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TID OG STED

Torsdage kl. 20 i Vartov, Farvergade 27 opgang H 3. sal

KONTINGENT
har man
koster entré i

Medlemskab koster kr. 60 (dog kr. 50 for russer). Som medlem
fri adgang til alle arrangementer i semesteret. For alle andre
døren kr. 25.

OM KREDSEN
siden 1888
filosofi,
kunne

Studenterkredsen er en foredragsforening, der hvert semester
har arrangeret en række foredrag inden for felter som teologi,
æstetik og politik. Vort håb med disse arrangementer er at

kombinere universitetets høje faglige niveau med
højskoleforedragets
nysgerrighed i forhold til livet og dets insisteren på
livets væsentlige spørgsmål.
POSTGIRO

8 00 28 51

ADRESSE

Studenterkredsen
Farvergade 27, opgang H 3. sal
1463 København K

INTERNET

www.kredsenvartov.dk, kontakt@kredsenvartov.dk

BESTYRELSE

Formand, pianist Jacob Beck
Stud.mag., historie, Marie Hjarvard de Fine Licht
Sangstud., v. DKDM Johanne Thisted Højlund
Stud.med. Lisbeth Kaaber
Stud.merc.(fil.) Morten Rishede Philipsen
Stud.theol. Martin Ravn
Stud.mag.art., filosofi, Johannes Aakjær Steenbuch
Stud.med. Niels Christian Kromann
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2. april - Ricardt Riis, cand. theol. Pastor emeritus

Jesus i islam
Det er en forholdsvis kendt sag, at Jesus optræder hyppigt i koranen. Dette er
foredragets udgangspunkt, men derudfra vil der, lidt utraditionelt, blive foretaget en
sammenligning mellem de to religionsstiftere, Jesus og Muhammed, med henblik på at
besvare det spørgsmål: Hvordan forstås åbenbaringen i henholdsvis kristendom og
islam? Til slut skal dialogmulighederne opridses, f. eks. et spørgsmål tages op: Hvordan
skal man bedst ud fra en kristen teologi få forskelle og ligheder frem? Bl. a. vil det
muslimske udspil "A Common Word" blive diskuteret.

5. februar - Morten Uhrskov Jensen, historiker, cand.mag., forfatter
23. april – Benny Lautrup, professor, teoretisk fysik, Niels Bohr
og lektor
Instituttet, KU

Dansk udlændingepolitik - en radikal forståelse af
mennesket

Videnskab og livsanskuelse

19. februar – Sverre Raffnsøe, professor, dr.phil.

7. maj - Jonas Adelin Jørgensen, forskningsadjunkt, Afdeling for
Systematisk Teologi, KU

Naturvidenskabens erkendelser om verdens beskaffenhed kan ikke tilsidesættes, når
Hvad er og var årsagerne til den førte politik? Dette vil Morten Uhrskov Jensen diskutere man forholder sig til andre af sider af livet. Men, samtidig kan jeg heller ikke benægte, at
ved at trække tråde tilbage til den radikale franske oplysningstradition og dens
et menneskeliv indeholder aspekter, der ikke så let lader sig kvantificere. Hvad er
forestilling om mennesket som et formbart væsen, der ikke behøver historien. Denne
eksistensen? Er der overhovedet noget andet end mig? Hvad er meningen med livet,
tænkning kombineret med det 20. århundredes ulykker er iflg. foredragsholderen
universet og alt det der? Det er alle gamle spørgsmål, men der er også kommet nye til:
baggrunden for den kurs, som den vestlige verden har taget, og som potentielt truer den Hvad siger Gödel's bevis om rækkevidden af vore tanker? Hvad siger kvantemekanikken
på eksistensen. Den danske udlændingepolitik er således blot en brik i et større
om virkeligheden?
puslespil.

Forpligtelse på selvledelse: Mellem frihed og
forbandelse

Teologisk religionskritik

Hvorfor var det næsten umuligt ikke at tro på Gud for 500 år siden, og hvorfor er det
næsten umuligt at tro på Gud I dag? Hvad er der sket? En del af forklaringen er
Medarbejderne leder sig selv på flere og flere arbejdspladser. Når den enkelte skal
skabe fornyelse og tage vare på sig selv og sine opgaver, er selvledelse vejen frem. Det intellektuel, og skal søges I religionskritikken. Både den filosofisk-psykologiske kritik, den
giver medarbejderen stor frihed, men frihedens velsignelser er samtidig en forbandelse historiske kritik og den biologiske kritik af religionen ser ud til at underminere
og en belastning. Med en sådan forpligtelse på frihed aftegner der sig samtidig omridset fundamentet for enhver form for religiøs tro - men gør de egentlig det? Og hvad med
af et aktuelt - underligt immaterielt, men samtidig stærkt og smidigt - socialt bånd, gjort teologien selv - er det muligt at kritisere religionen teologisk uden at gøre religionen
umulig?
af kattefjeds lyd, af kvindeskæg og af bjerges rødder.

5. marts - Hans Edvard Nørregård-Nielsen, mag.art, forfatter,
formand for Ny Carlsberg-fondet

Nostalgi?

14. maj - Kim Leine, forfatter

Forfatteraften: Kim Leine

Studenterkredsen har indbudt den norsk-danske forfatter Kim Leine til at læse op fra
sine to romaner Kalak og Valdemarsdag. Kim Leine er født i 1961 i Norge og kom til
Få har i nyere litteratur som Nørregård-Nielsen indskærpet bevidstheden om at være
rundet af et landskab, en kultur, et miljø - og i samme åndedræt være en mand af sin tid. Danmark som 17-årig. Han er uddannet sygeplejerske og har arbejdet på Grønland i 15
"Man går bedst, hvor der har gået folk før.." Kan vi tale om fascination af fortiden uden år. Han vendte tilbage til Danmark i 2004. Leine har begejstret læsere og kritikere med
sin evne til at omsætte sin egen og sin families historie (som tæller sekterisk fanatisme,
samtidig at tale om nostalgi? Kunne der være tale en anden form for kvalificeret
narkomani, incest og mord) til et stilsikkert, underspillet kunstnerisk sprog.
nostalgi? Hans Edvard Nørregård-Nielsen vil i sin egenskab af både forfatter og
kunsthistoriker give sit bud på nostalgi-begrebet.

