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DEN NYE GUD – EN STEN I SKOEN? 

Foredrag med valgmenighedspræst, dr. theol., Niels Grønkjær 
og Sognepræst emeritus, Thorki ld Grosbøll 

Siden Thorkild Grosbøll i 2003 med bogen En sten i skoen vakte en 

betydelig debat i Danmark og udenfor landets grænser som præsten, 

der ikke tror på Gud, har diskussionen om gudsbegrebet fortsat i 

teologiske kredse. Med Niels Grønkjærs bog Den nye Gud. Efter 

fundamentalisme og ateisme (2010) blev der formuleret en teologisk 

forståelse af Gud, der også gør op med traditionel metafysisk teisme. 

Dette debatarrangement mellem Grosbøll og Grønkjær sætter fokus på 

ligheder og forskelle mellem dem. Mener de det samme? Hvis der er 

forskelle, hvori består de? Debatten giver mulighed for dels at høre 

Grosbøll og Grønkjær i samtale med hinanden og dels at indgå i 

samtale med begge om, hvad deres centrale anliggende er. 

Efter debatarrangementet er der mere uformelt mulighed for at fortsætte 

den teologiske samtale i Theos Bar. 

Tid og sted:  
Fredag d. 12. september kl.  13:30 
Auditorium 1, bygning 1441
Bemærk: LOKALEÆNDRING 
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SKYLDNER! MORALSK OG ØKONOMISK GÆLD  

Foredrag v. lektor, ph.d., Mikkel Thorup 

 

Gæld er et uomgængeligt menneskeligt vilkår. Man kan være i gæld til 

banken, som man (forhåbentlig) kan betale tilbage. Men vi er også altid i 

gæld til Gud, nationen, samfundet eller forældre. Det er en ubetalelig 

gæld, der alligevel hele tiden skal betales tilbage på. Alle skylder alle. 

Gæld er altså både et økonomisk og et moralsk anliggende og ofte 

glider de to sammen, således at banklånet bliver en moralsk og ikke kun 

økonomisk belastning. Til gengæld ville vi ikke acceptere, at vores 

forældre satte tal på, hvad vi skylder dem. Dette foredrag vil diskutere 

de måder, hvorpå økonomisk og moralsk gæld glider ind i hinanden, 

låner fra hinanden, men måske også kan spilles ud imod hinanden. 

Foredragets omdrejningspunkt er, hvad det vil sige, at vi som 

mennesker altid allerede er skyldnere. 

 

 

Tid og sted: 
Tirsdag d. 28. oktober kl. 19:30  
Lokale 116, bygning 1453 
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RELIGION OG NARRATIVITET  

Fællesforedrag med RvF v. lektor, dr. theol., Ole Davidsen 

 

Fortælling spiller en vigtig rolle i de fleste religioner, hvorfor interesse for 

narrativitet præger både nyere religionsvidenskab og teologi. Mens 

studiet af fortælling tidligere blev betragtet som et litteraturvidenskabeligt 

eller semiotisk anliggende, har kognitionsforskningen åbnet for en 

bredere forståelse af narrativitet. Fortælling er en grundlæggende måde, 

hvorpå vi skaber og opfatter mening i en ellers uoverskuelig verden. 

Spørgsmålet er, om vi kan identificere nogle grundlæggende træk ved 

den religiøse fortælling. Mere konkret vil foredraget handle om kristne 

grundfortællinger, men måske vil diverse indsigter også være relevante 

for religiøse fortællinger i andre sammenhænge. 

 

 

 

 

 
Tid og sted:    
Tirsdag d. 11. november kl. 19:30  
Lokale 116, bygning 1453 
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”AT DANSE MED ENGLE”.  

OMVENDELSE I OLDKIRKEN  

Foredrag v. lektor, ph.d., Jakob Engberg 

 

Klemens af Alexandria beskrev omkring år 200 omvendelse som en 

dans med engle. I dette forår bød den lokale Aarhus-bisp, Kjeld Holm, 

”op til dans” ved at undsige begreberne omvendelse og mission. Reel 

(teologisk) nytænkning forudsætter livtag med (kirke)historien, så i 

stedet for at henvise begreberne til kirkens raritetskabinet, vil vi i dette 

foredrag undersøge, hvordan omvendelse blev beskrevet og oplevet i 

oldkirken. Foredraget vil også byde på eksempler på, hvordan en vals 

mellem moderne konversionsforskere, og os, der forsker i omvendelse i 

antikken, kan være gensidigt berigende metodisk. Foredraget trækker 

på resultater fra et kollektivt forskningsprojekt ved teologi om 

omvendelse og initiation i antikken, der i årene 2010-2013 blev støttet af 

Velux-fonden med ca. 5 millioner kroner. 

 

 

 

Tid og sted:  
Tirsdag d. 25. november kl. 19:30 
Lokale 116, bygning 1453 
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indkalder t i l  den tradit ionsrige 

JULEFEST 
med middag, Teologisk julerevy, fest og 

dans! 
 

Fredag d. 5. december kl. 18:00 i stakladen 

 

 

Vi ses t i l  semestrets største fest! 
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Praktiske oplysninger t i l  foredragene 

Adgang til de enkelte foredrag i Teologisk Forening koster 30 kr.  

Medlemskab til alle årets foredrag koster 120 kr. 

Russer (nye studerende) har gratis adgang til alle foredrag.  

 

Teologisk Forening kan kontaktes på nedenstående mails.  

På facebook kan du desuden modtage information om kommende 

arrangementer.  

 

Teologisk Forenings bestyrelse: 

Ulrik Becker Nissen, lektor, formand   ubn@teo.au.dk   

Sif Egede, stud.theol., næstformand   sifegede@hotmail.com 

Frank D. Jørgensen, stud.theol. kasserer  frankdam4@hotmail.com 

Jan Dietrich, lektor    jad@teo.au.dk 

Kasper Bro Larsen, lektor    kbl@teo.au.dk 

Thomas Storgaard, cand.theol.    thomasstorgaard@yahoo.dk 

Lasse B. Madsen, stud.theol.   lassebmadsen@hotmail.com 

Mads Remme, stud.theol.    madsremme@gmail.com 

Birgitte Delfs, stud.theol.    birgittedelfs@gmail.com 

 

Teologisk Forening på  
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Efterårsprogram 2014 for Teologisk Forening 
 

DEN NYE GUD – EN STEN I SKOEN? 
Foredrag v. Niels Grønkjær og Thorkild Grosbøll  
Tid: Tirsdag d. 12. september kl. 13:15 
 
SKYLDNER! MORALSK OG ØKONOMISK GÆLD 
Foredrag v. Mikkel Thorup 
Tid: Tirsdag d. 28. oktober kl. 19:30 
 
RELIGION OG NARRATIVITET  
Fællesforedrag m. RvF v. Ole Davidsen 
Tid: Tirsdag d. 11. november kl. 19:30 
 
“AT DANSE MED ENGLE”. OMVENDELSE I 
OLDKIRKEN  
Foredrag v. Jakob Engberg 
Tid: Tirsdag d. 25. November kl. 19:30 
 

JULEFEST 
Teologi og Religionsvidenskab inviterer til middag, revy, fest og dans 
Tid: Fredag d. 5. december kl. 18:00 
 
 
 
 
De f leste foredrag foregår i  Lokale 116, Bygning 1453 på adressen: 
Jens Chr. Skous Vej 3 på Aarhus Universitet.   


