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Kirke på kanten. Debat om kirkens nye udfordringer.  

Valgmenighedspræst Massoud Fouroozandeh, valgmenighedspræst Keld Dahlmann, og 

valgmenighedspræst, post doc, Maria Odgaard Møller 

 

Fra flere sider hævdes det, at folkekirken i dag står overfor store og nye udfordringer. 

Folkekirken udfordres af, at der ikke længere er en selvfølgelig sammenhæng mellem folk og 

kirke, blandet andet fordi det danske samfund er præget af en omfattende sekularisering. 

Udfordringen rejser sig også af den multikulturelle og -religiøse udvikling, som vi har været 

vidne til de sidste 30-40 år. Endelig udfordres kirken af den generelle pluralisme og heraf 

følgende påstand, at kirken ikke længere kan forudsætte en enhedskultur. Dette 

debatarrangement sætter fokus på disse udfordringer til kirken under vinklen ”Kirke på 

kanten”. Vi har inviteret tre paneldeltagere fra valgmenigheder i folkekirken: En 

migrantvalgmenighed (Massoud Fouroozandeh), en missional valgmenighed (Keld 

Dahlmann) og en grundtvigsk (Marie Odgaard Møller), 

 

20. februar, kl. 14:00 

Bygn. 1441, Aud. 1 

 

 

 

Gud, konge og fædreland Fællesforedrag med Religionsvidenskabelig Forening. 

Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Marie Krarup 

 

Nationalstaten er et civilisationsgode, vi skal prise os lykkelige over at have. Den har givet os 

friheden og demokratiet. Nationalstaten er et produkt af vores historie og blandt andet et 

biprodukt af vores kristne historie. Vi skal prise os lykkelige over at have et Fædreland, en 

Gud og en Konge. Men det gør vi ikke. I dag er en meget stor del af de intellektuelle ivrige 

fortalere for, at Gud, Konge og Fædreland kastes på lossepladsen til fordel for global styring, 

åbne grænser og menneskerettigheder. Det truer vores frihed. Hvordan gør vi op med det? 

 

24. februar, kl. 18:30 

Bygn. 1441, Aud. 2 

 

 

 

How Many Lutherans Does it Take to Change a Lightbulb? Om teologisk forandring, 

køn og kultur 

Cand. theol., ph.d., Benedicte H. Præstholm 

 



Forholdet mellem kristendom og kulturen har altid været et tema for teologien: Kan noget 

godt komme fra kulturen? Eller må kulturelle indsigter afvises som teologisk irrelevante eller 

decideret skadelige? Spørgsmålene er blevet eksplicitte i de kønsrelaterede teologiske 

diskussioner i Danmark de seneste godt 100 år: Kan teologien forandre sig, fordi kulturen har 

forandret syn på kvinder og homoseksuelle? I foredraget ser vi på, hvordan 

omverdensforandring kan gøre teologisk forandring nødvendig, og på teologiens 

forandringsmetode mellem resistens og vilkårlighed. Vi fokuserer på de typiske former for 

teologi, som anvendes mod social-etisk, kulturrelateret forandring, særligt 

skabelsesordningsteologien, og på årsagerne til den teologiske modstand mod forandring. 

Desuden ser vi på, hvordan teologien om den uforanderlige orden selv forandrer sig med 

tiden og kulturen.  

 

20. marts, kl. 14:00.  

Bygn. 1453, lok. 116 

 

 

 

Lokalmenighedens antropologi. Lokalkirkelig praksis som teologisk refleksion  

Professor mso, dr. theol., Ulla Schmidt.  

 

Hvordan udtrykkes og formes teologi gennem lokalkirkelige praksisser og deltagernes 

fortolkninger? Hvilken betydning har empiriske studier af disse for teologi som kritisk, 

konstruktiv og normativ disciplin? Den type spørgsmål bearbejdes inden nyere tilgange inden 

praktisk teologi, eksempelvis studier af ”ordinary theology” eller ekklesiologi og 

etnografi.Foredraget tager udgangspunkt i et aktuelt, igangværende forskningsprojekt 

indenfor praktisk teologi på AU. Projektet undersøger gudstjenestelige og diakonale 

praksisser og fortolkninger i en konkret lokalmenighed i Folkekirken, med henblik på 

hvordan de udtrykker, former og omformer teologisk antropologi. Sammen med en 

præsentation af foreløbige resultater fra projektet, vil jeg diskutere metodiske og teoretiske 

problemstillinger knyttet til denne form for empiriske undersøgelser og deres betydning inden 

praktisk teologi specielt, og teologi mere generelt.  

 

17. April, kl 14:00 

Bygn. 1453, lok. 116 

 

 

 

Hvor radikal er Paulus i Romerbrevet? 

Professor, dr. phil. et theol., Troels Engberg Pedersen 

 

Foredraget vil identificere to hovedpositioner i Paulusforskningen efter E.P. Sanders (Paul 

and Palestinian Judaism: A Comparison of Patterns of Religion, 1977): det nye Paulusbillede 

og det radikale Paulusbillede. Med eksempler fra Romerbrevet vil foredraget derpå vise, hvor 



det radikale Paulusbillede tager fejl, og hvor den rette forståelse af Paulus – som er en 

blanding af et gammelt, et nyt og et radikalt Paulusbillede – i sig selv er ganske radikal. 

Endelig vil foredraget lægge et godt ord ind for et ’filosofisk Paulusbillede’, der forstår Pau-

lus i Romerbrevet i sammenhæng med både den samtidige græsk-romerske filosofi og med 

helt moderne filosofiske refleksioner, jf. Ward Blandon & Hent de Vries, Paul and the 

Philosophers, New York: Fordham University Press 2013. 

 

Troels Engberg-Pedersen er professor i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet. 

Han hører til blandt de internationalt førende Paulus-eksperter bl.a. i kraft af bøger som Paul 

and the Stoics (2000) og Cosmology and Self in the Apostle Paul (2010). I år har han i 

samarbejde med Kasper Bro Larsen udgivet Paulusevangeliet. Nye perspektiver på 

Romerbrevet (Anis). 

 

8. maj, kl. 14:00. 

Bygn. 1453, lok. 227 

 

 

 

 

Generalforsamling  

Oplæg ved cand. theol., ph.d.-stipendiat Mattias Skat Sommer 

 

Receptionen af Luthers trestandslære i dansk teologisk og opbyggelig litteratur mellem 

reformation og enevælde. 

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg den tidligmoderne danske reception af Martin Luthers 

såkaldte trestandslære, ifølge hvilken det menneskelige samfund er opdelt i tre, nemlig 

husstand, stat og kirke. Jeg ser på to receptionsgrupper: Den teologiske litteratur, som var 

beregnet til universitetets uddannelse af præster, og den opbyggelige litteratur, som var 

beregnet til lægfolkets daglige praxis pietatis. Trestandslæren er et udtryk for en tæt 

sammenhæng mellem teologi og socialteori, og projektets formål er at afklare denne 

sammenhængs bidrag til udviklingen af en dansk, luthersk konfessionel kultur. 

 

Der serveres pizza efter oplægget, hvor der også vil være optagelse af nye medlemmer til 

bestyrelsen. Kom og vær med! 

 

29. maj, kl. 15:00. 

Bygn. 1453, lok. 116  


