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Tror du på Gud? 

Det svarer 43 pct. af Folkekirkens medlemmer ja til. 29 pct. siger nej, mens 
25 pct. ikke rigtig ved, hvad de skal svare. Resten har ikke lyst til at give 
deres mening til kende. 

Det er et pudsigt resultat, fordi de jo alle er medlemmer af Folkekirken og 
troligt betaler deres kirkeskat – og danskere betaler nu sjældent for noget, de 
ikke mener at få noget ud af. 

Forklaringen på det tilsyneladende paradoks er nok snarere, at spørgsmålet 
for mange ikke giver mening. Hvad vil det nemlig sige ”at tro”? 

Rigtig mange opfatter tro på samme måde, som pietisterne i 1700-tallet. Og 
med den opfattelse forudsætter tro, at man ”køber hele pakken”, og at man 
er troende 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen og 52 uger om året. Og hvem 
gør det? 

På højskolens formiddag vil professor i religionsvidenskab ved Aarhus Uni-
versitet, Anders Klostergaard Petersen, gøre op med denne forståelse af 
troen, reformulere hvad tro er og kaste et blik på, hvad troen betyder i det 
samfund, vi lever i. 

Når det er sat på plads, overtager professor i socialvidenskab ved Syddansk 
Universitet, Jørn Henrik Petersen eftermiddagsprogrammet. 

Han vil vise, hvordan begreber, som i de flestes forståelse hører troen til, 
lever og har det godt, ja, at de i virkeligheden har været med til at skabe vores 
velfærdsstat. 

Barmhjertighed, kærlighed til medmennesket, omsorg for ’den anden’ har 
holdt flyttedag. De er for mange ikke begrundet i nogen form for ”tro”, men 
er blevet en del af den fælles kulturelle bagage, som de fleste bærer på – og 
som de også et eller andet sted knytter til kristendom og kirke – uden at sam-
menhængen sådan er direkte og indlysende. 

Det er det, der på denne måde ligger i rygmarven, som er indbegrebet af det, 
nogle kalder civilreligionen, der i de flestes forståelse betinger, hvad de ser 
som rigtigt og forkert, godt og ondt. 

Velfærdsstaten kan ikke forstås, hvis den ikke ses på baggrund af snart 500 
års evangelisk-luthersk forkyndelse.  

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Anders Klostergaard Petersen er født i 1969 
og blev teologisk kandidat ved Aarhus Uni-
versitet i 1994. Siden 2012 har han været pro-
fessor i religionsvidenskab samme sted. 

Han har et omfattende forfatterskab bag sig 
dækkende mere end 500 artikler og bøger. 

Om dagens emne har han skrevet en let til-
gængelig kronik: 

Religion handler ikke om tro, men om tillid 

Kristeligt Dagblad den 28.10 2017 

(udleveres på Højskoledagen) 

 

 

Jørn Henrik Petersen er født i 1944 og blev 
cand.oecon i 1968, lic.oecon. i 1970 og 
dr.phil i 1985. Han var professor i socialvi-
denskab ved Syddansk Universitet fra 1974 
til 2018 – og til hans mange bedrifter hører, 
at han er far til Anders. 

Også han har et omfattende videnskabeligt 
arbejde bag sig. 

Om dagens emne henvises til hans arbejder: 

Fra Luther til konkurrencestaten (2016), 

Luthers socialetik og det moderne samfund 
(2017) 

Den glemte Luther (2018) 
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Program 

10.00 Velkomst ved 

10.10 – 11.00  Troens virkelighed for det moderne menneske 

Oplæg ved professor i religionsvidenskab, Anders 
Klostergaard Petersen, Aarhus Universitet 

11.00  kort pause 

11.10 – 12.00 Samtale ved bordene 

12.00 – 13.00  Frokost 

13.00 – 14.00 Kristne værdier som del af den almene kultur/civilre-
ligionens betydning for udvikling af velfærdsstaten 

 Oplæg ved professor i socialvidenskab, dr.phil. & 
lic.oecon. Jørn Henrik Petersen, Syddansk Universi-
tet 

14.00 kort pause 

14.10 – 15.00 Samtale ved bordene 

15.00 – 16.00 ”Bordene” beretter om indholdet af deres samtaler, 
og det følges af kommentarer fra oplægsholderne. 

 

 


