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Retfærdighed
Den politiske samaritaner 

– eller skal kirken nøjes 
med at sætte plaster på?

Symposium om retfærdighed
for præster, kirkeligt ansatte og
teologisk interesserede frivillige

Tirsdag den 5. oktober  2021
kl. 18.00-21.00

Stengård Kirke
Gammelmosevej 250

Lyngby

Den politiske 
samaritaner

Professor Peter Lodberg, 
Afdeling for Teologi,

Aarhus Universitet

Tro mod Politik
Domprovst Anders Gadegaard, 

Vor Frue Kirke,
Københavns Domkirke

19.30 Ost og rødvin

19.45 Replik
 ved diakonikonsulent Thyge Enevoldsen, 
 Helsingør Stift

20.00 Replik
 ved diakonikonsultent Sanne Glerup 
 Damborg, Samvirkende Menighedsplejer

20.15 Spørgsmål og diskussion 

21.00 Afrunding og afrejse

Tid og sted
Tirsdag den 5. oktober kl. 18.00-21.00

Stengård Kirke
Gammelmosevej 250 • 2800 Lyngby

Pris
Deltagelse i Symposiet koster 50,- kr 

Tilmelding
Tilmelding senest 1. oktober til 
diakonikonsulent 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: 

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-
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.

Symposium om retfærdighed
Tirsdag den 5. oktober 2021 – for præster, kirkeligt ansatte, 

og teologisk interesserede frivillige


