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Aldrig har vi levet så trygt i den vestlige verden. Lang fra krig, sult, tørke og sygdomsepidemier. 

Vi har det godt, og alligevel er vi bange. For truslerne når helt ind i vores stuer, og vi konfronteres 

daglig med katastrofer, klimakrise, plastikøer, habitbanditter, hackerkriminalitet, radikal 

religiøsitet, ulmende aggressivitet og uforudsigelige verdensledere. Frygt fylder meget, også hos 

unge mennesker, der alvorligt overvejer det ansvarlige i at sætte børn i verden med de 

skræmmende udsigter.   

 

Dette års konference vil udfordre frygten og tale om håb og tro. Vi vil undersøge, hvilke 

samfundstendenser og initiativer, som kan give anledning til håb – på trods af de mange dystre 

udsigter. Hvilke teologiske spor kan vi følge, og hvad er kirkens rolle i et samfund, der tynges af 

rådvildhed over for fremtiden? Hvordan forkynde ind i en verden på randen af 

sammenbrud?  Handler påskeenglens ”Frygt ikke” alene om at finde fred med Gud i vores hjerter, 

eller bliver vi også sendt ud for at skabe fred i verden?  

Arrangører: Det Teologiske Fakultet, KU, i samarbejde med Roskilde Stift, Helsingør Stift, Fyens 

Stift, Københavns Stift, Lolland-Falster Stift.  

 

Tilmelding på:  https://teol.ku.dk/arrangementer/arrangementer-2019/haab--teologi-i-

traengselstider/ 

 

Sted: Det Teologiske Fakultet, Søndre Campus, Njalsgade 76 2300 KBH S.  

Metro: Islands Brygge Station 
https://teol.ku.dk/kontakt/findvej/ 
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Program 

 
Torsdag den 26. september, Søndre Campus  

 

9.30  Morgensang, kaffe og croissant ved flyglet i Det Teologiske Fakultets kantine (Lokale 7C_0_02) 

 

10.00 Velkomst ved Dekan Kirsten Busch Nielsen samt introduktion ved Marlene Ringgaard 

Lorensen, lektor i Praktisk Teologi (Auditorium 4A.0.69) 

 

10.15 Religion i katastrofetider 

Forelæsning ved Carsten Bach-Nielsen, lektor, Institut for Kultur og 

Samfund, AU: Gennem kirkens historie har man på forskellig måde 

tolket katastrofer som tegn. I middelalderen udkastedes store 

apokalyptiske teorier på baggrund af erfaringerne af den sorte død, 

tyrkernes pres på Europas grænser og ændringer i klimaet. Med 

reformationen måtte enhver katastrofe henføres til Guds vilje eller 

vrede. Gud straffede kollektivt, og den eneste måde at afvende Herrens 

vrede på, var gennem bodfærdighed. Hvordan reagerede man så på 

krige og brande – og skete der en løbende ændring af den teologiske 

tolkning af disse guddommelige tegn? Oplysningstiden opfandt både 

forsikringsvæsenet og lynaflederen. Hvad blev der så tilbage til Gud? 

Verdenskrigen var den katastrofe, der endeligt slog den gamle Gud ihjel. I foredraget vil der blive 

givet eksempler på, hvad dette betød i kirken og det bredere kulturliv. 

 

12.00 Frokost i Det Teologiske Fakultets kantine “Markedspladsen” (Lokale 7C_0_02) 

 

13.15 Hope and moral imagination 

Forelæsning ved Frank A. Thomas, Professor of Homiletics, Christian 

Theological Seminary of Indianapolis. Frank Thomas vil indvie os i en 

afrikansk-amerikansk tradition for at forkynde håb på trods. I sin 

seneste bog ”How to preach a dangerous sermon” (2018) analyserer 

Thomas taler og prædikener af bl.a. Robert Kennedy og Martin Luther 

King som navigerer ”in the midst of the chaotic experiences of human 

life and existence, to grasp and share God's abiding wisdom and ethical 

truth in order to benefit the individual and common humanity.”  

 

15.00 Kaffe og kage (ved auditorium 4A.0.69) 
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15.30-17.00 Uro og yderligheder 

Paneldebat ledet af post.doc. Karen Marie Leth-Nissen, TEO, KU. Deltagere: Steffen Andersen, 

professor, CBS, forfatter til FARLIGT. Hvordan de fodrer din frygt og hvorfor du æder den, Sophie 

Rytter, redaktør og mediechef i Verdens Bedste Nyheder samt Eva Holmegaard Larsen, forfatter, 

sognepræst og stiftskonsulent i Helsingør Stift.          

   

 
             

                                                                                                              

 

17.00 Pause 

 

17.15 Middag i Det Juridiske Fakultets Kantine 

 

18.30 Fælles afgang til Hans Tausens Kirke Halfdansgade 4, 2300 KBH S. 

 

19.00 Musik og håb. Sanger og sangskriver Søren Huss vil fortælle om 

musikkens unikke rolle i forhold til at formidle og styrke håb. Huss’ 

dansksprogede solodebut ”Troen Og Ingen” fra 2010 er en beretning om 

at miste og kampen for at genvinde troen på livet efter det ultimative 

tab. Sidan da har han udgivet ”Oppefra og ned” fra 2012, 

”Midtlivsvisen” fra 2017 og senest ”Bertolt Brechts Svendborgdigte” i 

2018.  

 

20.15-21 Aftenandagt i Hans Tausens Kirke,  

Prædikant: Frank Thomas, Musik: Søren Huss. Liturg: Pia Nordin 

Christensen, sognepræst i Frederiksberg Kirke og stiftspræst i 

Københavns Stift. 

 

Derefter mulighed for drink og afrunding på Islands Brygge v. Islands Brygge Spisehus. 
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Fredag den 27. september 2019 (Auditorium 4A.0.69) 

 

9.15 Morgensang 

 

9.30 Hvordan prædiker man håb i trængselstider?  

Forelæsning ved Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen,  

lektor i dogmatik, KU. Forfatter af bl.a. Body and Hope fra 2013: 

Hvordan prædiker man håb i trængselstider? Eller værre: Kan man 

overhovedet prædike håb i trængselstider? Ifølge den efter-

dialektiske diskussion om teologiens og prædikenens muligheder 

er det nok slet ikke muligt at prædike håb i trængselstider og det er 

heller ikke rimeligt at bestemme tiden sådan abstrakt som 

”trængsel”. Hvem siger, at vi lever i trængselstider? Og hvem siger, 

at forholdet mellem trængsel og håb er en modstilling, der skal 

forsones af præsternes prædiken? I foredraget udfoldes nogle af de 

formidlingsmæssige problemer i håbets teologi og vi bevæger os 

gennem en diskussion af tidens trængsel til prædikenens og prædikantens trængsel.    

 

11.00 Pause med kaffe, croissant og frugt 

 

11.15 From despair to hope: how refugees from Muslim backgrounds use the concept of hope in 

their approach to the church and conversion ved Sara Afshari, ph.d. Edinburgh University og 

fhv. leder af den kristne Satellit TV-kanal SAT-7 i Iran og Niels Nymann Eriksen, ph.d., forfatter, 

flygtninge– og indvandrerpræst i Apostelkirken, Vesterbro. Afshari og Eriksen vil holde oplæg om 

håb blandt kristne konvertitter samt om Afsharis undersøgelse af Folkekirkens møde med 

flygtninge: Our presentation will examine ways that refugees from Muslim background use the 

concept of hope and direct their hope towards the church in order to achieve what they hoped for. 

The issue of salvation and the influence of the Islamic worldview will be examined in relation to 

refugees’ practice of hope: their actions and engagement with the church and Christian faith.  

 

12:45 -13.00 Opsamling og afslutning ved Marlene Ringgaard Lorensen, lektor i Praktisk Teologi. 


