ophold og deres coronareglement, 
tænkte vi, at det da vist var lidt overdrevet. Vi, de overleven-
de fra både fugle- og svineinfluenzaen kunne ikke se, hvad 
endnu en kinesisk sygdom kunne gøre ved os. 
Onsdag den 11. marts ramte virkeligheden os ret hårdt. 
Mette Frederiksen var på skærmen og fortalte om den nært-
forestående nedlukning af  Danmark. Min studiekammerat 
og jeg var ude og se fodbold, og vi valgte at lukke ned for 
nyhedsstrømmen – både fra DR, venner og familie. 
Vi valgte at se tingene an over weekenden, men vores turs 
dødsstød kom allerede fredag, da udenrigsministeren gerne 
ville have danskerne hjem. Herefter var vi ikke i tvivl. Det 
var ikke det værd, potentielt at strande i et land, der også 
var på randen til at lukke ned. Efter nogle hektiske timer 
og et ømt farvel til de venner, vi havde fået dernede, sad vi i 
flyveren allerede kl. 23 samme aften. 
Morgenen efter bød på et underligt farvel. Jeg stod med 
mine tre – nu tidligere – roomies, og ingen af  os skulle rigtig 
det samme sted hen. Et døgn før havde vi siddet i vores sofa-
er og set film sammen, og nu skulle vi splittes fra alle vinde. 
Vi havde alle enten udlejet eller opsagt vores lejligheder, så 
vi skulle alle ud til nye, midlertidige hjem. 
De næste to uge var de værste. Gensynet med kærester, ven-
ner og familie føltes ikke rigtigt. Alt gik for stærkt, og jeg 
tør godt tale for os alle og sige, at vi havde meget svært ved 
at omstille os. Vi var endelig begyndt at føle os hjemme i 
Egypten, og så endte det så brat. Det tog fire uger før vi fik 
rigtig undervisning igen – vi fik lidt ind i mellem fra vores 
underviser på AU, men han var ligeså forvirret og stresset 
som os. Der var endelig en forbindelse til Alexandria, og 
vi fik et glædeligt gensyn med vores undervisere, der havde 
et  syvugers, meget intenst program klar til os. Jeg er evigt 
taknemmelig over, at de var så omstillingsparate, dygtige og 
passionerede – for vi klarede den jo til sidst. 



arrangementoversigt 
20. oktober  Teologisk Forening  Carsten Bech-Nielsen: 
       Genforeningen 1920 
       – guddommeligt forsyn eller realpolitik?

22. oktober  Studenterkredsen   Poul G. Hjorth:
       Nul i Matematikken

4. november  Religionsvidenskabelig  Tina Langholm Larsen:  
   Forening   Religiøs forandring under covid-19

10. november  Teologisk Forening  Jakob Brønnum: 
       Ikke af  denne verden? 
       Etik og væren i kristen teologi

19. november  Studenterkredsen  Jens Lei Wendel-Hansen: 
       Påskekristen 1920

25. november  Religionsvidenskabelig  Søren Holst: 
   Forening   Hvad er der sket med Gud i bibelen 2020?

1. december  Teologisk Forening  Kirstine Helboe Johansen: 
       Jul – ”Det handler jo allermest om fælleskab”

3. december  Studenterkredsen  Søren R. Fauth: 
       Fra myggen til englen. Alt andet end menneske.

For mere info, nærmere tidspunkt og ændringer, så bedes I holde øje med foreningernes Facebook- og 
hjemmesider. Denne liste er blot ment som et let overblik og appetitvækker.


