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Velkommen til
Figenbladet 2.0

We need
YOU!!!

Af: Monica Strandgaard Petersen og Mathilde Enghoff

En varm velkomst
Velkommen til Figenbladet 2.0. Vi er en lille gruppe
studerende, der har valgt at lade Figenbladet genopstå på ny efter den lange pause, bladet har haft. Som
resultat heraf får I hermed det absolut første blad i
det nye Figenblads historie – en miniudgave. Miniudgaven har til formål at få prøvet nogle af vores
idéer af for at se, hvad der fungerer. Derfor er det
også vores håb, at I vil bakke op omkring bladet og
bidrage til, at det kan blive endnu bedre.
Figenbladet er et studierelevant blad, der både
kommer til at indeholde fagligt relevante artikler,
rejsebreve, arrangementer og underholdning. Med
en ny redaktion tilkommer der også nye idéer, men
samtidig vil der også være enkelte gengangere, som
I måske genkender fra tidligere – eksempelvis føljetonen ’Kend din underviser’.
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Vi har brug for dig
Da vi jo, som nævnt, er helt nystartet,
har vi også brug for dig. Vi har brug
for flere studerende, der har lyst til at
være med til at holde bladet kørende. Der er nærmest ingen begrænsning for, hvad din rolle kan være.
Til gengæld får du mulighed for at
få indflydelse på, hvordan studiebladet skal forme sig, og så får du rig
mulighed for at stifte nye bekendtskaber på tværs af studier og årgange.
Så sidder du inde med journalistdrømme, har du en god idé til en artikel, eller er du en sej grafikertype,
så har vi altså brug for lige netop dig.

Al hjælp er kærkommen. Det er
ikke et krav, at man er fast medlem
af redaktionen – der vil være god
mulighed for at være ’freelancer’,
hvis du eksempelvis kun ønsker at
skrive en artikel en gang imellem,
eller hvis du blot har en idé til en artikel, du synes ville være spændende
at læse. Med andre ord er det altså
kun fantasien, der sætter grænser for,
hvad du kan bidrage med til Figenbladet.
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kend din underviser:

bjarke aae

Af: victor laurents kelsen

Bjarke Aae sidder på sit kontor i Nobelparken. På en af de etager hvor
man ikke er i tvivl om Aarhus’ tilnavn - Smilets By. Han holder til på
et beskedent kontor. Det er lige præcis så proppet af læsestof, som man
kan forvente af en ph.d.-studerende,
der er dybt begravet i sit materiale.
Ved siden af døren hænger et flag.
Singapores flag. Aae forklarer med et
kækt smil, at han har hængt det dér,
fordi rengøringen blev ved med at
åbne for persiennerne.
Bjarke Aae er tidligere studerende på
Aarhus Universitet, og han er cand.
mag. i Arabisk og Islamstudier. Ud
over studiet har han rejst meget i
Den Arabiske Verden. Også før han
startede på universitetet. Han er det,
man ville kalde en arabist.
Om begrebet ’arabist’ fortæller
han selv: ”Grunden, til at vi bruger
udtrykket, er for at vise, at vi ikke
bare er nogle studerende på et universitet, og så går vi bare hjem igen
[…] Det er et reflekterende ønske om
at dyrke arabismen som en passion,
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der går lidt ud over ECTS-point.”
Tidligere har han arbejdet for
Hærens Efterretningscenter i Varde.
Han forklarer, at han stadig har en
organisatorisk tilknytning til hæren,
og at hans ph.d.-projekt laves i
forbindelse med dette arbejde. Med
entusiasme i stemmen siger han, at
det jo er en humanists drøm at kunne
bruge sin specialisering på arbejdsmarkedet. Og ikke kun de generelle
færdigheder.
Projektet skal undersøge effekten
af eksempelvis Islamisk Stats ’outbranching strategi’. Altså fænomenet
hvor mindre grupperinger erklærer
deres støtte til centralgruppen. Han
forklarer, at man så de samme tendenser hos Al Qaeda. Han fortæller
desuden, at han skal finde balancen
mellem det, der kan bruges i forskningsverden – og det, der kan bruges
uden for den. Det skal sættes i kontekst. Derfor benytter han sig af diverse casestudier fra Mellemøsten og
Nordafrika. Projektet skal stå færdigt
i september 2021.

Bjarke Aae er ph.d.-studerende på Afdeling for Religionsvidenskab. Hans projekt bærer navnet ”The Interconnectedness
of the Global Jihadist Movement”. Det står til at være færdigt til
september 2021. Sidste semester underviste Aae i faget Mellemøsten og Nordafrikas historie og politik. Han skal desuden
være underviser på et seminar om jihad i efteråret 2019. Bjarke
er cand.mag. i Arabisk og Islamstudier fra Aarhus Universitet.
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Monica Strandgaard Petersen

Victor Laurents Kelsen

Nikolaj Vium

Monica er 21 år og læser Religionsvidenskab på 2.
semester. Hun har en stor interesse for bøger, sprog
og TV-serier, og så er hun lidt af en SoMe-nørd.
Monica kommer fra det mørke Sønderjylland, og
ved siden af studiet arbejder hun hos BAUHAUS.

Victor er 22 år og læser Arabisk- og Islamstudier på 2. semester. Han interesserer sig
for ”alt det almindelige”, for
konspirationsteorier, memes og
krigshistorie. Victor kommer
fra Nordsjælland, mere specifikt
Fredensborg, og ”Cigar” af Bikstok var den første sang, han
lærte udenad – i en alder af bare
9 år.

Nikolaj er 23 år og læser Teologi
på 6. semester. Han er begejstret
for langdistanceløb, bøger og
historie – særligt 1. og 2. verdenskrig. Yderligere er han glad for
TV-serierne Vikings og Sons of
Anarchy og, overraskende nok,
også for sangerinden Cher.
Nikolaj er fra Fyn og har i gymnasiet formået at brække begge
albuer på én gang.

Redaktør og So/Me-ansvarlig

Redaktør og skribent

Redaktør og skribent

Maja eskerod
grafisk design

Mathilde Enghoff
Redaktør og skribent
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Mathilde er 21 år og studerer Religionsvidenskab
på 2. semester. Hun er lidt en gammel sjæl, der
er tosset med at hækle og strikke, men du vil også
næsten altid kunne finde hende i Theos Bar om
fredagen. Mathilde har set alle romantiske komedier på Netflix.

Maja er 46 år og læser teologi på 6. semester. Ikke for fed, nem at tale med og
god ved dyr.
Ja, min egen præsentation er altså ikke
færdig ;-)
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Universitetsvalget 2018
– fra de studerendes perspektiv
Af: nikolaj vium

Den årlige studenterpolitiske
begivenhed på AU løb af stablen
d. 12-15. november 2018 med
valgplakater, balloner, boder og
livlig snak krydret med kaffe og
lidt til den søde tand. På 50-året
for studenteroprørets begyndelse
endte den samlede stemmeprocent på 18,49% med 9 kampvalg,
63 fredsvalg og 19 bortfaldne
valg. Til AU’s bestyrelse blev
Ditte Marie Thomsen (Studenterrådet) (for perioden: 1. februar
2019 – 31. januar 2021) og Karoline Poulsen (Konservative Studerende) (for perioden: 1. februar 2019 – 31. januar 2020) valgt
ved kampvalg. Der var fredsvalg
til studienævnet ved Institut for
Kultur og Samfund (IKK), hvor
Ellen Haahr Ritter var blevet valgt
for Religionsvidenskab & Arabisk
og Islamstudier med en række
suppleanter. Til studienævnet for
Teologi var der kampvalg med
en stemmeprocent på 43,29%,
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hvor Mikael Brorson (KS), Niels
Christian Hviid Gade (Teologisk
Fællesliste) og Nikolaj Vium (TF)
blev valgt med en række suppleanter. Til Akademisk Råd Arts
var stemmeprocenten 18,05%,
hvor Malene Sillas Jensen, Sissel Xenia Reese Hansen, Jannik
Wiggers og Pernille Brinch Lind
Thomsen (alle fra Artsrådslisten) blev valgt med en lang række suppleanter. Der var ikke valg
til fagrådene, men de skal også
nævnes i denne forbindelse, da de
er en vigtig del af det sociale såvel
som faglige liv som studerende.
Alle studienævn, det akademiske
råd og bestyrelsen, er nu konstituerede, og arbejdet er iværksat,
så lad dette være en opfordring
til at bruge jeres repræsentanter og til at deltage i fagrådsmøder og artsrådsmøder – det
er DIN mulighed for at blive hørt
- og intet er for småt!

