
D
ia

ko
ni

-s
ym

po
si
um

 
  i

 H
el

si
n

g
ø

r 
St

if
t 

• 
To

rs
d

ag
 d

en
 2

. a
p

ri
l 2

02
0 

kl
. 1

8-
21

Diakoniudvalget
i Helsingør Stift

Retfærdighed
Den politiske samaritaner 

– eller skal kirken nøjes 
med at sætte plaster på?

Symposium om retfærdighed
for teologisk interesserede,
kirkeligt ansatte og frivillige

Torsdag den 2. april 
kl. 18.00-21.00

Hellerup Sognegård
Margrethevej 7 B

Hellerup

Den politiske 
samaritaner

Professor Peter Lodberg, 
Afdeling for Teologi,

Aarhus Universitet

Tro mod Politik
Domprovst Anders Gadegaard, 

Vor Frue Kirke,
Københavns Domkirke

Udkast/korrektur

etikken), ganske vist er umulig at praktisere 
– derfor bliver man bitterligt klar over sin 
syndighed – men det er ikke umuligt at 
anvende Jesu etik som kriterium for, hvad 
vi vil praktisere.

19.30 Ost og rødvin

19.45 Replik
 ved stiftskonsulent Thyge Enevoldsen,
 Helsingør Stift

20.00 Replik
 ved kirke- og kulturmedarbejder Sanne 
 Glerup Damborg, Haraldskirken

20.15 Spørgsmål og diskussion 

21.00 Afrunding og afrejse

Tid og sted
Torsdag den 2. april kl. 18.00-21.00

Hellerup Sognegård
Margrethevej 7 B • 2900 Hellerup

Pris
Deltagelse i Symposiet koster 50,- kr 

Tilmelding
Tilmelding senest 31. marts til 
stiftskonsulent Thyge Enevoldsen, ten@km.dk

Program
17.30 Ankomst 

18.00 Den politiske samaritaner 
Peter Lodberg, dr.theol og professor MSO på 
Aarhus Universitet (teologi), vil tage afsæt i 
Løgstrups “Den etiske fordring”, hvor Løgstrup 
nøje gennemgår lignelsen om den barm-
hjertige samaritaner. Senere i sit virke tvinges 
Løgstrup til at overveje om den barm hjertige 
samaritaner ikke kan tvinges til at blive den 
politiske samaritaner: ”Politisk kan og skal vi 
indrette samfundet som om vi havde sympati 
for hinanden, vel vidende at vi ikke har det”, 
siger Løgstrup. Derfor er den politiske orden i 
sit væsen værdibestemt. Velfærdsstaten i 
bedste forstand må ses som et surrogat for 
den næstekærlighed, vi som menneske idelig 
gør oprør imod.

18.30 Suppe

19.00 Tro mod Politik
Domprovst Anders Gadegaard fra Vor Frue 
Kirke – Københavns Domkirke – er aktuel med 
bogen ‘Tro mod politik’, hvor han hævder, 
at tro og politik behøver hinanden. Rigdom 
forpligter. ”En tro uden politisk engagement 
er slet ikke tro, for til troen hører bevidsthed 
om, at man har et medansvar for forvaltningen 
af det fælles liv.” Det skyldes ifølge Anders 
Gadegaard, at den etik, Jesus lærer (gudsriges-

Symposium om retfærdighed
Torsdag den 2. april 2020 – for menighedsrådsmedlemmer, kirkeligt ansatte 

og frivillige i menigheds pleje/diakoni


