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Forum for eksistentiel fænomenologi 

 

Inviterer til møde  

 

d. 20. januar 2016  
 

Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse  
 

 

 

Praktiske oplysninger: 

Tid: onsdag d. 20. januar 2016 kl. 10.30-15.30 

Tilmelding: senest d. 6. januar til John Maul på livsverden@gmail.com  

Sted: Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet,  

         Trøjborgkomplekset (Århus), Niels Juels Gade 84, 8200 Aarhus N.  

Parkering: Der er fri bilparkering i Willemoesgade og Niels Juels Gade samt i gården til 

Trøjborgkomplekset (indkørsel fra Willemoesgade). 

Lokale: Inspiratoriet, lokale 250 C, i bygning 2113. Se kort over Trøjborgkomplekset. 

Hovedindgangen er fra Niels Juels Gade - Bygning 2110 (foto). 

Mad: Vi sørger for kaffe og kage. Man betaler egen frokost i kantinen.  

Program: 

10.30-10.50:  Velkomst og præsentationsrunde. Kort præsentation af Kierkegaard som 

eksistentiel fænomenolog (2015) v. Mogens Pahuus 

10.50-12.15:  Dorthe Jørgensen: Trancendenserfaringens aktualitet i fænomenologi og 

hermeneutik. Oplægget inkluderer ca. 25 minutters diskussion.  

12.15-13.15:  Frokost. God tid til dialoger på tværs. 

13.15-14.40:  Sune Liisberg: Det imaginæres rolle i Sartres eksistentielle fænomenologi. 

Oplægget inkluderer ca. 25 minutters diskussion. 

14.40-15.00: Pause: kaffe/te og kage. 

15.00-15.30: Informationsdeling og næste mødes indhold og sted. 

Vi ser frem til et udbytterigt møde! 

På vegne af styregruppen og værten 

Ditte Winther-Lindqvist, John Maul, Torben H. Rasmussen, Kurt D. Keller,  

Casper Feilberg, samt værten Sune Frølund 
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Mødets hovedoverskrifter 

A) Oplæg og diskussion 

Mødet danner først og fremmest rammen for to faglige oplæg med efterfølgende diskussion: 

 

Trancendenserfaringens aktualitet i fænomenologi og hermeneutik 

Dorthe Jørgensen vil præsentere sit arbejde med transcendens-begrebet inden for fænomenologi og 

hermeneutik. Dorthe har senest udgivet Experience, Metaphysics, and Immanent Transcendence 

(2015) samt Sensoriness and Transcendence: On the Aesthetic Possibility of Experiencing Divinity 

(2015). 

 

Dorthe Jørgensen er professor ved Institut for Kultur og Samfund (Filosofi og Idéhistorie), AU. 

 

Det imaginæres rolle i Sartres eksistentielle fænomenologi  

Sune Liisberg vil holde oplæg om Sartres teori om det imaginære (1936/1940) og relatere den til 

træk i Væren og intet (1943) og Flaubert-bogen, Familiens idiot (1971-72). Sune har senest udgivet 

Trust as the Life Magic of Self-Deception: A Philosophical-Psychological Investigation into 

Tolerance of Ambiguity (2015) og har bl.a. skrevet ph.d.-afhandling om Sartre (2008). Sune var 

redaktør af Slagmarks temanummer Fantasien i filosofien (2006). 

 

Sune Liisberg er ekstern lektor ved DPU (Medievidenskab samt Erhvervskommunikation), AU.       

 

B) Informationsdeling og næste møde 

Forberedelse af FKK ansøgning: Vi søger tovholder /interesserede medansøgere. 

 

Forslag: Opret et Open Access tidsskrift (info) omkring Eksistentiel fænomenologi (dansk og 

engelsk). Forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe (v. Casper). 
 

Ordet er frit: Vi opfordrer medlemmer til at dele og kort annoncere information om aktuelle 

forskningsprojekter, konferencer og fora af bred interesse for andre af forummets medlemmer. 
 

Næste møde er august 2016. Forslag til fremtidige emner og oplægsholdere modtages gerne. 

 

 

http://medarbejdere.au.dk/openaccess/

