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Når reformationen fortolker sig selv. Fejringer gennem 400 år. 

Foredrag v. Carsten Bach-Nielsen, lektor kirkehistorie, AU 

 

Da det første hundrede år var gået, siden reformationen tog sin begyndelse i 1517, 

valgte man at fejre, fastholde eller måske nyfortolke den. Danmark var den vigtigste 

lutherske stat, og derfor måtte Christian den Fjerdes teologer og historikere søge at 

overgå Sachsen i den rette og rene tro. Siden er reformationen blevet fejret med brask 

og bram – både den internationale og den nationale. Hvad har meningen med disse 

fejringer været? Hvem har taget initiativerne – og har de blot været tilbageskuende? 

Gode spørgsmål her på tærsklen til det store 500-år. Carsten Bach-Nielsen tager os på 

baggrund af sin bog Fra jubelfest til kulturår med til de store fester og fejringer. 
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Tid Fredag d. 23. september kl. 14.15-16:00 

Sted Lokale 415, bygning 1453 



 

 
 

   

Håb: – som en historiker og en teolog ser det 

Samtale mellem Bertel Nygaard, lektor i historie, AU, og Troels Nørager, 

lektor i teologi, AU 

 

Håb er et centralt menneskeligt fænomen. Det er en forandrende drivkraft, i 

menneskers liv og i historiske og politiske bevægelsers. Det er en måde at forholde sig 

til fremtiden på, men dermed også til nutiden og til os selv. Vi sætter søgelys på 

håbets betydning, både på et historisk og samfundsmæssig plan, og på et individuelt, 

psykologisk plan; som en forventning om noget anderledes og fremtidigt, men 

samtidig noget der allerede er til stede som oplevelse af en mangel eller 

utilstrækkelighed. Historikeren Bertel Nygaard (forfatter af Tænkepause om håb) viser 

os hvordan håb har taget forskellige historiske former, mens teologen Troels Nørager 

ser på håb ud fra religionspsykologien og den kristne sjælesorgs tradition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid Fredag d. 7. oktober kl. 14.15-16.00 

Sted Lokale 415, bygning 1453 



 

 
 

   

Den generøse ortodoksi: Eller hvad var det nu lige, 

kristendommen drejer sig om? 

Foredrag v. Niels Henrik Gregersen, professor, Københavns Universitet 

 

"Ortodoksi" drejer sig om sansen for midten i den almindelige kristne tro, og dermed 

om opøvelsen af en nærmest intuitiv balancesans. Ortodoksien drejer sig ikke om at 

have et sæt af teologisk korrekte meninger, men om en vejledning til tro, håb og 

kærlighed. Man skal ikke tro på trosbekendelser, men bruge dem til at forlade sig selv 

ved at forlade sig til Gud. Kristendommens store forudsætning er, at Gud har 

inkarneret sig midt i denne verden. Men Gud er altid større, end nogen teologisk tanke 

kan rumme. Mystikken ligger derfor som en understrøm midt i ortodoksien, og mens 

den lille ortodoksi kan være smal, karrig og rethaverisk, er den store ortodoksi 

rummelig, bevægelig og strømmende og frem for alt generøs. Men hvor findes den 

generøse ortodoksi? 

Niels Henrik Gregersen er professor i samtidsteologi på Københavns Universitet, men 

har i 17 år været ansat på Aarhus Universitet. I sit foredrag præsenterer han 

grundideerne i bogen "Den generøse ortodoksi: Konflikt og kontinuitet i 

kristendommen" (dec. 2015), der allerede er udkommet i 4 oplag 

 

Tid Fredag d. 4. november kl. 14:15-16:00 

Sted Lokale 415, bygning 1453 



 

 
 

   

Transformationer i latinamerikansk kristendom – 

etnografiske studier med en ekklesiologisk eftertanke 

Jakob Egeris Thorsen, postdoc, Aarhus Universitet 

 

Med udgangspunkt i egne etnografiske studier i Guatemala City og blandt Maya-

indianerne i højlandet i Guatemala – og med paralleller til andre lande i regionen – 

skildrer Jakob E. Thorsen, hvordan kristendommen i disse år forandrer sig i 

Latinamerika. Der er vækkelse både blandt protestanter og katolikker, men vækkelsen 

får forskellige udtryk og får forskellige konsekvenser, både kulturelt og politisk. Den 

spraglede folkereligiøsitet er noget på retur og i stedet indgår kristendommen som en 

ny, stærk identitetsskabende faktor – også blandt oprindelige folk. Det kirkelige 

landskab i Latinamerika er blevet mere pluralistisk: Foredraget årsagerne til og 

virkningerne af disse transformationer. Endelig undersøges det, om og hvordan 

etnografiske studier kan bruges i en teologisk refleksion over, hvad kirken er og bør 

være. 

 

 

 

 

Tid Fredag d. 25. November      

Sted Lokale 415, bygning 1453 



 

 
 

   

Praktiske oplysninger til foredragene 

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

Medlemskab til alle årets foredrag koster 60 kr. 

 

Teologisk Forenings bestyrelse består af:  

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

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

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

Jakob Palle Bilddal Mortensen , lektor, dr.theol.          teojmo@cas.au.dk 

Signe Riis Helbo, stud. Theol               signeriishelbo@hotmail.com 

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

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

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

 

Find os og følg med på                    : 

www.facebook.com/teologiskforening  

 

mailto:teojmo@cas.au.dk
http://www.facebook.com/teologiskforening
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Når reformationen fortolker sig selv. Fejringer gennem 400 år. 

Foredrag v. Carsten Bach-Nielsen, lektor kirkehistorie, AU 

Tid Fredag d. 23. september kl. 14.15 Sted Lokale 415, bygning 1453 

Håb: – som en historiker og en teolog ser det 

Samtale mellem Bertel Nygaard, lektor i historie, AU, og Troels Nørager, 

lektor i teologi, AU 

Tid Fredag d. 7. oktober kl. 14.15 Sted Lokale 415, bygning 1453 

 

Den generøse ortodoksi: Eller hvad var det nu lige, 

kristendommen drejer sig om? 

Foredrag v. Niels Henrik Gregersen, professor, Københavns Universitet 

Tid Tirsdag d. 4. november kl. 14.15 Sted Lokale 415, bygning 1453 

Transformationer i latinamerikansk kristendom – etnografiske 

studier med en ekklesiologisk eftertanke 

Foredrag v Lektor Hans Jørgen Frederiksen, Institut for Kommunikation og Kultur 

(Kunsthistorie), AU 

Tid Fredag d. 25. november kl. 14:15 Sted Lokale 415, bygning 1453 


