
Emeritiforeningens årsmøde 
mandag den 21. juni 2021 i Vor Frue Kirkes menighedslokaler, Frue Kirkestræde 12B, 5000 Odense 

C. Der er parkeringsmulighed ved kirken – eller man kan tage den gratis citybus (linje 10H) fra 

stationen (obs! i retningen mod Hans Mules Gade) – eller gå i 10 minutter.  

For fortæring betales 100 kr. kontant på dagen. Ægtefæller er velkomne. 

Fra kl. 10,30 er der formiddagskaffe 

Kl. 11,15 velkomst 

Kl. 11,30 Professor MSO Anders Klostergaard Petersen: “Teologien dengang og nu. Teologiens aktuelle 

tornerosesøvn” 

I forlængelse af Peter Kemps disputats om engagementets poetik og med Svend Bjergs disputatsafhandling om den kristne 

grundfortælling som emblematisk udtryk allierede teologien sig i 80’erne med litteraturen. Den narrative teologi blev 

løsenet, der skulle gøre teologien nutidsrelevant, prædikenen interessant og bistå med at trække folk til huse i gudstjeneste, 

sogneaftener og litteraturkredse. Men var det et dyrekøbt ægteskab, for i samme periode gjorde teologien sig tonedøv over 

for andre videnskabelige inspirationskilder. Med sin stærke interesse for adfærds- og socialvidenskaber voksede 

religionsvidenskaben eksplosivt, medens teologien på flere fronter decimeredes. Med al respekt for Jakob Knudsen, Martin 

A. Hansen og Karen Blixen er det næppe her, teologiens fremtid ligger. Men hvor skal den findes? Hvis man forstår teologi 

som dannelsesfag par excellence, kan de sidste 30 års teologiske selvlukkethed ikke være vejen frem. Måske skal teologien 

åbne sig for natur, adfærds- og socialvidenskaber? Kanske er her et potentiale, der venter på at blive udnyttet til gavn og 

glæde for både fagteologi og forkyndelse. I foredraget præsenterer jeg en ny og anderledes måde, hvorpå man kan drive 

teologi og forkynde kristendom. 

Kl. 12,30 Frokost 

Kl. 13,30 Generalforsamling i henhold til vedtægterne.  

1. Valg af dirigent   

2. Beretning ved formanden til godkendelse    

3. Regnskabet for 2019 og 2020 ved kassereren. Forslag om uændret kontingent 200 kr. årlig   

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valgene blev forlænget på grund af corona-nedlukningen. Så igen i år 

afgår Jan Ulrik Dyrkjøb, Nils Roland og Litten Hjorth efter tur, men er villige til genvalg. 

5. Valg af revisorer.   

6. Eventuelt    

Kl. 14,00 Sognepræst Rasmus Nøjgaard: ”Gudstjenestens tradition og fornyelse” 

Skal gudstjenestens ritualer, kollekter og salmer være forståelige eller er de skjulte bærere af det mytiske? Det åbner for at 

stille spørgsmål om gudserkendelse, om mystisk sværmeri og i det hele taget om gudstjenestens evne til at formidle det 

guddommelige mysterium. Det er et klassisk problemfelt som vi har med os fra antikken til reformationen, accentueret i 

begyndelsen af 1800tallets rationalisme og romantik og nu igen i det 21. århundrede udfordret af et traditionstab og en i 

Danmark hidtil ukendt pluralisme, der rummer et religiøst, agnostisk og ateistisk livssyn. 

Kl. 15,00 Afslutning 

Tilmelding til tilmelding.emeriti@gmail.com senest 14. juni. Skriv Generalforsamling i emnefeltet. 

Har man ikke mail, kan man tilmelde sig på tlf. 24 96 85 65 (Nils Roland) 

 

 

På Emeritiforeningens vegne 

Nils C. Roland, 

formand 

mailto:tilmelding.emeriti@gmail.com

