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KARABIN OG EVANGELIUM  
Fællesforedrag med Religionsvidenskabelig Forening v. tidligere 

feltpræst Victor Greve  

 

At være feltpræst er at lytte og tale med soldaterne om deres 

frustrationer og ængstelser, deres bekymringer og angst.  

Her ser man døden i øjnene og må acceptere den som et dagligt 

livsvilkår. Feltpræsten skal ikke gemme sig, men han skal stå frem med 

ord og handling. Han skal være en støtte og tage del i fællesskabet og 

dele vilkår med sin menighed, med soldaterne. At dele vilkår med 

”drengene” betyder, at man er villig til at gennemleve de samme 

rædsler, som dem, så man kan føre en fortrolig og troværdig 

sjælesørgerisk samtale og bevare den forkyndelsesmæssige autoritet. 

At være der, hvor ”drengene” er, uanset tid og sted, fare eller ikke fare - 

det er, at være feltpræst for sin menighed. Victor Greve er til daglig 

sognepræst, for det danske mindretal i Frederiksstad og Bredsted i 

Sydslesvig. Victor Greve har været feltpræst siden 2005. Han har været 

i Afghanistan tre gange. 

 
Tid og sted:  
Tirsdag d. 18. februar kl. 18:30 	  
Aud. 2, bygning 1441 



	  
©	  Teologisk Forening	  

	  

FRANS – ET ÅR MED DEN NYE PAVE 

Foredrag v. postdoc, ph.d. Jacob Egeris Thorsen 

 

Foredraget er et forsøg på at gøre teologisk og kirkepolitisk status efter 

det første hektiske år med Pave Frans.  Igennem en analyse af Frans’ 

baggrund, symbolske handlinger, ord og skrifter ser foredraget på 

betydningen af hans virke for: den katolske kirkelige selvforståelse, 

sociallære og kirkeligt samfundsengagement, muligheden for reform af 

struktur og lære, samt den katolske kirkes økumeniske engagement. Til 

sidst spørges der: Hvad har vi i vente? 

 

 

 

 

 

 

 

Tid og sted:  
Tirsdag d. 18. marts kl. 19:30  
Lokale 121, bygning 1453 
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EKSEGESE, BILLEDSPROG, POESI 

Foredrag v. dr. phil., prof. emer. i litteratur Erik A. Nielsen 

 

Når Folkekirken har vanskeligt ved at fastholde sit medlemstal, når 

kløften mellem det teologiske studium og den kirkelige virkelighed stadig 

uddybes, er det så ikke på mange måder de teologiske fakulteters egen 

skyld? 

Er det ikke på tide, at akademisk begrebsliggørelse, eksistentialistisk 

psykologisering, afmytologiseringens ikonoklasme osv. diskuteres som 

fænomener, det er nærmest umuligt at forbinde med Bibelens taleform 

og gudstjenestens liturgiske væsen? Hvilken forbindelse har eksegese, 

liturgi og poesi med hinanden? 

 

 

 

 

 

 
Tid og sted:    
Mandag d. 28. apri l  kl.  19:30  
Lokale 121, bygning 1453 
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AGAMBENS POLITISKE PAULUS-LÆSNING I  

FORHOLD TIL DEN NYE PAULUS 

Foredrag v. ph.d.-studerende  Jacob Mortensen 

 

I løbet f de sidste 10-15 år har vi set en række filosoffer arbejde intensivt 

med Paulus i forbindelse med politisk filosofi. Af disse må den italienske 

filosof, Giorgio Agamben, siges at være den bedste ud fra eksegetiske 

parametre. Vi kender også politiske læsninger af Paulus inden for "main-

stream" eksegesen (Richard Horsley, Elisabeth Schüssler Fiorenza, 

etc.). Begge disse former for politisk læsning af Paulus adskiller sig fra 

"den Nye Paulus", selvom der naturligvis også er lighedspunkter. I løbet 

af denne aften vil Jacob Mortensen forklare, hvad Agambens Paulus-

læsning går ud på, hvordan den ligger i forlængelse af andre politiske 

(eksegetiske og filosofiske) læsninger af Paulus, og hvordan den 

adskiller sig fra det mere stringent historiske arbejde med "den Nye 

Paulus". 

 

 

 

Tid og sted:  
Tirsdag d. 20. maj kl. 19:30 
Lokale 121, bygning 1453 
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TEOLOGISK FORENING INDKALDER TIL DETTE ÅRS 

 

GENERALFORSAMLING 
 

Fredag d. 23. Maj kl. 15:00 

Oplæg v. ph.d.-studerende Kinga Zeller om 

 

”Sola Scriptura? A Possibi l i ty for the Legetimization of 
the Reformatory Scriptural Principle in Modernity” 

 

Der serveres pizza efter oplægget, hvor der også vi l  være 
optagelse af nye medlemmer t i l  bestyrelsen.  

Kom og vær med! 

 

Sted: Lokale 121, bygning 1453  
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Praktiske oplysninger t i l  foredragene 

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

 

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 

Maria Munkholt, ph.d. studerende   mlc@teo.au.dk 

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

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

Niels Peter Gubi, stud.theol.    npgubi@gmail.com 

Birgitte Delfs, stud.theol.    birgittedelfs@gmail.com 
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Forårsprogram 2014 for Teologisk Forening 
 

KARABIN OG EVANGELIUM 
Fællesforedrag med RF v. Victor Greve 
Tid: Tirsdag d. 18. februar kl. 18:30 
 
FRANS – ET ÅR MED DEN NYE PAVE 
Foredrag v. Jacob Egeris Thorsen 
Tid: Tirsdag d. 18. marts kl. 19:30 
 
EKSEGESE, BILLEDSPROG, POESI  
Foredrag v. Erik A. Nielsen 
Tid: Mandag d. 28. apri l  kl. 19:30 
 
AGAMBENS POLITISKE PAULUS-LÆSNING I 
FORHOLD TIL DEN NYE PAULUS  
Foredrag v. Jacob Mortensen  
Tid: Tirsdag d. 20. maj kl. 19:30 
 
GENERALFORSAMLING I TEOLOGISK FORENING  
Oplæg v. Kinga Zeller og valg t i l  bestyrelsen 
Tid: Fredag d. 23. maj kl. 15:00 
 
 
 
 
De f leste foredrag foregår i  Lokale 121, Bygning 1453 på adressen: 
Jens Chr. Skous vej 3 på Aarhus Universitet.   


