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ER OPSTANDELSEN EN VIRKELIGHED?  

Debat mellem professor Svend Andersen og professor mso, 

Anders-Christian Lund Jacobsen 

 

Opstandelsen kom i den grad til debat igen her i foråret. Foranlediget af en 

sognepræsts overvejelser over, hvorvidt det giver mening at tale om en fysisk 

opstandelse i dag, fik debatten god vind i en række sammenhænge. Da der 

samtidigt blev brugt udtrykket ”nødløgn” om dette centrale punkt i den kristne 

overbevisning, blev debatten ikke mindre intens. Vi har fornøjelsen af at åbne 

semestret med en debat mellem to af vores hjemlige professorer om dette 

kernepunkt. Er opstandelsen bare en smuk fortælling? Eller er der noget helt 

afgørende på spil? Er det væsentligt, om Kristus fysisk er opstået fra døden? 

 
 
 
Tid og sted:  

Torsdag d. 10. september kl. 15:15  

Lokale 415, bygning 1453 



	  

	  
	  

	   	   	  

OKKULT FILMEFTERMIDDAG 

Fællesarrangement for Teologisk Forening og 

Religionsvidenskabelig Forening. 

 

Blasfemi eller religiøs satire på højt planen? Aftenens filmklassiker har vakt 

furore og latter, lige siden den udkom i 1979. Det vil den helt sikkert også 

gøre denne aften. Filmen indledes med korte oplæg af Marie Vejrup Nielsen 

(Religionsvidenskab) og Kasper Bro Larsen (Teologi). Filmens titel? Den må 

ikke annonceres offentligt, så du må vente og se. Eller følge sidste nyt på den 

teologiske og religionsvidenskabelige rygtebørs. Vel mødt.  

Sshh, det er meget hemmeligt. 

 

 

Tid og sted:    

Fredag d. 2. oktober kl. 14:15  

Lokale 415, bygning 1453 



	  

	  
	  

	   	   	  

GUD 

Foredrag v. professor, dr.theol, Svend Andersen om sin 

nylige udgivelse “Gud” fra bogserien, “Tænkepauser”. 

 

Selv om teologi ikke mere betyder lære om Gud, er dette ord stadig fagets 

vigtigste. Kan dets betydning udlægges på 60 små sider? Hvordan kan 

teologien i det hele taget gøres gældende i en nutidig offentlighed? Gud kan 

kun tænkes på baggrund af mange anfægtelser: fra hans påståede død, den 

nye ateisme, den meningsløse lidelse og naturvidenskabens succes. Gud 

skal forstås ud fra det religiøse sprog om og til ham. Det er mere beslægtet 

med poesi end biologi og giver kun mening, hvis Gud tænkes som et 

personligt væsen. 

 

Tid og sted:    

Fredag d. 30. oktober kl. 14:15  

Lokale 415, bygning 1453 



	  

	  
	  

	   	   	  

STEN, SKOVLE OG SKRAMLEDE SKRIFTER  

Foredrag v. lektor, ph.d., Morten Hørning Jensen  

 

Hvad har arkæologerne fundet (for nylig) med betydning for Det Nye 

Testamente? Arkæologerne vender hvert år tonsvis af jord og sten i de lande, 

hvor Bibelens beretninger udspiller sig. Men kan de blive ved med at finde 

noget, der er værd at skrive hjem om? Eftermiddagen byder på foredrag og 

billeder fra arkæologiske udgravninger i Israel og Palæstina (f.eks. Omrit- 

udgravningen, Magdala-udgravningen og Jerusalems undergrund).  

Kom og hør om nye fund, nye teorier og nye indsigter.  

 

 

Tid og sted:  

Fredag d. 13. November kl. 14:15 

Lokale 415, bygning 1453 

 
 

 



	  

	  
	  

	   	   	  

 
TEOLOGISK FORENING  

OG  
RELIGIONSVIDENSKABELIG FORENING  

INVITERER TIL ÅRETS STORE TRADITIONSRIGE 
 
 
 
 

JULEFEST 
 

Middag og causeri, 

 Teologisk Julerevy, fest og dans! 
Fredag d. 4. December kl. 18:00 

 
 

 

Vi ses t i l  semestrets største fest! 

 
 

 

 



	  

	  
	  

	   	   	  

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. 

Alle russer fra teologi har gratis adgang til alle foreningsforedrag dette 

semester.  

 

Teologisk Forenings bestyrelse: 

Ulla Scmidt, professor mso, dr.theol, formand  teous@cas.au.dk   

Mattias Skat Sommer, PhD-stipendiat, næstformand mss@cas.au.dk 

Freja Cæcilie Petri Bundgaard, stud.theol. kasserer frejapetri@hotmail.com 

Jan Dietrich, lektor, dr.theol.   jan.dietrich@cas.au.dk 

David Findlay, stud.theol.   findhorn92@hotmail.com 

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

Ulrik B. Nissen, lektor, dr.theol.   teoubn@cas.au.dk 

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

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

 
Find os og følg med på                   :   
www.facebook.com/teologiskforening  

 



	  

	  
	  

	   	   	  

Efterårsprogram 2015 for Teologisk Forening 
 

ER OPSTANDELSEN EN VIRKELIGHED? 
Debat ml. Svend Andersen og Anders-Christ ian Lund 
Jacobsen 
Tid: Torsdag d. 10. september kl. 14:15 
Sted: Lokale 415, Bygning 1453 
 
 
OKKULT FILMEFTERMIDDAG 
Fællesarrangement med RvF v. Marie Vejrup Nielsen og 
Kasper Bro Larsen 
Tid: Fredag d. 2. oktober kl. 14:15 
Sted: 415, Bygning 1453 
 
 
SVEND ANDERSENS: “GUD” 
Foredrag v. Svend Andersen 
Tid: Fredag d. 30. oktober kl. 14:15 
Sted: 415, Bygning 1453 
 
 
STEN, SKOVLE OG SKRAMLEDE SKRIFTER 
Foredrag v. Morten Hørning Jensen  
Tid: Fredag d. 13. november kl. 14:15 
Sted: 415, Bygning 1453 
 
 
JULEFEST 
Middag, Teologisk Julerevy, fest og dans  
Tid: Fredag d. 4. december kl. 18:00 
Sted: Oplyses snarest  


