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Skabelsesteologi i Aarhus: Vigtig historie – aktuel 

berettigelse? 

Seminar i anledning 75-årsjubileet for Teologi ved Aarhus Universitet 

Prof. Svend Andersen og Lektor Else Marie Wiberg Pedersen 

Skabelsesteologi står centralt i Aarhus Universitets teologiske tradition. Hovedfigurer i 

vores teologiske historie har profileret Aarhus-teologi både nationalt og internationalt, 

og de senere år og frem til idag er tematikken blevet videreført, reformuleret og 

”gentænkt” på nye måder af mange af forskerne og underviserne her. Men samtidig er 

skabelsesteologi også en af de tilgange der har været udsat for stærk kritik gennem 

nyere teologiske strømninger internationalt, så som politisk teologi, postkolonial 

teologi og kønsperspektiver på teologi. Har den stadig en berettigelse og et potentiale 

som kritisk og konstruktiv teologisk position?  

I jubilæumsseminaret vil Svend Andersen og Else Marie Wiberg Pedersen både tage os 

med tilbage i vores teologiske tradition, og reflektere over aktuel berettigelse i møde 

med kritiske indvendinger. 

EFTER SEMINARET ER DER RECEPTION MED SNACKS OG DRIKKE! 

Tid 

Sted 

Fredag d. 29. september kl.13.15-16.00 

Lokale 219, bygning 1451 

NBNBNB!! GRATIS ADGANG TIL DETTE ARRANGEMENT! 

Arabisk kristendom – før og nu 

PhD Søren Sindberg Jensen 



Arabisk kristendom har traditionelt ikke påkaldt sig megen interesse, hverken 

forskningsmæssigt eller i den bredere danske offentlighed. Det er imidlertid ved at 

ændre sig efter de seneste års krige og kriser, hvor situationen for de kristne i 

Mellemøsten, herunder arabiske kristne er blevet dækket i medierne og gjort til 

genstand for teologisk, humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning. I foredraget 

vil jeg gå bag om de aktuelle begivenheder og dels introducere til nogle af de 

væsentligste religiøse og politiske omstændigheder, der har været med til at præge de 

arabiske kristnes historie fra Islams opståen og til i dag, dels pege på nogle af de 

udfordringer forskningen i arabisk kristendom står med. 

Tid Tirsdag d. 10. oktober kl. 19.00  (NBNB!! Se tidspunkt!) 

Sted 415, bygning 1453 

Det radikalt nye Paulusperspektiv 

Adjunkt Jacob Palle Bliddal Mortensen  

De seneste 10-15 år har vi oplevet en ny udvikling inden for Paulus-forskningen. Hvor 

man tidligere talte om en "klassisk" (luthersk) læsning og et "nyt perspektiv," er der nu 

også kommet et "radikalt nyt perspektiv" på Paulus. Selvom "det radikalt nye 

perspektiv" ikke kan siges at være en samlet størrelse, har forskere, der præger denne 

retning, særligt fokus på Paulus som hedningernes apostel. Nogle går så langt som til 

at sige, at Paulus stadig selv var praktiserende jøde, og udelukkende henvendte sig til 

hedninger med et budskab, der kun var for hedninger - ikke jøder. Der er således 



ingen kritik af hverken jødedommen eller loven i Paulus' breve. I foredraget vil jeg 

komme med eksempler på de forskellige tilgange og evaluerer styrker og svagheder. 

Tid Tirsdag d. 24. oktober kl. 19.00 

Sted Lokale 415, bygning 1453 

Det nye menneske 

Foredrag i anledning 75-årsjubileet for Teologi ved Aarhus Universitet

Valgmenighedspræst Niels Grønkjær 

Eksistenstænkningen var det 20. århundredes religionsfilosofi. På aarhusiansk grund har 

navnlig Johannes Sløk været dens bannerfører – og P.G Lindhardt fulgte trop – i 

betoningen af menneskets verdensfremmedhed. I et forsøg på at kunne ud over dette 

trækker foredraget på blandt andre G.W.F. Hegel som blev aktualiseret af en anden 

stor Aarhus-teolog, Jørgen K. Bukdahl. Det drøfter muligheden af en religionsfilosofisk 

grundlæggelse af kristendommens sandhed. 

Foredraget udspringer af Niels Grønkjærs bog Det nye menneske. Efter naturalisme og 

eksistentialisme, som udkommer i august 2017, og som er en selvstændig fortsættelse 

af Den nye Gud. Efter fundamentalisme og ateisme. 

Tid Fredag d. 10. november kl. 14.15-16.00 

Sted Lokale 415, bygning 1453 

Adgang enkeltarr.: 30 kr.  

Adgangskort alle semesterets foredrag: 60 kr. 



Teologisk Forenings bestyrelse består af:

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

Sasja Mathiasen Stopa, postoc stipendiat,      teoses@cas.au.dk 

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

Jacob Bliddal Mortensen, adjunkt     teojmo@cas.au.dk 

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

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

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

Søren Tjell, stud.theol.   soren@tjell.dk 


