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Velkomst ved Kirstine Helboe, afdelingsleder for teologi  

Græske bogstaver og latinske bøjninger, nærlæsning af bibeltekster, kirkehistoriske linjer og 

stridigheder, teologisk tænkning og udvikling, etiske og religionsfilosofiske problemstillinger samt 

kristendom i dag og over hele verden vil i de kommende år fylde jeres hverdag. Det gælder både i 

undervisningslokalet, i studiegrupper, i fredagsbaren og i vores rige foreningsliv.  

 

Vi har glædet os til at tage imod en ny generation af teologer, og vi vil alle – både undervisere og 

studerende – gøre vores bedste til at dele glæden over teologien og dens mysterier med jer – og 

forhåbentlig vil I snart opdage, at teologistudiet ikke bare gør jer klogere på kristendom i fortid og 

nutid, men også styrker jeres evne til at forstå litteratur, billedkunst og arkitektur, nutidige 

samfundsforhold og meget mere.  

 

Universitetet og universitetsstudier er nye læringsformer, nye bekendtskaber og for mange en ny by. 

Jeres studietid er jeres egen rejse ind i et univers af viden. Undervisningen er kun en del af dette 

univers. Læs avis, læs bøger, brug biblioteket, gå til foredrag, brug fredagsbaren og deltag i vores 

fester – også i festligt lag kan begavede samtaler finde sted.  

Studielivet er sjovt og spændende, men det er naturligvis også udfordrende. Det kan være svært at 

finde sig tilpas i en ny vennegruppe. Det kan være svært at overskue alt det, man skal læse og huske. 

Nogle kan opleve ensomhed og stress. På universitetet er der også plads til alle os, som ikke kan det 

hele selv. Ræk ud til hinanden, tag imod kurser i studieteknikker og eksamenslæsning og brug 

studievejlederne.  

Velkommen til! I de kommende år vil I blive udfordret, og I vil lære meget nyt. Der vil være 

fantastiske erkendelser og bump på vejen. Jeg håber og ønsker, at I vil møde alt det med åbent sind, 

lærevillighed og kritisk refleksion – selvom ikke alt går, som I havde planlagt, så bliver I helt sikkert 

klogere undervejs.   
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Velkomst ved Søren Schrøder, cheftutor for teologi  

Kære nye studerende ved teologi  

Mit navn er Søren, og jeg er cheftutor for studiestartsugen og den senere hyttetur. Først vil jeg 

gerne sammen med tutorholdet ønske jer tillykke med jeres studiepladser! Vi ser frem til at tage 

imod jer mandag d. 22. august.  

    Jeg har forsøgt at strukturere intropjecen sådan, at information kommer i den rækkefølge, som 

I vil få brug for den. Det er vigtigt, at I som minimum læser, hvad I skal have gjort inden 

studiestarten, og hvad der skal ske mandag d. 22. august. Derfra tager jeg jer i hånden, og fører 

jer igennem ugen. Med det sagt, synes jeg, at I skal læse alt praktisk information og programmet, 

så I er nogenlunde klædt på til ugen, og så I selv har dannet jer et overblik over ugens gang.    

 

I studiestartsugen vil I være inddelt på hold, som hver har to tutorer tilknyttet. Og det er i disse 

hold, at I skal mødes mandag hjemme i privaten ved en tutor til morgenmad. I skal altså ikke 

møde op på universitet mandag, men på den adresse I får oplyst i PostAU.  

 

Det er vigtigt for mig at understrege, at hele ugen er frivillig og gratis. Dog vil der ved 

aftenarrangementerne være egenbetaling ved eks. pubcrawl og forplejning. I den forbindelse 

giver det god mening at nævne alkoholpolitikken: der må ikke indtages alkohol før kl. 16:00!  

 

Hvis man efter at have læst intropjecen stadig sidder tilbage med spørgsmål, så er man 

velkommen til at kontakte mig på tlf.: 26 19 58 99 eller sorens-lintrup@hotmail.com. 

 

Vi glæder os til at møde jer mandag d. 22. august kl. 09:00! 

 

På vegne af tutorholdet  

Søren Schrøder, cheftutor, 3. semester   

 

  

mailto:sorens-lintrup@hotmail.com
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Praktisk information forud for studiestarten  

PostAU 

Det er vigtigt, at I følger universitetets anvisninger. Det betyder bl.a., at man skal oprette 

sig på PostAU, der er vores interne kommunikationsplatform. Det er på PostAU, at I vil 

modtage adressen for, hvor I skal møde, og i hvilken studiestartsgruppe I er i, samt hvem 

jeres tutorer er.  

    Så husk at oprette jer på PostAU.  

 

Link til PostAU: https://post.au.dk/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX  

Fag på 1. semester og pensum  

Vi har taget kontakt til jeres undervisere, og kan hermed præsentere jer for jeres fag og 

pensum. Det er vigtigt at understrege, at undervisningen starter i uge 35, og at man i fagene 

forventer, at I har forberedt jer, og at I har indkøbt pensum.  

    Med det sagt: Så slap helt af, vi skal nok sørge for, at I kan finde jeres bøger, og hjælpe 

jer med at finde undervisningsplanen.  

 

Etik & Religionsfilosofi 1 

Bøger:  K.E. Løgstrup: Den etiske fordring (DEF), Kbh. 1956 (eller senere) / Aarhus 2010 (eller  

senere). 

K.E. Løgstrup: "Replik", i: Kunst og etik (KoE), Kbh. 1961, s. 228-280 / Aarhus 2020, s.  

221-273. 

D. Bugge: Hinandens verden. Ledsager til K.E. Løgstrup: Den etiske fordring, Aarhus  

2011. 

S. Kierkegaard: Enten-Eller (EE), Kbh. 2016 eller SKS-udg. (uddrag: SKS 2, s. 11- 

52; SKS 3, s. 155-215, 315-332). 

 

 

https://post.au.dk/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX
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Etik & Religionsfilosofi skal I læse et værk. Måske mange af jer allerede har hørt om Den 

etiske fordring af K. E. Løgstrup, som var én af de fire Aarhusteologer. Hvis ikke, så fat 

mod, fordi jeres underviser vil tage jer sikkert med igennem denne nyere klassiker inden for 

teologien. Men hvis man nu ikke er Løgstrup-fan, så glæd dig til en smagsprøve på 

Kierkegaards filosofi også.   

 

Bibelkundskab  

Bøger: The Old Testament A Concise Introduction af Brent A. Strawn, Det nye testamente – 

en lærebog af Geert Hallbäck og Bibelen i en 1992-oversættelse.  

 

Bibelkundskab er ét fag, der er delt i to: det gamle og nye testamente. Her vil I få en 

grundlæggende forståelse af Biblens struktur og historie. Det er også her, at I får lov til at 

snuse til eksegesen for første gang. Men som teologer skal vi kunne læse Biblen på 

originalsprog, og desværre kunne Paulus og evangelieforfatterne ikke dansk, hvorfor vi 

springer videre til jeres tredje fag: Græsk!   

 

Græsk 1 

Bøger: Themelion af Svend Fodgaard Jensen og Nytestamentlig græsk Formlære og Syntaks 

af Helge Kjær Nielsen  

 

I Græsk 1 vil I blive introduceret til nytestamentlig græsk, som udgør sproget for det nye 

testamente. 

    Sprogene kommer til at fylde en del de første tre semestre, så vi anbefaler, at I giver græsk 

jeres fulde opmærksomhed fra starten af. Vi ved, at det bliver hårdt, men det bliver også sjovt, 

når en helt ny verden åbner sig for jer.  
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Studiekort  

Som studerende ved universitetet skal man have et studiekort. Studiekortet bruges til at 

identificere os til eksamenssituationer og som nøglekort til bygningerne, hvis man ønsker at læse 

på universitet efter den almindelige åbningstid.  

Man er selv ansvarlig for at anskaffe sig sit studiekort. Det kan du gøre ved at følge følgende 

link: https://studerende.au.dk/studiekort.   

Det er dog normalt, at mange først modtager deres studiekort adskillige uger efter, at de er 

startet, da der er flere tusinde studiekort, der skal produceres.  

Hvis du ikke har studiekort ved studiestart, så går det også nok. Det vigtigste er, at det er klart til 

vintereksamenerne.   

https://studerende.au.dk/studiekort
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Program for studiestartsugen 

Her finder I et fuldkomment program for ugen med klokkeslæt og lokation. Start med at hente 

appen AU Find, så I hurtigt kan finde bygningen, som vi skal være i. Det firecifrede tal angiver 

bygningen, eks. 1451 eller 1453 og det trecifrede lokale 121 (stueetage), 221 (1. etage) etc. Det 

vil oplyses således: 1451-117, der er Axis Mundi, vores stamlokale og fredagsbar.  

    Første dag skal I dog mødes privat og ikke på universitet.  

Mandag d. 22. august 

 09:00-11:00 – Morgenmad v/ tutorerne (Mødes på den oplyste adresse, se PostAU) 

 11:00-11:15 – Velkomst v/ Kirstine Helboe, afdelingsleder (Auditorium 3, 1441-113) 

  11:15-11:35 – Velkomst v/ Liselotte Malmgart, studieleder  

  11:35-11:40 – Introduktion til Studienævnsrepræsentanter  

  11:40-12:00 – Praktisk information ved Søren Schrøder, cheftutor  

  12:00-13:00 – Frokost  

  13:00-14:30 – Hvad er teologi? v/ Peter Lodberg, lektor (Auditorium 3, 1441-113) 

  14:45-15:05 – Introduktion til foreninger ved teologi  

  15:05-16:00 – Rundvisning på Nobelbiblioteket samt Axis Mundi, Stakbogladen og  

Campus 

    Hold 1 & 2 – 15:15-15:30 

    Hold 3 & 4 – 15:30-15:45 

    Hold 5 & 6 – 15:45-16:00 

  16:05         – Tak for i dag – tutorerne tager dem af jer, der vil, med i Studenterbaren  
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Praktisk information til mandag: 

- Man mødes i sine studiestartsgrupper til morgenmad hjemme ved én af jeres to tutorer kl. 

09:00. Hvis man først møder kl. 11:00, skal man gå til Auditorium 3 (1441-113). 

- Man skal selv have madpakker med til frokosten, eller man kan købe mad i 

Nobelkantinen – tutorerne tager jer med derover i frokostpausen.   

- Du skal ikke medbringe en computer eller skriveredskaber. Medbring gerne en taske, da 

tutorholdet vil informere jer om, hvilke bøger, der er pensum. En del af rundvisningen vil 

gå forbi Stakbogladen, her vil der være mulighed for at købe bøgerne til semesteret.  
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Tirsdag d. 23. august  

  09:00-12:00 – Byvandring (1451 ude foran)  

  12:00-13:00 – Frokost ved Street Food 

  13:30-14:30 – Oplæg v/ Kirstine Helboe, afdelingsleder (Kannikegade 12, 1. sal) 

  14:45-15:15 – Oplæg v/ Bettina Franch, Aarhus Stift  

  15:15-15:45 – Hvad kan man bruge teologi til? v/ Jakob Zakarias,  

diakonhøjskoleforstander, teolog, præst og tidl. højskoleforstander ved  

Silkeborg Højskole 

  15:45-16:00 – Afrunding & praktisk information ved tutorerne  

  16:00- 21:00 – Pub-Crawl  

 

Praktisk information til tirsdag:  

- Spis morgenmad hjemmefra.  

- Vi skal være ude det meste af dagen, så tag tøj på efter vejret og fornuftigt fodtøj.  

- Vi spiser frokost på Street Food (for egen regning), men man er velkommen til at tage 

madpakke med.  

- Lad computeren blive hjemme.  

- Generelt undgå at medbringe tasker, da vi fortsætter direkte fra det faglige program til 

pub-crawl.  
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Onsdag d. 24. august  

20:00-21:00 – Højskolesang i Skt. Johannes Kirke (Peter Sabroes Gade 20, 8000 Aarhus C) 

 

Praktisk information til onsdag:  

Ja, jeg ved, hvad I tænker: det her må være en fejl. Uden tvivl er der en fejl et eller andet sted i 

pjecen, men lige den her er god nok – der er kun dette ene punkt på programmet onsdag. 

Tømmermænd er ikke et fremmed fænomen for tutorerne, og vi tænker derfor heller ikke, at de 

er jer uvante. Derfor får I dagen fri, hvis I lover os at komme og hygge med fællessang om 

aftenen.  

    Hele teologi (studerende, undervisere og tidl. studerende) er inviteret med, så vi kan fylde 

Guds hus med skønsang, eller hvert fald bare sang.  
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Torsdag d. 25. august  

09:00-10:00 – Introduktion til universitetets it-systemer  

    (Hold 1: 1451-216, hold 2: 1451-318, hold 3: 1451-117,  

hold 4: 1453-215, hold 5 1453-313, hold 6: 1453-513.) 

10:15-11:00 – Arts Karriere (Axis Mundi, 1451-117) 

11:15-12:00 – ”Om ’at få dette forbandede individuelle subjektive menneske  

fordrevet’” v/ Mikael Brorson, Ph.D-stipendiat  

12:00-13:00 – Frokost 

13:00-13:15 – Mød jeres studievejledere (Axis Mundi, 1451-117) 

13:15-13:30 – Klargøring til Teologisk Studiestartsdyst  

13:30-15:30 – Teologisk Studiestartsdyst 

 

16:00-18:00 – Hygge og Brætspil (Axis Mundi, 1451-117) 

18:00-20:00 – Aftensmad og tak for i dag  

 

Praktisk information til torsdag:  

- Spis morgenmad hjemmefra, og tag en madpakke med til frokost. Kantinen er stadig en 

mulighed for frokost. Aftensmaden står vi for. Medbring selv drikkevarer til 

aftensmaden. Det må gerne være alkoholiske drikkevarer, men de må først åbnes kl. 

16:00. 

- Medbring computer! Det er om torsdagen, at vi sørger for, at I kommer på universitetets 

internet, og her I får introduktion til Brightspace, PostAU, Mitstudie etc.  

- Teologisk Studiestartsdyst er ganske harmløst, og ikke noget man skal frygte. Dertil vil 

jeg gerne lægge hovedet på blokken. 
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Fredag d. 26. august  

09:00-10:00 – Morgenmad med undervisere  

  Hold 1: 1451-216 – Bo Holm (DO) 

Hold 2: 1451-318 – Elisa Uusimäki (GT)  

Hold 3: 1453-121 – René Falkenberg (NT) 

Hold 4: 1453-215 – Mattias Sommer (KH) 

Hold 5 1453-313 – Ulla Schmidt (PT) 

Hold 6: 1453-513 – David Bugge (ER) 

10:00-10:45 – Fagpræsentation 1 (Axis Mundi, 1451-117) 

   Dogmatik (DO) v/ Bo Kristian Holm, professor MSO, Ph.D. 

   Det gamle testamente (GT) v/ Elisa Uusimäki, lektor, dr.theol 

Det nye testamente (NT) v/ René Falkenberg, lektor, Ph.D  

 11:00-11:45 – Fagpræsentation 2 (Axis Mundi, 1451-117) 

   Kirkehistorie (KH) v/ Mattias Skat Sommer, adjunkt, Ph.D.  

   Praktisk teologi (PT) v/ Ulla Schmidt, professor MSO, dr. theol 

   Etik & Religionsfilosofi (ER) v/ David Bugge, lektor, Ph.D.  

 11:45-12:45 – Frokost  

 12:45-13:30 – Introduktion til det græske alfabet v/ Svend Fodgaard Jensen, studielektor  

   (Axis Mundi, 1451-117) 

 13:30-14:00 – Evaluering  

 

 16:00-20:00 – Fælleshygge med Religionsvidenskab i Axis Mundi og Theos Bar 

   Tak for nu – vi ses i Vor Frue Kirke d. 30. august kl. 19:00  

 

Praktisk information til fredag: 

- Vi spiser morgenmad sammen, medbring selv madpakke til frokost.  

- Medbring Themelion (jeres græsk bog) og noget at skrive med.  
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Vor Frue Kirke, d. 30. august 

Studieugen fortsætter i Vor Frue Kirke, hvor man kan høre, hvad kirkens fire præster laver, 

og hvilke veje de fulgte i deres liv til præsteembedet. Derefter får vi en rundvisning i Vor 

Frue Kirke, der udover at være en smuk kirke, også rummer en kryptkirke og klosterkirke, 

hvor der også afvikles gudstjenester.  

    Det hele afsluttes med vin eller sodavand i kirkens klosterhave eller tilhørende 

sognegård, alt efter vejret. Jeg vil stærkt anbefale, at man kommer, da det plejer at være 

virkelig hyggeligt, og lad os være ærlig: hvem vil ikke også have et glas gratis vin eller en 

sodavand? 

 

Tid og sted: Vor Frue Kirke, d. 30. august, kl. 19:00  

Studiestartsfest  

Fredag d. 02. september vil der være studiestartsfest på universitetet. Festen afholdes med 

et dagsprogram med gudstjeneste, oplæg og bobler og et aftenprogram med fællesspisning, 

les lanciers og fest.  

    Man skal tilmeldes til aftenprogrammet, så hold derfor øje med jeres PostAU.  
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Hytteturen  

Man kan ikke sige studiestart uden hyttetur. Derfor afholder vi hyttetur for jer:  

d. 30/09 – 02/10 

Hytteturen går til Paradishytten ved Silkeborg med bus fra universitetet. Der vil være 

brugerbetaling på hytteturen, som vil dække udgifter til bussen og maden. Det vil ikke være 

tilladt at medbringe alkohol på turen, eller at indtage alkohol før kl. 16:00. Theos Bar står derfor 

for salget af alkohol til os.  

    Mere information om hytteturen vil komme i løbet af introugen samt tilmelding, pris og 

betaling.  

 

 

 

Vi ser meget frem til at møde jer! Her kan I se, hvem jeres tutorer er.  

P.S. Det er altså ikke mig, der har valgt, at jeg skulle være Jesus, da jeg ikke kan sige, at 

jeg ikke regner det for rov at være Gud lig. 

Billedet er lavet på baggrund af mine tutorers eget initiativ. 

Glæd jer til at møde dem, de er skøre, men fantastiske mennesker ☺   



 
VELKOMSTUGEN 2022 

 

  

16 

 

IT-systemer 

Som ny studerende på AU kommer du til at møde en masse forskellige IT-platforme til 

forskellige formål. I starten synes du måske, at det er svært at finde rundt i. Det er helt ok, og du 

skal nok få styr på systemerne i løbet af din første tid på uddannelsen. I løbet af velkomstugen 

holder vi også en IT-introduktion for jer. Nedenfor har vi lavet et hurtigt overblik over de 

vigtigste systemer: 

• mitstudie.au.dk  

er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. 

Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget 

mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du 

komme videre til alt det, du har brug for som studerende. 

 

• Brightspace 

er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant 

information til din undervisning. 

 

• Studieselvbetjeningen (STADS)  

er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, mm. Det 

er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det bliver nødvendigt i løbet af dit 

uddannelsesforløb. Se guide om brug af STADS. 

 

• Studieportal Arts  

Det er de hjemmesider, hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, 

vejledning m.m. er samlet. 

 

https://mitstudie.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://brightspace.au.dk/
https://studerende.au.dk/it-support/studieselvbetjening/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
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• Eduroam 

Det trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal du installere 

netværket på dine enheder.  

 

• Zoom på AU 

er den primære tekniske løsning, som AU bruger til afvikling af undervisning og 

eksamener digitalt. Du skal altid bruge den officielle AU Zoom-instans og ikke gratis-

versionen. Brug AU’s vejledning til videomøde i Zoom.  

 

• Software til studerende 

Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software eller 

software med rabat.  

 

• IT-support 

Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT-support. Der kan godt være 

lidt travlt i supporten i de første uger af semesteret, så vær tålmodig   

 

• AU Studypedia      

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj, som du kan bruge under hele dit 

uddannelsesforløb. Her kan du finde en masse gode råd og værktøjer til det at være 

universitetsstuderende bl.a. om studievaner, notatteknik, formalia i opgaver mm.  

AU Studypedia har et helt afsnit målrettet nye studerende, hvor der er øvelser og 

gode råd til at komme godt i gang som universitetsstuderende, se AU Studypedia til 

nye studerende. 

 

  

https://eduroam.au.dk/
https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/videomoede-i-zoom/
https://studerende.au.dk/it-support/software/
https://studerende.au.dk/it-support/
https://studypedia.au.dk/
https://studypedia.au.dk/ny-studerende/
https://studypedia.au.dk/ny-studerende/
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Vejledning og rådgivning 

Som studerende på Aarhus Universitet er der en lang række mulighed for at finde hjælp, støtte, 

inspiration og vejledning uanset hvor du er i dit uddannelsesforløb: 

• Studievejledningen 

Alle uddannelser har deres egen studenterstudievejleder. Det er en med-studerende, der er 

ansat til at hjælpe og vejlede andre studerende. I studievejledningen er der tavshedspligt, 

og du kan komme og tale om både regler og formalia omkring dit studieforløb, 

studietvivl, personlige udfordringer og meget andet. Du kommer til at møde din 

studievejleder i løbet af velkomstugen, og de følgende uger kommer han/hun og holder 

forskellige oplæg for jer, bl.a. om at arbejde i studiegrupper. 

 

• Specialpædagogisk Støtte (SPS). Hos SPS kan du få information og vejledning om 

støtte, hvis du har en funktionsnedsættelse. Det kan fx være på grund af ordblindhed, 

psykiske lidelser, syns- og høre handicap osv. Du kan kontakte SPS allerede nu - også 

hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen.  

 

• Studenterpræsterne 

Studenterpræsterne i Aarhus tilbyder samtaler og samtalegrupper for studerende uanset 

tro eller religiøs overbevisning. De har også et stillerum på Aarhus Universitet, hvor man 

kan bede, meditere eller bare finde ro. Studenterpræsterne arrangerer også forskellige 

foredrag og debatarrangementer.  

 

• Studenterrådgivningen 

er eksperter i korttidsterapi for studerende på videregående uddannelser. De kan fx 

hjælpe dig, hvis du har udfordringer med eksamensangst, perfektionisme, stress mm.  

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/
https://studerende.au.dk/sps/
https://studenterpraest-au.dk/
https://srg.dk/da/
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• Studenterlinjen 

er en anonym telefonstøtte til studerende af studerende.  

 

• SU-kontoret 

Her kan du få vejledning om dine personlige SU-forhold. 

 

• Arts Karriere 

 er dit karrierecenter som studerende på Arts. Her kan du få individuel vejledning og 

deltage i en masse forskellige arrangementer året rundt.  

 

• AU Elitesport 

hjælper dig, der dyrker elitesport, mens du studerer. 

 

• AU Iværksætter  

hjælper dig, der har iværksætterdrømme og gerne vil udvikle egen virksomhed 

sideløbende med dit studium. 

 

Vi siger fra 

På AU lægger vi stor vægt på, at vi behandler hinanden med respekt og ordentlighed, og vi siger 

fra over for chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former.  

 

Oplever du, at nogen opfører sig uacceptabelt over for dig, er der nogen, du kan henvende 

dig til, og AU opfordrer dig til at søge hjælp og vejledning.  

 

Du har forskellige muligheder, som du kan læse om på AU’s ” Vi siger fra”-side.  

https://studenterlinjen.dk/
https://studerende.au.dk/su/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere
https://elitesport.au.dk/
https://ivaerksaetter.au.dk/
https://studerende.au.dk/vi-siger-fra
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